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ABSTRAKT 

Vztah mezi latentní toxoplazmózou a paměťovými procesy zatím nebyl detailně 

zkoumán. Vzhledem k celkově slabšímu kognitivnímu výkonu a horší prognóze u 

Toxoplasma-pozitivních pacientů se schizofrenií, zde však existuje předpoklad možné 

spojitosti mezi latentní toxoplazmózou a pamětí. Cílem této diplomové práce bylo 

ověřit, zda latentní toxoplazmóza spolu s Rh fenotypem ovlivňuje paměť jedinců 

Toxoplasma-pozitivních. Vyšetřovanými osobami v této studii bylo 307 studentů 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kteří byli podrobeni testování vizuálně-

prostorové pracovní paměti v testu Prostorového rozsahu, Meiliho testu selektivní 

paměti a Virtuálním testu hledání 4 cílů. Pomocí zmíněných testů se podařilo prokázat 

negativní vliv latentní toxoplazmózy na vizuálně-prostorovou pracovní paměť. Bylo 

pozorováno, že si Toxoplasma-pozitivní muži pamatují lépe podněty s agresivní 

tématikou, zatímco u Toxoplasma-pozitivních žen tomu bylo naopak. To by mohlo 

souviset s již dříve pozorovanými změnami v hladině testosteronu u infikovaných mužů 

a žen. Nebyl potvrzen protektivní vliv Rh pozitivity, jelikož horší paměťový výkon 

podávali v mnoha dílčích testech Rh pozitivní jedinci s latentní toxoplazmózou. 

Klíčová slova: Latentní toxoplazmóza, Rh faktor, vizuálně-prostorová pracovní paměť, 

Virtuální test hledání 4 cílů, Prostorový rozsah, Meiliho test selektivní paměti 

  



 

ABSTRACT 

The relationship between latent toxoplasmosis and the memory processes has 

not been studied in detail. There is an assumption of a possible link between latent 

toxoplasmosis and memory, due to the generally weaker cognitive performance and 

worse prognosis of Toxoplasma-positive patients with schizophrenia. The aim of this 

study was to verify whether the latent toxoplasmosis along with Rh phenotype affects 

the memory of Toxoplasma-infected individuals. Visual-spatial working memory was 

tested by the Spatial Span test, Meili test and Virtual Four Goals Navigation task. These 

tests were performed on a group of 307 students of the Faculty of Science, Charles 

University. The results of these tests demonstrated the negative impact of latent 

toxoplasmosis on visual-spatial working memory. It was detected that Toxoplasma-

positive men remember more subjects with aggressive themes, while Toxoplasma-

positive women remember less subjects with aggressive themes. The findings could be 

related to the previously observed changes in the concentration of testosterone in 

infected men and women. The protective effect of Rh positivity was not confirmed, as 

in many sub-tests the worse memory performance was by Rh positive individuals with 

latent toxoplasmosis. 

Keywords: Latent toxoplasmosis, Rh factor, visual-spatial working memory, Virtual 

Four Goals Navigation task, Spatial Span test, Meili test 
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1  Úvod 

Parazitický prvok Toxoplasma gondii je kosmopolitně rozšířeným parazitem, 

jehož definitivními hostiteli jsou kočkovité šelmy. Mezihostitelem se může stát 

jakýkoliv teplokrevný obratlovec, člověka nevyjímaje (Hutchison & Work, 1969). V 

případě nákazy imunokompetentního člověka většinou akutní fáze toxoplazmózy 

probíhá asymptomaticky a po 1–3 týdnech přechází do latentní fáze. Za nejvýraznější 

nebezpečí ze strany parazitického prvoka Toxoplasma gondii považuje odborná lékařská 

veřejnost vznik kongenitální toxoplazmózy. Latentní toxoplazmóza je pak klinicky 

vnímána jako bezpříznaková. V současné době však množství odborných studií 

zabývajících se latentní fází toxoplazmózy prokazuje její negativní vliv na řadu faktorů. 

Jednou z možných oblastí ovlivněných latentní toxoplazmózou je paměť. Tato 

oblast (respektive kognitivní funkce obecně) ve spojitosti s latentní toxoplazmózou 

zatím nebyla detailně prozkoumána. U Toxoplasma-pozitivních myší bylo však 

dokázáno, že je u nakažených jedinců vyšší hladina dopaminu (Stibbs, 1985). O více 

než 20 let později byl zjištěn mechanismu způsobující vyšší množství tohoto hormonu 

u Toxoplasma-pozitivních jedinců. V genomu prvoka Toxoplasma gondii byly objeveny 

dna geny pro tyrosinhydroxylázu (Gaskell et al., 2009), enzym produkující L-DOPA 

(prekurzor dopaminu). V posledních letech probíhala řada studií zabývajících se 

možnou spojitostí mezi prvokem Toxoplasma gondii a schizofrenií (Horáček et al., 

2012; Holub et al., 2013) a právě u schizofrenie je pozorováno zhoršení paměti 

(kognitivních funkcí obecně) v důsledku zvýšené hladiny dopaminu. Je zde tedy 

předpoklad, že by výše popsanou cestou mohlo docházet k negativnímu ovlivnění 

paměťového výkonu u Toxoplasma-pozitivních jedinců. 

Současně bylo pozorováno, že vliv latentní toxoplazmózy moduluje Rh fenotyp 

jedince. Rh pozitivita byla shledána jako přínosná a tlumící negativní vliv latentní 

toxoplazmózy u řady sledovaných vlastností Toxoplasma-pozitivních jedinců, a to i 

u již zmíněných pacientů se schizofrenií. Z tohoto důvodu byl do studie vlivu latentní 

toxoplazmózy na paměť u člověka Rh faktor zařazen. 

Práce je členěna do dvou částí. První představuje teoretický podklad, jenž se 

zabývá zvoleným tématem. Pojednává o parazitu Toxoplasma gondii, toxoplazmóze, Rh 

faktoru a paměti. Následující kapitoly se věnují již samotnému výzkumu s cílem zjistit, 
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zda latentní toxoplazmóza ovlivňuje paměť Toxoplasma-pozitivních jedinců, a to 

v porovnání s jedinci Toxoplasma-negativními. Po stanovení specifických cílů 

diplomové práce byla nejprve zařazena charakteristika zkoumaného souboru osob a 

poté rozepsána metodika provedené studie. Závěrečný úsek práce byl věnován 

samotným výsledkům, jejich diskuzi a zhodnocení. 
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2  Literární přehled 

2.1 Toxoplasma gondii 

Roku 1908 byl prvně popsán intracelulární parazitický prvok Toxoplasma 

gondii. Jeho objevitelé Nicolle a Manceaux (1908) jej nalezli u severoafrického 

hlodavce gondiho saharského (Ctenodactylus gundi), který jim v laboratoři Pasteurova 

institutu v Tunisu sloužil ke studiu leishmanióz, mezi které objeveného parazita díky 

neznalosti jeho životního cyklu zařadili. Rodový název Toxoplasma byl odvozen z 

řeckého plasma (život) a toxon znamenajícího oblouk či luk dle srpkovitého tvaru 

vegetativní formy parazita. Druhové označení objeveného parazita Nicolle a Manceaux 

zvolili dle názvu již zmíněného hlodavce. Téhož roku v Brazílii jej v tkáních 

laboratorních králíků pozoroval i italský lékař Alfonso Splendore (1908). O více než půl 

století později, roku 1968 popsal jeho životní cyklus Hutchinson (Hutchinson & Work, 

1969). Ten byl roku 1970 navíc doplněn o stadium oocysty (Dubey et al., 1970). Dnes 

je prvok Toxoplasma gondii taxonomicky řazen do čeledi Toxoplasmatidae, řádu 

Eimeriida, třídy Coccidea, kmene Apicomplexa (Volf et al., 2007). 

2.1.1 Vývojový cyklus 

Definitivní hostitele parazitického prvoka Toxoplasma gondii představují 

kočkovité šelmy z čeledi Felidae, v našich zeměpisných šířkách obvykle kočka domácí 

(Felis silvestris). Výhradně zde, v buňkách střevního epitelu, dochází k pohlavnímu 

rozmnožování parazita (Dubey, 1986), zatímco rozmnožování nepohlavní probíhá 

v mezihostiteli, kterým může být jakýkoliv teplokrevný obratlovec včetně člověka 

(Hutchison & Work, 1969). Kosmopolitní rozšíření parazitického prvoka, vyjma 

izolovaných ostrovů a měst bez zástupců kočkovitých šelem (Dubey et al., 1997), je 

pravděpodobně způsobeno touto nízkou hostitelskou specifitou. 

Parazitický prvok Toxoplasma gondii může procházet monoxenním či dixenním 

vývojový cyklem. Rozdíl mezi těmito dvěma typy vývojových cyklů je v přítomnosti 

mezihostitele. 
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V monoxenním vývojovém cyklu se mezihostitel nevyskytuje a celý cyklus se 

uskutečňuje pouze mezi kočkovitými šelmami (definitivními hostiteli), a to horizontálně 

či vertikálně. Horizontální přenos se uskutečňuje pozřením kočkou vyloučených oocyst 

kočkou jinou (Dubey et al., 1970). Vertikální přenos probíhá kongenitálně z matky na 

plod. 

V dixenním vývojovém cyklu se mezihostitel naopak vždy vyskytuje. 

Parazitický prvok Toxoplasma gondii se do definitivního hostitele obvykle dostává 

pozřením tkáňových cyst mezihostitele. Dalšími možnostmi přenosu jsou alimentární, 

kongenitální či pohlavní cesta. Pohlavní přenos Toxoplasma gondii je v poslední době 

velmi studován. Byl nedávno pozorován například u psů (Arantes et al., 2009), potkanů 

(Dass et al., 2011) či ovcí (Lopes et al., 2013). 

Vývojový cyklus parazitického prvoka Toxoplasma gondii zahrnuje řadu 

morfologicky odlišných stádií. V případě nákazy definitivního hostitele prvokem 

Toxoplasma gondii po pozření mezihostitele dochází pomocí kyselého prostředí žaludku 

k poškození stěny tkáňové cysty s bradyzoity. Bradyzoiti jsou velmi důležitou formou 

v životním cyklu Toxoplasma gondii, protože masožraví definitivní hostitelé se 

nejčastěji nakazí právě jimi. Představují klidovou formu parazita (Frenkel, 1973) 

nacházející se v tkáňových cystách (5–100 μm dle množství bradyzoitů) uvnitř buněk 

hostitelských (Provazník et al., 1996). Po poškození stěny tkáňové cysty s bradyzoity 

dochází k jejich postupnému uvolnění do prostoru a přeměně na tachyzoity (Frenkel, 

1973), rychle se množící vegetativní formu parazita o velikosti 2–6 μm, která následně 

napadá enterocyty. Rozmnožování probíhá intracelulárně. Nejprve dochází 

k nepohlavnímu rozmnožování tachyzoitů opakovanou schizogonií následovanou 

pohlavním rozmnožováním – gamogonií, která probíhá převážně v ileální části tenkého 

střeva (Hutchison et al., 1971). Produktem jsou gamonty dozrávající na mikrogamety a 

makrogamety. Splynutím mikrogamet a makrogamet poté vzniká zygota s pevnou 

oocystovou stěnou. Nevysporulované oocysty jsou spolu s trusem poté vylučovány 

definitivním hostitelem do vnějšího prostředí (Dubey et al., 1998). Zde nastává proces 

sporulace – tvorba 2 elipsoidních sporocyst o velikosti 6–8 μm, obsahujících 4 

sporozoity (Dubey et al., 1998). Sporozoiti jsou kulovitého či oválného tvaru a měří 10–

12 μm. Procesem sporulace se oocysty stávají infekčními, a to během 1–5 dnů 

především dle teploty. (Dubey et al., 1998). Definitivní hostitel několik dnů od 
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primoinfekce kontaminuje prostředí až 10 miliony oocyst denně po dobu 1–3 týdnů. 

Pokud je definitivní hostitel později ve větší míře stresován nebo infikován jiným 

patogenem, který potlačuje imunitu, může znovu vylučovat oocysty (Hall et al., 2004). 

Ty mohou ve vnějším prostředí za vhodných podmínek přežívat jeden rok či déle 

(Provazník et al., 1996). 

V případě infikování mezihostitele z kontaminovaného vnějšího prostředí 

oocystou dochází působením gastrických šťáv k excytaci a uvolnění sporozoitů, kteří 

následně pronikají do enterocytů. Zde se mění na tachyzoity. V případě alimentární 

cesty či predace po pozření tkáňové cysty mezihostitelem jsou výsledkem taktéž 

tachyzoiti. Tachyzoiti se cévním řečištěm a lymfatickým systémem přemisťují do 

různých tkání, především však do mozku, kosterních svalů, myokardu, či lymfatických 

uzlin, kde jejich přítomnost vyvolává imunitní reakci mezihostitele, která donutí 

parazitického prvoka Toxoplasma gondii k přechodu do klidové formy bradyzoitů. 

Vývojový cyklus je dokončen v případě, že je mezihostitel pozřen hostitelem 

definitivním. 

2.2 Toxoplazmóza 

Toxoplazmóza je onemocnění (endemická zoonóza) vyvolané parazitickým 

prvokem Toxoplasma gondii. Poprvé byla toxoplazmóza jako lidské onemocnění 

celosvětově pozorována pražským oftalmologem prof. Janků (1923), a to u 

jedenáctiměsíčního novorozence s vrozenou oční vadou. Jeho práce o toxoplazmóze 

lidského oka, kterou ihned po svém objevu publikoval v Časopise lékařů českých, byla 

světově uznávána a na jeho počest bylo onemocnění později nazváno morbus Janků 

(Machala et al., 2005). 

V současné době se pravděpodobně jedná o nejrozšířenějšího lidského parazita v 

rozvinutých zemích. Toxoplazmózou je celosvětově nakažena přibližně třetina populace 

(nejčastěji v její latentní formě). Prevalence v některých státech dosahuje až 80 % 

(Desmonts & Couvreur, 1974). V České republice se patrně jedná o nejrozšířenější 

protozoální infekci (Havlík et al., 2002). Prevalence je vyšší na venkově, ve městech 

naopak klesá (Kodym et al., 2001). V populaci je zjišťována při vyšetřování těhotných žen 

či pomocí tzn. sérologických přehledů. U imunokompetentních osob toxoplazmóza probíhá 
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asymptomaticky. Známa je především díky zdravotním komplikacím, ke kterým dochází v 

případě primoinfekce těhotných žen, kdy může dojít k trasplacentárnímu přenosu infekce na 

plod. Výrazný problém představuje taktéž reaktivace latentní infekce u imunodeficitních 

osob (Jíra & Rosický, 1983). Z poslední doby se navíc potvrzuje spojitost mezi 

toxoplazmózou a schizofrenií. Zdá se, že může být Toxoplasma gondii spouštěčem jednoho 

z podtypu schizofrenie (s horším klinickým obrazem) a může měnit průběh tohoto 

onemocnění (Horáček et al., 2012; Holub et al., 2013). 

2.2.1 Patogeneze 

K infekci dochází několika způsoby. U lidí obvykle dochází k nákaze 

alimentární cestou – konzumací infikovaných potravin. Pozřením buď nedostatečně 

tepelně upraveného masa či masa syrového, v jehož tkáních se nalézají cysty s 

bradyzoity nebo vysporulovanými oocystami skrze sekundárně kontaminovanou 

zeleninu, ovoce či vodu. Nejvyšší riziko výskytu tkáňových cyst je v masu králičím a 

skopovém, menší riziko je u masa vepřového a hovězího (Masur et al., 2001). Dále 

může dojít k infekci perorálně kontaminovanýma rukama, a to opět cestou 

vysporulovaných oocyst vyloučených spolu s trusem infikované kočky. Příkladem může 

být čištění kočičích záchodků nebo práce na zahradě, při které člověk nedodrží základní 

hygienický standard. Další, klinicky velmi významný transplacentární přenos 

parazitického prvoka Toxoplasma gondii, může probíhat z nakažené matky na plod, a to 

po dobu trvání celého těhotenství. V České republice postihuje přibližně 0,1 % 

novorozenců (Machala et al., 2005), což odpovídá 90 případům nakažených dětí. 

Nákaza kojením nebyla pozorována (Montoya & Liesenfeld, 2004). Možnostmi nákazy 

jsou poté i orgánová transplantace či transfuze krve od infikovaného dárce, pozření 

nepasterizované mléka či sýru infikovaných zvířat, vniknutí tachyzoitů oděrkami kůže 

při manipulaci s infekčním materiálem v laboratořích nebo pokousání infikovaným 

zvířetem (Göpretová et al., 2002). K nákaze těmito cestami dnes dochází velmi 

ojediněle. 

2.2.2 Diagnostika 

Vyšetření na průkaz infekce parazitickým prvokem Toxoplasma gondii bývá 

zpravidla prováděno u těhotných žen, novorozenců či imunodeficitních pacientů – 
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specificky vybraných skupin osob, u nichž může mít včasně neléčená toxoplazmóza 

vážné zdravotní následky. U imunokompetentních osob není vyšetření prakticky 

prováděno, vyjma speciálních případů, jakou je účast při studiích tohoto prvoka na 

výzkumných pracovištích. Informace ze sérologických přehledů proto lze vnímat jako 

velmi podhodnocené. Toxoplazmóza je dnes nejběžněji diagnostikována na základě 

laboratorních vyšetření z krevního séra, jelikož ji nelze přímo určit na základě 

klinických symptomů, které bývají neurčitého charakteru. Nejčastěji používanými 

laboratorními metodami bývají jak imunoenzymatická metoda – ELISA (Enzyme-

Linked ImmunoSorbent Assay), tak i metody přímého průkazu – PCR (Polymerase 

chain reaction; Machala et al., 2007; Strhársky et al., 2009). 

Pokud je již toxoplazmóza diagnostikována, může se z hlediska klinického 

onemocnění rozlišovat dle způsobu nákazy – na toxoplazmózu získanou prenatálně 

(přenos vertikální) nebo postnatálně (přenos horizontální). 

2.2.3 Toxoplazmóza získaná prenatálně 

Toxoplazmóza získaná prenatálně neboli toxoplazmóza kongenitální je 

příkladem vertikálního přenosu nákazy z matky na plod. Při primoinfekci těsně před 

početím nebo v průběhu těhotenství může docházet k transplacentárnímu přechodu na 

plod. Pokud žena prošla infekcí dříve, přibližně před čtyřmi měsíci čí více, jsou v jejím 

těle vytvořeny protilátky, které přenosu na plod brání (Tenter et al., 2000). Následky 

onemocnění se liší dle trimestru, ve kterém matka prodělala akutní toxoplazmózu. S 

délkou těhotenství vzrůstá pravděpodobnost přenosu, avšak zároveň klesá míra 

závažnosti následků. Může například dojít k potratu, k předčasnému porodu mrtvého 

dítě, porodu dítěte s těžkými následky (mozkové kalcifikace; hydrocefalus) či porodu 

zdánlivě zdravého potomku, u kterého se symptomy kongenitální toxoplazmózy objeví 

později. Jedním z takových příznaků bývá velmi často chorioretinitida (Provazník et al., 

1996). 

2.2.4 Toxoplazmóza získaná postnatálně 

Toxoplazmóza získaná postnatálně neboli toxoplazmóza získaná je příkladem 

horizontálního přenosu nákazy. Dochází k němu prostřednictví pozření vysporulované 
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oocysty (kontaminované potraviny či voda) nebo tkáňové cysty s bradyzoity (tepelně 

neupravené či syrové maso). Inkubační doba je 1–3 týdny. Po nákaze dochází nejprve k 

akutní fázi onemocnění, kdy se v krevním řečišti nacházejí tachyzoiti. U 

imunokompetentních je průběh asymptomatický. Jediným příznakem bývá přítomnost 

protilátek vůči parazitickému prvoku Toxoplasma gondii (Machala et al., 2005). 

Symptomatický průběh lze sledovat u 10–20 % nakažených osob, přičemž průběh je 

podobný nákaze běžným virovým onemocněním. Dotyčný má zduřelé lymfatické 

uzliny, bolesti hlavy a svalů a je nepřiměřeně unaven (Webster, 2001). Vzhledem k 

popsanému průběhu toxoplazmózy často nedochází k jejímu odhalení. Formy 

toxoplazmózy se liší dle napadeného orgánu. Nejčastější bývá forma uzlinové 

toxoplazmózy. Projevy nákazy následně odezní, obvykle během několika týdnů, a 

onemocnění přechází do fáze latentní (Havlík et al., 2002). 

2.2.5 Vliv latentní toxoplazmózy 

Latentní fáze onemocnění je typická přítomností cyst s bradyzoity v tkáních 

hostitele a trvá po zbytek života nakažené osoby. Klinicky je latentní toxoplazmóza 

vnímána díky často asymptomatickému průběhu jako nevýznamná. V současné době se 

latentní toxoplazmózou zabývá řada vědeckých studií a dosavadní poznatky naopak 

poukazují na klinickou významnost tohoto stádia onemocnění. V porovnání s jinými 

oblastmi toxoplazmózy (kongenitální toxoplazmóz; akutní fáze toxoplazmózy) není 

téma latentní toxoplazmózy zatím dostatečně prostudováno. 

Interakce parazitického prvoka Toxoplasma gondii a mezihostitele představuje 

klasický model pro studium manipulační hypotézy. Dle manipulační hypotézy se parazit 

v mezihostiteli (teplokrevném obratlovci) snaží působit takovým způsobem, aby 

přivodil specifické změny chování mezihostitele, zvyšující pravděpodobnost, že se stane 

kořistí hostitele definitivního (kočkovité šelmy; Havlíček, 1999). V definitivním 

hostiteli může Toxoplasma gondii následně dokončit svůj životní cyklus. Jedním 

z možných mezihostitelů je i člověk, který však díky velmi snížené pravděpodobnosti 

přenosu parazitického prvoku do definitivního hostitele představuje pro jeho vývojový 

cyklus větev slepou. Manipulace chováním mezihostitele je dle popsané definice 

adaptací parazitického prvoka. 
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Evoluce interakce hostitel-parazit probíhala velmi těšně. Z tohoto důvodu je 

velmi složité rozhodnout, jestli je příčinou změny chování hostitele adaptace parazita, 

jak bývá v některých odborných publikacích uváděno, nebo jestli se nejedná o vedlejší 

následek onemocnění či adaptaci hostitele na negativní působení parazita. 

Vliv latentní toxoplazmózy na chování 

Vlivu latentní toxoplazmózy na chování se věnuje výzkumný tým 

na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK; Flegr & Havlíček, 1999; Flegr 

& Hrdý, 1994; Flegr et al., 1996, 1998, 1999, 2000, 2003; Flegr, 2007, 2009). 

V dosavadních výzkumech na této instituci byly opakovaně pozorovány signifikantní 

rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativní jedinci, a to za pomocí 

Cattellova osobnostního dotazníku 16 PF či posléze pomocí Cloningerova dotazníku 

temperamentu a charakteru (TCI). Míra změny psychických faktorů spolu s délkou 

nákazy korelovala, nelze se přitom domnívat, že by tomu tak bylo v důsledku 

zhoršujícího se zdravotního stavu nakažených osob (Flegr, 2009). U nakažených mužů 

byl díky Cattellova osobnostního dotazníku 16 PF pozorován pokles společenskosti či 

vřelosti a superega (respektování společenských norem či pravidel), zatímco 

podezřívavost či žárlivost byla naopak vyšší. U nakažených žen byla naopak 

pozorována míra vyšší společenskosti či vřelosti a respektování společenských norem. 

Odlišné směry ovlivnění lze vysvětlit na základě chronického stresu osob, u kterého je 

známo, že ovlivňuje rozlišně osoby různého pohlaví (Flegr, 2010). Dále byl u 

Toxoplasma-pozitivních mužů i žen pozorován silnější pocit viny. 

V některých studiích na nezávislých souborech vojáků základní služby či 

studentů PřF UK byla díky Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru (TCI – 

Temperament and Character Inventory) u Toxoplasma-pozitivních jedinců pozorována 

snížená hodnota ve faktoru vyhledávání nových podnětů (noveltry seeking; Flegr et al., 

2003). Jedinci nakažení měli nižší zájem o vyhledávání nových podnětů. Totéž bylo 

později pozorováno taktéž na soboru dárců krve (Skallová et al., 2005). V roce 2006 

byla publikována studie s korelací prevalence toxoplazmózy spolu s rozdíly v 

psychologickém profilu osob, a to mezi jednotlivými státy (Lafferty, 2006). 

Ke změnám v chování může vést dle poznatků z poslední doby možná spojitost 

toxoplazmózy a schizofrenie (Holub et al., 2006; Torrey et al., 2007; Flegr, 2010). Je 
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možné, že parazitický prvok Toxoplasma gondii je spouštěčem zmíněného onemocnění, 

respektive jeho podtypu s těžším průběhem (Holub et al.; 2013). Bylo prokázáno, že 

latentní toxoplazmóza u pacientů se schizofrenií redukuje hustotu šedé hmoty v 

hippokampu či kortikální oblasti (Horáček et al., 2012). 

V současné době jsou publikovány studie ukazující, že změny v chování 

nakažených jedinců zvyšují riziko sebevražd (Arling et al., 2009). Tento závěr byl 

doložen i ve studii publikované v minulém roce, kde bylo pozorováno narůstající riziko 

sebevraždy se zvýšeným titrem protilátek vůči parazitickému prvoku Toxoplasma 

gondii, a to na souboru matek (Pedersen et al., 2012). U Toxoplasma-pozitivních matek 

byla 1,5× vyšší pravděpodobnost sebevraždy oproti matkám nenakaženým. 

Vliv latentní toxoplazmózy na psychomotorickou výkonnost 

Rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními jedinci byli 

také pozorovány v oblasti psychomotorické výkonnosti (Flegr et al., 2002, 2008c, 2009; 

Havlíček et al., 2001; Novotná et al., 2008). Rozdíly byly prokázány v souboru vojáků 

základní služby, dárců krve a studentů PřF UK, kdy Toxoplasma-pozitivní jedinci 

dosahovali signifikantně delších reakčních časů. 

Možný následek prodloužených reakčních časů byl prokázán muži účastníky 

dopravní nehody. V tomto souboru osob byla pomocí věkové stratifikace odhalena vyšší 

prevalence, než bývá obvyklá v populaci obyvatel České republiky. U Toxoplasma-

pozitivních jedinců byla pravděpodobnost vzniku autonehody 2,65× vyšší oproti 

osobám nenakaženým. Se vzrůstajícím titrem protilátek vůči parazitickému prvoku 

Toxoplasma gondii pravděpodobnost vzniku autonehody vzrůstala. Obdobné výsledky 

byly také posléze publikovány v Turecku (Yereli et al., 2006; Kocazeybek et al., 2009). 

Možná souvislost s toxoplazmózou může být v pozorovaných delších reakčních časech 

u pacientů se schizofrenií (Vinogradov et al., 1998). 

Vliv latentní toxoplazmózy na sekundární pohlavní index 

V několika studiích byl pozorován signifikantní vliv latentní toxoplazmózy na 

sekundární pohlavní index a průběh těhotenství (Flegr et al., 2005; Kaňková & Flegr, 

2007; Kaňková et al., 2007, 2010, 2012). U nakažených matek byl prokázán posun 
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sekundárního pohlavního indexu ve prospěch chlapců (pravděpodobnější s vyšším 

titrem protilátek vůči parazitickému prvoku Toxoplasma gondii), prodloužená délka 

gravidity, vyšší hmotnost matek během gravidity (od 16. týden po konec těhotenství) či 

pomalejší postnatální motorický vývoj u dětí během prvních 18 měsíců života matek s 

latentní toxoplazmózou. 

Vliv latentní toxoplazmózy na inteligenci 

Vlivem latentní toxoplazmózy na inteligenci u člověka se doposud zabýval 

velmi nízký počet odborných studií. V jedné ze studií bylo pozorováno signifikantně 

horší skóre v Otisově testu inteligence (Flegr et al., 2003). Tento test však hodnotí 

pouze verbální inteligenci. Zdá se však, že významnou rušivou nezávislou proměnnou 

představuje velikost bydliště. Prevalence s velikostí bydliště klesá, je větší ve vesnicích 

či malých městech než ve městech větších (Kodym et al., 2001). Přitom je možné, že 

má velikost bydliště vliv na výsledek testů inteligence. Poprvé byl komplexní test 

inteligence vyšetřující všechny její složky proveden teprve v posledních letech. Dle 

výsledků diplomové práce Chvátalové (2012) měli Toxoplasma-pozitivní jedinci nižší 

numerickou fluidní a celkovou inteligenci. Dosavadní závěry vlivu latentní 

toxoplazmózy na inteligenci však bude vzhledem k nízkému počtu studií zabývajících 

se daným tématem nutné ověřit. 

Vliv latentní toxoplazmózy na kognitivní funkce 

Signifikantní vliv latentní toxoplazmózy na kognitivní funkce u člověka nebyl 

pozorován. V této oblasti je však pro stavení závěru nutno provést více odborných 

studií, které by se vlivem toxoplazmózy na kognitivní funkce zabývaly. Jistá spojitost, 

jak by latentní toxoplazmóza mohla ovlivňovat kognitivní funkce, se nabízí, a to skrze 

působení na hladinu dopaminu v mozku (viz níže). 

Vliv latentní toxoplazmózy na hladinu dopaminu 

Vliv latentní toxoplazmózy na hladinu dopaminu dokládá nedávný objev dvou 

genů pro tyrosinhydroxylázu v genomu Toxoplasma gondii (Gaskell et al., 2009). 

Enzym tyrosinhydroxyláza produkuje L-DOPA (aminokyselina; prekurzor dopaminu). 
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Je velmi pravděpodobné, že právě tyrosinhydroxyláza je zodpovědná za pozorovanou 

zvýšenou hladinu dopaminu v mozku Toxoplasma-pozitivních jedinců.  

Hladina dopaminu u Toxoplasma-pozitivní myši v jedné ze studií byla o 14 % 

vyšší než u myší nenakažených (Stibbs, 1985). Abnormální syntézou dopaminu by bylo 

možné vysvětlit rozdíly v psychologických rozdílech mezi osobami Toxoplasma-

pozitivními a Toxoplasma-negativními (Flegr et al., 2003; Novotná et al., 2005). Díky 

vyšší hladině dopaminu v mozku Toxoplasma-pozitivních jedinci taktéž dosahovali 

nižšího skóre ve faktoru vyhledávání nového podnětu (novelty seeking). Doposud však 

není znám mechanismus, jakým způsobem by takto dopamin mohl působit na chování. 

Posun hladiny dopaminu by také mohl představovat pomyslné pojítko mezi 

toxoplazmózou a schizofrenií (Skallová et al., 2006; Flegr, 2007). Kognitivní deficit 

přitom hraje ve schizofrenii zásadní roli a rozhoduje, jak bude vypadat celkový obraz 

onemocnění. Jedním z klíčových kognitivních postižení je pak porucha paměti 

(Rodriguez & Mohr, 2004). 

Obecně se zdá, že by závislost kognitivního výkonu (paměť nevyjímaje) na výši 

hladiny dopaminu mohla popisovat křivka ve tvaru obráceného U. Výsledkem příliš 

nízké či vysoké koncentrace v mozku by měl být zhoršený kognitivní výkon, zatímco 

optimální střední hladina dopaminu by měla naopak vést ke kognitivnímu výkonu 

vyššímu (Cools & Robbins, 2004). Různé kognitivní procesy přitom mohou mít 

rozdílně umístěná optima. 

Vliv latentní toxoplazmózy na hladinu testosteronu 

Ve spojitosti s latentní toxoplazmózou je, vyjma dopaminu, dalším významným 

hormonem testosteron Rozdílnou hladinu testosteronu mezi Toxoplasma-pozitivními a 

Toxoplasma-negativními jedinci dokládá přímo i nepřímo několik studií. Toxoplasma-

pozitivní muži byli vyšší, měli nižší poměr druhého a čtvrtého prstu (2D:4D) na levé 

ruce (Flegr et al., 2005b; 2008b) a jejich tváře byly ženami hodnoceny jako 

dominantnější v porovnání s Toxoplasma-pozitivními muži (Hodková et al., 2007). V 

následující studii byla v porovnání s nenakaženými jedinci vyšší koncentrace 

testosteronu pozorována přímo ve slinách u Toxoplasma-pozitivních mužů, u 

Toxoplasma-pozitivních žen byla naopak koncentrace testosteronu (nesignifikantně) 
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nižší v porovnání s ženami nenakaženými (Flegr et al., 2008a). Studie provedená na 

myších následně ukazuje, že rozdílná koncentrace testosteronu mezi Toxoplasma-

pozitivními a Toxoplasma-negativními jedinci je následkem nákazy parazitickým 

prvokem Toxoplasma gondii (Kaňková et al., 2011). Hypotézy výzvy (challenge 

hypothesis) lze pak interpretovat takovým způsobem, že s rostoucí koncentrací 

testosteronu u mužů vzrůstá jejich agresivní jednání či soutěživost (Archer, 2006), u žen 

pak naopak klesá. 

2.3 Rhesus faktor (Rh faktor) 

Již roku 1937 byl Rh faktor (Rh systém) pozorován Landsteinerem a Weinerem. 

Dnes druhému nejvýznamnějšímu systému krevních skupin, který se nachází pouze na 

erytrocytech, v té době však nepřikládali nijak významnou důležitost. To se změnilo v 

souvislosti s potransfuzní reakcí u ženy po porodu (Levine & Stetson, 1939), kdy došlo 

k úmrtí dítěte na hemolytické onemocnění novorozence (HON). Roku 1940 jej následně 

popsali a pojmenovali Rhesus (Landsteiner & Wiener, 1940), protilátku pak anti-

Rhesus, a to dle opice makaka rhesus (Macaca mulatta), s jejíž krví byly v dané době 

hojně prováděny pokusy a s jejíž pomocí byly anti-Rhesus protilátky ve stejné době 

objeveny. Později byla prokázána rozdílná specifita zvířecích a lidských anti-Rhesus 

protilátek, zvířecí byly posléze přejmenovány na anti-LW (na počest objevitelů – 

Landsteinera a Wienera), lidské na anti-D (dle nejsilnějšího antigenu). Označení Rh 

faktor zůstalo nezměněno. To, co jimi však bylo původně pojmenováno, představovalo 

jednoduchý antigen. Později se zjistilo, že je Rh faktor ve skutečnosti složitým 

systémem antigenů, zvaným Rh komplexem. 

Rh faktor je vysoce polymorfní, je známo více než 50 antigenů. Jeho 

nejvýznamnějšími antigeny jsou antigeny D, C, c, E a e (Penka et al., 2012). 

Nejdůležitějším antigenem, který určuje Rh pozitivitu, je antigen D. Jedinci Rh-

pozitivní (RhD-pozitivní) mají na svých erytrocytech komplex proteinů, jehož součástí 

je i RhD protein vytvářející specifický antigen. Jedinci bez zmíněného RhD proteinu 

jsou označováni jako Rh-negativní (RhD-negativní). Rh-negativních osob je v Evropě 

ve srovnání s ostatními světadíly nejvíce, a to přibližně 15 %. 
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Vyšetření antigenu D, tj. určení Rh pozitivity, se provádí aglutinací IgM 

protilátkami. Používají se IgM monoklonální anti-D diagnostické protilátky, které 

specificky detekují určitý epitop (epD), přičemž antigen D sestává přibližně ze 30 

epitopů (Penka et al., 2012). 

Rh faktor je nutno, stejně tak jako u krevního systému AB0, při transfuzi 

respektovat. Rh-negativnímu jedinci nesmí být podána krev od Rh-pozitivního dárce. 

Pokud by tak nastalo, vytvořilo by si v jeho těle velké množství protilátek a při dalším 

podání transfuze by již darovanou krev nepřijal, došlo by k akutní hemolytické reakci. 

Problém může dále nastat v situaci matky a plodu v případě, kdy je matka Rh-negativní 

a plod Rh-pozitivní. V takovéto situaci dochází při porodu k imunizaci matky vůči Rh-

pozitivním erytrocytům a napadáním erytrocytů dalších potomků, což vede k již 

zmíněnému HON. K prevenci před HON se dnes používá podávání anti-D protilátek, 

které vede k potlačení imunitní odpovědi matky, a to co nejdříve po porodu, nejpozději 

do 72 hodin (Crowther & Middleton, 2010). 

2.3.1 Vliv Rh faktoru 

Celá desetiletí se mělo za to, že se Rh-pozitivní a Rh-negativní jedinci v 

dospělosti od sebe v žádných z biologických vlastností neliší. Z dosavadních výsledků 

několika málo studií z nedávné doby však lze konstatovat, že Rh negativita působí 

negativně, zatímco Rh pozitivita se zdá být protektivního charakteru. 

Rh pozitivita nejspíše potlačuje negativní vliv latentní toxoplazmózy. U Rh 

negativních, Toxoplasma-pozitivních jedinců byly pozorovány signifikantně delší 

reakční časy (Flegr et al., 2008c, Novotná 2008), a to na nezávislých souborech se 

zdravými dobrovolníky – dárci krve, vojáky základní služby či studenty PřF UK. V 

následující prospektivní kohortové studii na souboru vojenských řidičů byl sledován 

tentýž vliv. Rh-negativní a zároveň Toxoplasma-pozitivní vojenští řidiči měli 2,6× vyšší 

riziko nehodovosti nežli Rh-pozitivní či Toxoplasma-negativní (Flegr et al., 2009). 

Zdá se, že svou protektivní úlohu Rh pozitivita plní i v těhotenství, kdy u Rh-

pozitivních a zároveň Toxoplasma-pozitivních matek nedochází v prvních měsících 

gravidity k mimořádnému váhovému přírůstku, vyššímu o 65 %, oproti matkám Rh-

negativním (Kaňková et al., 2010). Navíc bylo prokázáno, že u Toxoplasma-pozitivních 
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jedinců Rh faktor částečně pozměňuje jejich reakci na nákazu v osobnostním profilu 

(Flegr et al., 2010). Změny v osobnostním profilu u Toxoplasma-pozitivních jedinců 

byly v případě jedinců Rh-negativních rozsáhlejší. Protektivní vliv Rh pozitivity byl 

dále pozorován na skupině žen se schizofrenií (Holub et al., 2011). 

Nejnovější výsledky posledních studií ukazují, že Rh faktor, vyjma negativního 

vlivu latentní toxoplazmózy, pravděpodobně ovlivňuje i vlivy jiných negativních 

faktorů – stárnutí (Flegr et al., 2010) či kouření (Flegr et al., 2012a). Negativní vliv 

kouření se opět více projevil u Rh-negativních kuřáků. V poslední publikované studii 

bylo taktéž pozorováno ovlivnění inteligence (Chvátalová, 2012). Vliv Rh faktoru na 

paměť nicméně doposud popsán nebyl. 

2.4 Paměť 

Jednotná definice paměti neexistuje, jelikož na paměť lze nahlížet z více úhlů. 

Jedna z definice popisuje paměť velmi zeširoka pomocí teorie systémů. Dle této teorie 

systémů je chování systému s pamětí měněno na základě kombinace vstupních signálů a 

signálů, s nimiž se v minulosti tento systém dříve setkal (Flegr, 2009). Systémy s pamětí 

v porovnání se systémy bez paměti mají jednu nespornou výhodu – procházejí evolucí. 

Pokud se pod systém s pamětí dosadí živý systém – organismus, je například možnost 

zapamatovat si minulé změny vnějšího prostředí a reagovat na ně takřka otázkou přežití 

(identifikace potravy, predátora či úkrytu před ním). Živé systémy mají dle Flegra v 

principu dva typy paměti - paměť individuální a evoluční. Individuální paměť 

představuje možnost uchovat informace o podnětech, se kterými se jedinec setkal 

během svého života (nosič = nervový a imunitní systém), paměť evoluční pak totéž 

avšak činiteli jsou zde předci daného jedince (nosič = nukleová kyselina). Běžněji, tj. 

z hlediska proximálních mechanismů, je paměť popisována jako soubor psychických 

procesů jedince umožňujících přijmout, uchovávat a vybavit si uloženou informaci 

(Nolen-Hoeksema et al., 2012). 

2.4.1 Paměť jako kognitivní funkce 

Paměť jakožto kognitivní schopnost nikdy nefunguje izolovaně, ale koexistuje 

spolu s ostatními kognitivními schopnostmi. Je tvořena třemi stadii. První stadium 
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paměťového procesu je označováno pojmem kódování. Jedná se stadium, kdy dochází k 

percepci informace a jejímu přijmutí neboli vštípení (zakódování). K přijmutí informace 

přitom nedochází vždy, jelikož nutně dochází k procesu selekce, aby jedinec nebyl 

přehlcen informacemi (Moxon, 2000). 

Druhé stadium – uchovávání (retence) – je zodpovědné za skladování, třídění a 

udržování dřívějších poznatků, a to po různě dlouhá časová období. Během ukládání 

trvalého záznamu informace se v mozku vytváří specifická paměťová stopa – engram. 

Engram představuje přetrvávající změnu nervové tkáně umožněné díky synaptické 

plasticitě. 

Vybavení (reprodukce), třetí stadium, je dvojího typu – spontánní vybavení 

(recall) a znovupoznání (recognition). V případě spontánního vybavení (recall) je 

informace znovu z paměti získána (mentální reprezentace daného podnětu byla již dříve 

uložena v paměti). Při znovupoznání (recognition) v paměti není dostatek potřebných 

informací pro vybavení poznatku, ale lze jej odlišit od poznatku neznámého. Zatímco 

kódování a vybavení informací probíhá spontánně i vědomě, uchovávání probíhá pouze 

mimovolně (Baddeley et al., 2002). 

V každém ze zmíněných stadií může paměť selhat. Zapomínání uchované 

informace způsobené například rozpadem paměťové stopy nebo interferencí (narušením 

jinou paměťovou stopou) je charakterizováno tzn. křivkou zapomínání, znázorňující 

vztah mezi časem a množstvím zapomenutých informací (Draaisma, 2003). Jeden 

z názorových proudů naopak zastává představu, že k zapomínání vůbec nedochází a že 

uložené informace v paměti jsou nadále pouze hůře dostupné (Baddeley et al., 2002). 

2.4.2 Klasifikace paměti 

Paměť je klasifikována mnoha způsoby. Nejčastěji však dle doby trvání či typu 

informace. 

Na základě časového hlediska byl navržen třísložkový model paměti, tvořený 

pamětí senzorickou, krátkodobou a dlouhodobou (Atkinson a Shiffrin, 1968). 

Senzorická paměť představuje kratší než několikasekundové zapamatování podnětu v 

tzv. senzorických registrech přicházejícího ze smyslů. Dochází zde k rozhodování, zda 

je daná informace důležitá a vhodná pro další zpracování. Dokladem o existenci 
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senzorické paměti je například Sternbergův test paměti (Sternberg, 2002). Pokud je 

daná informace vyhodnocena jako podstatná, je přesunuta do paměti krátkodobé. 

Krátkodobá paměť (short-term memory) je následně aktivována a paměť je zde 

udržována v řádech sekund až minut (názory nejsou jednotné). Kapacita krátkodobé 

paměti je 7 (±2) položky. Položka je označením informace, která má jeden význam. 

Například písmena 1 a 2 představují dvě položky, ale číslo je vnímáno 12 jako položka 

jedna. Většina informací z krátkodobé paměti mizí, jelikož dále není zapotřebí. 

Z krátkodobé do dlouhodobé paměti (referenční paměť; long-term memory) se 

pak informace vzhledem k její významnosti dostává konsolidací. V dlouhodobé paměti 

s rozsáhlou kapacitou může být udržována v řádu hodin, let či celoživotně. Dlouhodobá 

paměť je z uvedených tří druhů paměti nejstabilnější a nejlépe odolává ztrátě informací.  

Vyjma výše uvedených typů paměti je nutno ještě zmínit paměť pracovní 

(working memory), u které je kladen aktivní důraz při zpracování informací. Ukládají se 

zde informace sloužící pro řešení různých úloh či situací (počítání z paměti, odpovídání 

na otázky týkající se textu). Tento typ paměti je dočasný a informaci udrží obvykle v 

řádech minut. Pracovní paměť je definována jako součást dlouhodobé i krátkodobé 

paměti. Je tvořena vizuoprostorovým náčrtníkem pro uchování vizuální informace, 

fonologickou smyčkou pro "přehrávání" akustických informací (zvukové řečové i 

neřečové informace nutno opakovat jinak se během 2–3 sekund vytratí) a centrální 

výkonnou složkou, která řídí mechanismy pozornosti, koordinuje výkon většího počtu 

úloh, volí strategie postupu a propojuje vizuoprostorový náčrtník a fonologickou 

smyčku s dlouhodobou pamětí (Baddeley, 1986). 

Na základě obsahu informace lze paměť rozdělit na deklarativní (explicitní) a 

nedeklarativní (implicitní; procedurální). Nedeklarativní paměť uchovává informace 

neverbální či motorické (kognitivní automatizované operace a postupy práce s 

informacemi), jež se nám vybavují mimovolně. Projevuje se zlepšováním v 

motorických kognitivních úlohách. Naproti tomu deklarativní paměť obsahuje 

informace, jež si lze vědomě vybavit (fakta a události). Deklarativní paměť je užitečné 

dále dělit na sémantickou a epizodickou. Sémantická paměť uchovává všeobecné 

deklarativní informace nezávislé na místním a časovém kontextu, evolučně mladší 

epizodická paměť je pak tvořena událostmi časově i prostorově ohraničenými se 
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vztahem ke konkrétní události, jež jsme prožili a máme k nim osobní vztah (Tulving, 

1985). 

2.4.3 Prostorová paměť 

Za specifický typ deklarativní paměti je považována prostorová paměť. Jedná se 

o multimodální typ paměti, v němž lze uchovávat informace o prostorovém uspořádání 

našeho prostředí v podobě kognitivní mapy. Kognitivní mapa představuje vnitřní 

reprezentaci prostředí na základě zachycených prostorových vztahů mezi jednotlivými 

orientačními body spolu s detaily o terénu (vzdálenosti; úhly) a umožňuje jedinci 

rozpoznat jeho polohu ve vztahu k nim (Tolman, 1948). 

Jedním z nejznámějších testů prostorové paměti je Morrisovo vodní bludiště 

(MWM; Obr. 1A; Morris et al., 1982), které využívá averzivní motivace. MWM je 

tvořeno kruhovým bazénkem vyplněným vodou, ve které se nachází ostrůvek skrytý 

pod hladinou. Testovaný potkan (Rattus norvegicus) nejprve hledá ostrůvek, na kterém 

si po jeho nalezení odpočine. Při opětovném hledání ostrůvku od stěny bazénku se již 

musí spolehnout na orientační body (značky), které se nacházejí v místnosti mimo vodní 

nádrž, jelikož je vypouštěn z různých startovních pozic (stran bazénku). Schopnost 

potkana v následujícím pokuse dorazit na ostrůvek rychleji dokládá existenci kognitivní 

mapy. 

MWM je dnes používáno v různých modifikacích – protokolech. V základním 

protokolu „reference memory protocol“ (Morris, 1984) je po celý test umístění skrytého 

ostrůvku na stejném místě a je pozorováno, zda a jak efektivně se potkan umístění 

ostrůvku učí. Během reversal protokolu se pozice skrytého ostrůvku přesouvá do jiného 

kvadrantu a sleduje se, jak rychle se potkan přizpůsobí změně pozice (Lipp and Wolfer, 

1998). Protokol delayed matching to place (DMP) je zaměřen na prostorovou pracovní 

paměť. Standardně se v DMP umístění skrytého ostrůvku mění každý den, přičemž 

denně potkan absolvuje 4 plavby, a to s různou časovou prodlevou mezi pokusy (Steele 

& Morris, 1999; Dudchenko, 2004). Při testování v MWM je navíc ještě používán tzv. 

probe pokus. Před vypuštěním potkana je v tomto pokusu z bazénku odstraněn 

ostrůvek. Tento pokus slouží k ověření, jestli si je vůbec potkan jist s původním 

umístěním ostrůvku a jak dlouho se setrvává ve správném kvadrantu MWM. 
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Navigace na skrytý ostrůvek v MWM může být dvojí – allothetická 

(allocentrická) a idiothetická (egocentrická). Allothetická navigace využívá podnětů o 

prostorových vztazích dle okolních orientačních bodů. Na této navigaci je postaven 

koncept již zmíněného MWM. Idiothetická navigace pak využívá podnětů o 

prostorových vztazích dle pohybu a poloze těla jedince přicházejících z jeho vnitřních 

receptorů (proprioreceptory, vestibulární aparát). Idiothetická navigace má v MWM 

naopak nevýznamnou roli vzhledem k pseudonáhodně měněným startovním pozicím při 

stěně arény (Moghaddam and Bureš, 1996). 

Pro testování prostorové paměti u lidí se mimo jiné používá zařízení Blue Velvet 

Arena (BVA; Obr. 1B; Štěpánková et al., 2003). Toto zařízení vychází z části ze 

základu výše zmíněného konceptu Morrisova vodního bludiště. Jedná se o uzavřený 

stan s kruhovým půdorysem o průměru 2,9 m a výškou 3 m umístěný v experimentální 

místnosti Fakultní nemocnice v Motole. Na saténové stěně jsou laserem promítány 

orientační značky a pohyb osob je snímán pomocí kamery u stropu. BVA slouží 

především pro vyšetření pacientů s epilepsií či pacientů s mírnou kognitivní poruchou 

(MCI; Hort et al., 2007), která většinou předchází možnému propuknutí Alzheimerovy 

nemoci nebo jiných forem demencí. 

 
Obr. 1 Konstrukt Morrisova vodního bludiště. Zdroj: převzato z Iveta Fajnerová (nepublikovaný 

interní materiál); upraveno. (A) Původní aparatura Morrisova vodního bludiště pro testování potkanů – 

vodní lázeň; (B) BVA – reálná analogie pro testování lidí; (C) Black Velvet Arena – virtuální analogie 

pro testování lidí. 

V současnosti běží na Fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky, 

v.v.i. (FGÚ AV ČR) projekt, který má za cíl vytvořit počítačovou analogii BVA v 

prostředí virtuální reality (VR; Obr. 1C), a to s optimální citlivostí testu, jako je tomu u 

BVA. Zatímco technologická a finanční náročnost BVA je nesporná, virtuální verze by 

mohla být instalována v takřka každém zdravotnickém zařízení. VR s sebou navíc 

přináší řadu podstatných výhod. Lze v ní například daleko detailněji sledovat pohyb či 
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chování vyšetřované osoby a díky automatickému zobrazení podnětů utlumit vliv 

experimentátora – časovou nepřesnost. Nevýhodou VR je absence skutečného pohybu 

nebo užší zorné pole testované osoby. Nevýhody však nejsou zásadní překážkou, jelikož 

bylo prokázáno, že kognitivní mapy vytvořené ve 3D VR odpovídají těm, které vznikají 

v reálném prostředí (Arthur et al., 1997). 

Vzhledem k širokému záběru a vzájemně se překrývající terminologii oblasti 

věnující se paměti nebylo cílem této práce podat vyčerpávající výčet teorii paměti. 

Předložený text byl koncipován spíše jako přehled relevantních poznatků, dotýkajících 

se konkrétně studie, která je jádrem této práce. 
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3  Cíle práce 

Tato diplomová práce si klade za cíl ověřit, zda latentní toxoplazmóza ovlivňuje 

paměť Toxoplasma-pozitivních jedinců. Měla by navázat na dosavadní poznatky 

o působení latentní toxoplazmózy na infikované osoby a tyto doplnit o poznatky týkající 

se možného ovlivnění paměťových funkcí především v oblasti vizuálně prostorové 

paměti. Vyhodnocen by měl být kromě vlivu latentní toxoplazmózy na paměť i vliv Rh 

faktoru. 

Specifické cíle diplomové práce: 

 Zjistit, jestli existuje souvislost mezi latentní toxoplazmózou a pamětí. 

Konkrétně na nezávislém homogenním souboru studentů PřF UK ověřit vliv 

latentní toxoplazmózy na paměť. 

 U výše zmíněného souboru dále zhodnotit samotný vliv Rh faktoru a také 

alespoň orientačně posoudit vliv latentní toxoplazmózy v interakci s Rh 

faktorem. 

3.1  Hypotézy 

Na základě dostupných literární zdrojů bylo předpokládáno následující: 

 Vliv latentní toxoplazmózy na paměť infikovaných jedinců je negativní. 

 Toxoplasma-pozitivní muži si vzhledem ke zvýšené hladině testosteronu 

pamatují podněty spjaté s agresivitou lépe nežli muži nenakažení. 

 Rh-pozitivní jedinci jsou více chráněni vůči negativním vlivům vnějšího 

prostředí (vliv latentní toxoplazmózy nevyjímaje) na paměťové funkce. 
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4  Materiál a metody 

4.1 Soubor osob 

Pokusnými osobami v této studii byli studenti PřF UK. Každý z respondentů byl 

o předmětu výzkumu předem informován a souhlasil s použitím anonymizovaných dat 

pro vědecké účely. Po podepsání informovaného souhlasu jim bylo z přístupných 

periferních žil odebráno 5 ml venózní krve, a to pro vyšetření na toxoplazmózu a Rh 

faktor. Výsledky zmíněného vyšetření, představující odměnu za spolupráci, se probandi 

dozvěděli na samém konci výzkumu. 

V rámci baterie testů absolvovali Virtuální test hledání 4 cílů (vTH4C; Virtual 

Four Goals Navigation (vFGN) task), Prostorový rozsah a Meiliho test selektivní 

paměti. Všechny uvedené úlohy podstoupili v elektronické podobě. Z čistě kapacitních 

a časových důvodů neprošli všichni studenti všemi výše uvedenými paměťovými testy. 

Přednostně byli zváni Toxoplasma-pozitivní a Rh-negativní studenti. Samotný 

experimentátor však nevěděl, kdo z pozvaných studentů byl, či nebyl pozitivní. Studie 

proběhla ve dvou spolupracujících institucích, na PřF UK a na oddělení 

Neurofyziologie paměti FGÚ AV ČR. 

Experimentu se zúčastnilo celkem 307 studentů, 95 mužů a 212 žen. Průměrný 

věk celého souboru osob byl 22 let (21,8; SD = 2,23; Obr. 2). 
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Obr. 2 Histogram věkového rozložení probandů. 

4.2 Vyšetření krevních sér 

Vyšetření sér bylo prováděno v Národní referenční laboratoři pro toxoplazmózu 

a v Národní referenční laboratoři pro herpetické viry při Státním zdravotním ústavu 

(SZÚ) v Praze. Krevní vzorky byly vyšetřeny na přítomnost protilátek proti Toxoplasma 

gondii. 

Na základě imunoenzymatické metody ELISA (IgG: SEVAPHARMA a.s., 

Praha; IgM: TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r.o., Brno) byli za Toxoplasma-

pozitivní jedince považováni studenti s optickou denzitou reaktantů rovnou či vyšší 250 

OU/ml (optických jednotek na 1 ml), což pro daný test přibližně odpovídá 6 IU/ml 

(mezinárodních jednotek koncentrace anti-Toxoplasma IgG protilátek na 1 ml). V 

případě KFR (Sabin & Waren, 1942) byli za séropozitivní osoby pak považováni ti 

studenti, jejichž titry hladin protilátek byly vyšší nebo rovny 1:8. Celkovou 

toxopozitivitu stanovoval na základě kombinace výsledků obou serologických testů 

dr. Kodym ze SZÚ; v případě, že byly výsledky obou testů nejasné nebo 

nekompatibilní, byli příslušní probandi vyřazeni ze studie. 
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Rh faktor byl určen hemaglutinačním testem pomocí Anti-D IgM monoklonální 

protilátky detekující antigen D (clone RUM-1, Bioscot, Millipore (UK) Ltd.) ihned na 

místě odběru krve, na PřF UK. 

4.3 Baterie testů 

Paměťové úlohy respondenti podstoupili v rámci širší baterie testů. Všichni z 

experimentátorů obou institucí, kteří prováděli vTH4C, byli pečlivě proškoleni a užívali 

psané instrukce. V případě Prostorového rozsahu a Meiliho testu selektivní paměti, 

který byl administrován pouze na PřF UK, byli probandi automaticky seznámeni se 

zadáním úlohy písemnou instrukcí na úvodní obrazovce. Tyto úlohy probandi 

vykonávali zcela samostatně. Po tréninkové části testu Prostorového rozsahu plynule 

absolvovali oba jeho subtesty. V době pokusů byl přítomen minimálně jeden z 

experimentátorů pro případ, že by bylo potřeba vysvětlit případné nejasnosti. Jeho úloha 

byla však spíše pasivní. Naproti tomu vTH4C stavěl experimentátory do role aktivní. 

V průběhu celé úlohy museli probandům sdělovat instrukce a sledovat jejich plnění. 

V porovnání s ostatními testy byl tento test nejnáročnější jak pro experimentátora, tak 

pro probanda, a to po všech stránkách. Cíli a popisu průběhu tohoto testu bude proto 

níže věnován výrazně obsáhlejší prostor. 

Respondenti před samotnými testy nejprve po vyžádání zadali své unikátní ID 

číslo. Toto číslo bylo každému z probandů přiděleno při odběrech krve a pod ním se 

následně pohyboval v rámci celé baterie testů. S tímto číslem byla propojena všechna 

jeho data, výsledky z testů i z vyšetření krve. Statistické zpracování bylo tedy 

vykonáváno s takto anonymizovaným souborem dat. 

4.4 Zařízení a programové vybavení 

Pro úlohy Prostorový rozsah a Meiliho test selektivní paměti byl využit pouze 

jeden počítač, přičemž na něj byl kvůli Prostorovému rozsahu umístěn open-source 

program Psychology Experiment Building Language (PEBL) verze 0.12 (Mueller, 

2011). PEBL je aplikací, která obsahuje více než 50 testů a umožňuje výzkumníkům 

navrhnout si a spustit své vlastní psychologické experimenty (testová baterie volně 
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dostupná na http://pebl.sourceforge.net). Jelikož však nenabízí českou verze testů, 

vznikla česká verze Prostorového rozsahu na FGÚ AV ČR (Iveta Fajnerová). Označení 

testu bylo pro lepší orientaci ponecháno v anglickém jazyce, tj. „Corsi“. 

K úloze vTH4C byly použity 2 počítače tvořící počítačovou síť. Na prvním 

počítači se odehrával samotný experiment, na kterém proband sledoval svůj pohyb 

skrze virtuální postavu ve virtuální realitě (VR) používající engine počítačové hry 

Unreal Tournament 2004 (UT2004; Epic Games, 2004). Na druhém počítači 

experimentátor sledoval výkon testovaného a řídil průběh testu přes program SpaNav, 

který umožňuje komunikaci s grafickým rozhraním hry UT2004 a slouží k administraci 

testů ve VR. Tato java aplikace byla naprogramována ve spolupráci FGÚ AV ČR a 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK). Aplikace nabízí 

například možnost zobrazení značek, teleportovaní virtuální postavy nebo naopak 

blokování jejího pohybu, především však také detailně zaznamenává data o poloze a 

rotaci respondenta během celého experimentu. Při následném statistickém zpracování 

lze tedy vyhodnotit celkovou trajektorii probanda směrem k cílové pozici nebo čas 

pohybu ve VR po dobu vstupu do cílové pozice. 

Ve virtuálním prostředí se proband pohyboval z pohledu první osoby, 

tj. prostředí pozoroval očima virtuální postavy, a to na 15″ LCD monitoru, přičemž ve 

hře bylo nastaveno rozlišení 1024×768 pixelů. Svůj pohyb ve virtuálním prostředí 

ovládal pomocí herního zařízení gamepadu (Logitech Gamepad F310; Obr. 5A). Dle 

jeho dominantní ruky byla na gamepadu zvolena jedna páčka, s kterou bylo možné se 

pohybovat dopředu a dozadu či otáčet se do stran. 

4.5 Prostorový rozsah 

Test nazvaný Prostorový rozsah (Span-board; Spatial Span) je subtestem z 

Wechslerovy paměťové škály (WMS-III; Wechsler Memory Scale-III), který se věnuje 

obdobně jako vTH4C vizuálně prostorové paměti. Spolu s verbálním testem Opakování 

čísel (Digit Span; subtest z WAIS-III) představují analogické úlohy (Wechsler, 1997), 

které testují jak okamžité vybavení, tak i pracovní paměť. Test sestává ze dvou částí – 

Prostorového rozsahu popředu, který sleduje okamžité vybavení a schopnost soustředit 

pozornost na úkol, a Prostorového rozsahu pozpátku, který testuje krátkodobou 

http://pebl.sourceforge.net/
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pracovní paměť tím, že vyžaduje převrácení zapamatované sekvence do opačného 

pořadí. 

Dnes nalezneme několik alternativ tohoto testu v reálné i počítačové formě 

nejčastěji pod názvem Corsi block test. Test se přitom může vyskytovat v podobě 

plošného nebo třírozměrného zobrazení. V našem experimentu jsme si zvolili 

počítačovou verzi testu, která je zobrazena ve formě dvourozměrného prostoru 

na obrazovce počítače. Původní skript testu Corsi dostupný v programu PEBL byl 

přeložen do češtiny a upraven tak, aby odpovídal testu Prostorového rozsahu z WMS-III 

(Wechsler, 1997), a to v počtu čtverců, jejich nepravidelném rozmístění a v testovaných 

sekvencích. Výhodou počítačové verze testu je, že eliminuje vliv experimentátora na 

plynulost a přesnost zobrazované sekvence. Úkolem probanda je zapamatovat si a 

okamžitě zopakovat zobrazenou sekvenci označených kostek tvořících nepravidelnou 

mřížku 2D pozic (Obr. 3), a to ve správném pořadí. Před začátkem testu každá testovaná 

osoba absolvovala zácvikovou část na 3. pokusu o třech kostkách v sekvenci. V první 

části samotného testu je proband instruován, aby zopakoval zobrazenou sekvenci v 

předvedeném pořadí, ve druhé části testu pak v pořadí převráceném. 

Test Prostorového rozsahu tvoří celkem 10 modrých kostek, v našem případě 

čtverců. Jsou administrovány vždy dva pokusy pro každou sekvenci o stejné délce 

tvořící jednu sérii. Každý pokus v rámci jedné série má svou unikátní pevně danou 

sekvenci. Stejně jako u testu Opakování čísel délka prezentované sekvence v obou 

částech úlohy postupně narůstá. Obě části testu, tedy popředu i pozpátku, začínají se 

sérií o dvou kostkách, maximální sekvence pak čítá kostek devět. K ukončení obou částí 

dochází v situaci, kdy proband zopakuje chybně oba pokusy v rámci jedné série nebo 

dokud nevyčerpá všechny předem určené sekvence. Za správně zopakovanou sekvenci 

je udělen 1 bod, 0 bodů v případě chybně zopakované sekvence. Maximální počet bodů 

z celého testu je 32 (16 bodů za Prostorový rozsah popředu a 16 bodů za Prostorový 

rozsah pozpátku). Délka celé úlohy se pohybuje dle výkonu probanda mezi 5–10 

minutami. 
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Obr. 3 Prostorový rozsah. 10 nepravidelně rozmístěných čtverců s 1 označeným čtvercem testované 

sekvence. 

4.6 Meiliho test selektivní paměti 

Poslední úlohou použitou v této studii byl Meiliho test selektivní paměti. Tento 

test byl vytvořen v podobě počítačové verze a upraven na základě původního Meiliho 

testu (Meili, 1961). Původní Meiliho test sledoval podíl zapamatovaných agresivních 

předmětů spjatých s agresivitou a odrážel agresivitu probanda nebo sledoval podíl 

zapamatovaných předmětů spjatých se SM a analogicky odrážel zájem o dominanci či 

submisivitu, případně zájem o sex či stupeň vyhledávání nového podnětu (novelty 

seeking). 

I tento test se věnuje oblasti vizuální prostorové paměti. Test sleduje schopnost 

vybavení si konkrétních obrázků s jejich lokalizací v prostoru a schopnost vybavení si 

co největšího počtu předmětů na obrázkové předloze, a to po různých časových úsecích 

(Ganong, 1995; Meili, 1969). 
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Na úvodní obrazovce se proband nejprve seznámil s instrukcemi. Úkolem 

probanda v tomto testu bylo zapamatovat si během 1 minuty co největší počet 

unikátních obrázků spolu s jejich umístěním ze 30 prezentovaných na dvourozměrné 

mřížce 6×5 (Obr. 4). Na 4 obrázcích (9, 21, 24, 25) byly navíc předměty spjaté s 

agresivitou a na 4 obrázcích (6, 7, 18, 29) předměty spjaté se sadomasochismem (SM; 

Flegr et al., 2012b). 

Po přečtení úvodního pokynu přistoupil proband k samotnému testu, přičemž po 

uplynutí 1 minuty obrázky zmizely a začaly se jednotlivě po dobu 4 sekund zobrazovat 

v levém horním rohu obrazovky. Proband měl během zmíněných 4 sekund vybrat buňku 

v mřížce, ve které se obrázek na obrázkové předloze původně vyskytoval. V případě, že 

si proband nepamatoval umístění, měl si alespoň tipnout. 

Po zaznamenání původních pozic obrázků na obrázkové předloze probanda 

čekal další úkol. Byl požádán, aby do prázdných polí napsal všechny předměty, které 

byly na obrázcích a které si zapamatoval. Na pořadí předmětů přitom nezáleželo. Na 

daný úkol měl 3 minuty. 

Po uplynutí 3 minut přišel na řadu poslední úkol. Na obrazovce se postupně 

zobrazovaly názvy 60 předmětů, z nichž 30 bylo a 30 nebylo na obrázkové předloze. 

Proband měl co nejrychleji stisknutím klávesy „A" (ANO), či klávesy „N" (NE) určit, 

jestli byl, či nebyl daný předmět na obrázkové předloze. Na stisk příslušného tlačítka 

měl maximálně 3 sekundy. Dokončením tohoto úkolu byl dokončen i samotný test. 
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Obr. 4 Meiliho test selektivní paměti. Zdroj: převzato z Jaroslav Flegr et al. (2012b); upraveno. 

30 obrázků v Meiliho testu selektivní paměti, z nichž 4 obrázky (9, 21, 24, 25) obsahovaly předměty 

spjaté s agresivitou a 4 obrázky (6, 7, 18, 29) předměty spjaté se SM. Pořadová čísla jsou do předlohy 

doplněna pro snadnější orientaci čtenáře. Na původní obrázkové předloze prezentované probandům 

pořadová čísla uvedena nejsou. 

4.7 Virtuální test hledání 4 cílů 

4.7.1 Virtuální prostředí a principy úlohy 

Virtuální test hledání 4 cílů představuje analogii Morrisova vodního bludiště v 

podobě virtuální kopie arény BVA (Štěpánková et al., 2003). Byl vyvinut na herním 

enginu U2004 ve spolupráci FGÚ AV ČR a MFF UK. Trojrozměrné virtuální prostředí 

je nadefinováno plně texturovanou arénou o kruhovém půdorysu, uzavřenou 

obvodovým pláštěm. Textury byly vytvořeny na základě fotografií BVA, přičemž 

modrá sametová barva byla mírně pozměněna do černé virtuální varianty. Virtuální 

verze arény je oproti BVA daleko rozsáhlejší. Její průměr čítá kolem 60 m a do výšky 

dosahuje přibližně 10 m. Virtuální kopie arény je tak 20krát větší v porovnání s reálnou 

velikostí BVA. Skutečná BVA měří v průměru 2,9 m. Do prostředí arény byly umístěné 

tři barevně i tvarově rozlišené orientační značky o průměru cca 7 m a kruhová cílová 

pozice. Tvarem byla každá orientační značka namodelována takovým způsobem, aby 
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bylo zajištěno, že bude tvarově shodná z jakéhokoliv směru. Cílová pozice, ohraničena 

červeným okrajem, byla vytvořena o průměru cca 6 m a umístěna na podlahu arény 

pokrytou šedým kobercem (Obr. 6C). 

Samotná virtuální postava z hry UT2004 nedoznala žádných úprav, protože byl 

pro pohyb ve virtuální aréně zvolen pohled první osoby. Během celého experimentu 

tedy nelze zahlédnout žádné její části, jelikož pohyb ve smyslu směru nahoru či dolů byl 

znemožněn, aby dosáhli co nejúčelnějšího pohybu i respondenti bez herních zkušeností. 

Cílem vTH4C bylo stanoveno nalézání a zapamatování si lokalizace cílové 

pozice ve virtuálním prostředí. Za tímto účelem měl proband sledovat vzdálenosti 

cílové pozice od jednotlivých orientačních značek nebo vzdálenosti cílové pozice od 

nejbližší stěny arény. Vzhledem k několika nerovnostem na stěně arény byla před 

každým pokusem naprogramována pseudonáhodná rotace celé konfigurace orientačních 

značek a cílové pozice. Takto bylo zabráněno využívání jiných zdrojů informací z 

prostředí nežli výše zmíněných. 

4.7.2 Nácvik ovládání motoriky 

Na začátku úlohy je respondent nejprve dotázán na dominanci ruky a seznámen 

s herním ovládacím přístrojem – gamepadem, který bude po celou dobu experimentu 

užívat. Dle dominantnosti pravé či levé ruky je instruován, že může ovládat gamaped 

pomocí palce tou či onou páčkou a že zatlačením páčky od sebe se bude pohybovat 

směrem dopředu, zatlačení páčky směrem k sobě bude couvat a v případě zatlačení 

páčky na pravou či levou stranu zahájí otáčení své virtuální postavy kolem své osy 

daným směrem na jednom místě, což se odpovídajícím způsobem projeví na změně 

zorného pole. Taktéž se ihned seznámí s nemožností pohybu pod či nad nadefinované 

zorné pole a nemožností pohybu úkroky do stran. 

Proband před samotným vTH4C nejprve prošel krátkým, průměrně 5 

minutovým, pre-tréninkem v oblasti motoriky, jinak řečeno, nácviku schopnosti účelně 

ovládat své pohyby ke splnění určitého pohybového zadání za pomoci gamepadu (Obr. 

5A). Pro seznámení se zařízením se nejdříve mohl krátce proběhnout libovolně v 

komplexním virtuálním bludišti (Obr. 5B). Následně byl experimentátorem vyzván, aby 

si vytyčil nejbližší stěnu bludiště a k ní dorazil. V její těsné blízkosti se měl poté otočit 
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zády k ní, a to na jednom místě. Pokud zde proband prokázal, že je schopen ovládat svůj 

pohyb, mohl pokračovat dále do závěrečné fáze pre-tréninku. V opačném případě 

nesplnění tohoto kritéria se trénink mírně prodloužil. Respondent byl opětovně vyzván 

k zahájení pohybu po virtuálním bludišti, s cílem zpřesnění pohybu, a znovu 

přezkoušen. 

 
Obr. 5 Nácvik ovládání motoriky. Zdroj: převzato z Iveta Fajnerová (nepublikovaný interní 

materiál); upraveno. (A) Gamepad – herní zařízení pro ovládání pohybu ve virtuálním prostředí, se 

zeleným tlačítkem pro ukázání směru k cílové pozici; (B) mapa virtuálního bludiště s vyznačenou trasou 

absolvovanou probandem během pre-tréninku. 

Pre-trénink byl završen úkolem, kdy proband dostal instrukci, aby se pokusil co 

nejrychleji proběhnout vyznačenou trasu v bludišti, a to konkrétně trasou vyznačenou 7 

hvězdami, které měl za úkol posbírat, přičemž prvních 6 hvězd bylo červených, 

poslední 7. hvězda byla žlutá. Dále byl respondent upozorněn na potvrzující zvukový 

signál při každém proběhnutí hvězdou, aby si byl vědom, že skrze ni opravdu proběhl. 

Také byl instruován, že každá hvězda byla umístěna na křižovatce tak, aby určovala 

následný směr pohybu, a to například svým nadefinováním blíže k pravé odbočce nežli 

k levé či jiným obdobným způsobem. Ačkoliv byl proband instruován, aby se na 

křižovatkách pořádně rozhlédl, i tak mohlo nastat, že seběhl z vyznačené trasy. V 

takovém případě byl na tuto skutečnost okamžitě upozorněn experimentátorem. Po 

celou dobu zdolávání vyznačené trasy v bludišti od startovní pozice po poslední 7. 

hvězdu byl měřen respondentův čas (Obr. 5B). Na tuto skutečnost byl taktéž předem 

upozorněn a svůj čas mohl i průběžně sledovat, jelikož se mu na obrazovce vždy 

zobrazil při proběhnutí každé hvězdy. Po dokončení popsaného úkolu byl 
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experimentátorem za použití programu SpaNav přesunut do uzavřeného kruhového 

stanu k absolvování vTH4C. 

4.7.3 Virtuální test hledání 4 cílů 

Respondent byl na úvod seznámen s novým prostředím a s délkou experimentu, 

která činila v průměru 30 minut. V rámci testu dokončil 4 na sebe navazujících části, 

které jsou jednotlivě popsány níže. 

Proband byl na samém počátku testu požádán, aby se rozhlédl po virtuální aréně 

a nalezl pseudonáhodnou startovní pozici, která se nacházela někde při stěně arény. 

Startovní pozice se po celou dobu nacházela vždy při stěně a byla označena červenou 

koulí (Obr. 6A). Úkolem respondenta bylo dojít na takto označenou pozici a otočit se 

zády ke stěně. Tento úkon vykonal na začátku každého pokusu. 

Jakmile byl proband připraven na pozici, byly mu v aréně zobrazeny 3 orientační 

značky, které aktivoval experimentátor zmáčknutím klávesy. V momentu vizualizace 

orientačních značek byl virtuální postavě zablokován pohyb ve smyslu dopředu či 

dozadu. Proband se díky rotaci kolem vlastní osy, která zůstala stále aktivní, seznámil s 

danými orientačními značkami. Následně mu bylo sděleno, že jeho cílem bude nalézt v 

aréně ukrytou cílovou pozici, která má podobu kruhu a nachází se někde na podlaze 

arény a zviditelní se, až po vstupu do ní. Na hledání měl maximálně 1 minutu. S těmito 

instrukcemi respondent vyrazil hledat cílovou pozici do prostoru arény. Nejprve však 

musel odblokovat svůj pohyb, k čemuž stiskl zelené tlačítko v pravé části gamepadu. 

Toto tlačítko mimo odblokování pohybu plnilo i další funkce. Sloužilo i k ukázání 

směru při lokalizaci cílové pozice prostřednictvím žlutého křížku na obrazovce (Obr. 

6B), které měl respondent provádět co nejpřesněji, a to vždy, když se již na dané cílové 

pozici nacházel v předešlých pokusech. Po stisku tohoto tlačítka se taktéž spustil 

odpočet 1 minuty pro hledání ukryté cílové pozice. Po vstupu do ní během stanoveného 

limitu se virtuální postavě opět zablokoval pohyb, rotace však zůstala umožněna, a 

ozval se krátký potvrzovací zvukový signál. V případě, že by cílová pozice nebyla 

nalezena během 1 minuty, automaticky by se zobrazila (Obr. 6C), opět s doprovodným 

varovným zvukovým signálem, a úkolem respondenta by bylo pouze na již viditelnou 

cílovou pozici dojít. 
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Ať se již povedlo naleznout cílovou pozici v limitu 1 minuty nebo do něj bylo 

vstoupeno poté, vždy kromě výše zmíněného došlo ještě ke spuštění odpočtu 10 sekund. 

Během této krátké fáze pokusu měl proband za úkol co nejlépe si zapamatovat umístění 

dané cílové pozice pro následující pokusy (Obr. 6D). Z jejího středu mohl díky 

povolenému otáčení sledovat prostředí kolem sebe. Navíc byl seznámen se strategiemi, 

jak si lze danou lokalizaci lépe zapamatovat. Jednalo se o instrukci, že by měl sledovat 

svou vzdálenost od všech 3 orientačních značek, která se měnila se změnou jejich 

velikosti, nebo od nejbližší stěny arény. Naopak bylo důrazně nedoporučováno 

pozorovat nerovnosti na stěně arény kvůli již zmíněné rotaci celé konfigurace cílové 

pozice a orientačních značek. S touto informací byl proband taktéž seznámen. Po 

uplynutí 10 sekund došlo ke skrytí cílové pozice i orientačních značek, pokus se tedy 

tímto způsobem ukončil a začátek pokusu nového byl označen opět zobrazením 

startovní pozice někde při stěně arény. 

 
Obr. 6 vTH4C z pohledu první osoby. Zdroj: převzato z Iveta Fajnerová (nepublikovaný interní 

materiál); upraveno. (A) Startovní pozice označena červenou koulí u stěny arény; (B) 2 viditelné 

orientační značky (z celkových 3) s vlastní barvou či tvarem a žlutý křížek uprostřed obrazovky pro 

ukázání směru k cílové pozici; (C) cílová pozice zobrazená po uplynulém limitu 1 minuty; (D) fáze 10 

sekund pro zapamatování cílové pozice, přičemž proband se nachází v jejím středu. 

Úloha sestávala z následujících části (Obr. 7): 

1. Trénink, 

2. Test přeučování cílové pozice (Reversal test), 

3. Opakování, 

4. Test bez zpětné vazby (Probe – opakování). 
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Obr. 7 Design vTH4C. Zdroj: převzato z Iveta Fajnerová (nepublikovaný interní materiál); 
upraveno. (A) Trénink s neměnnou cílovou pozicí o 11 pokusech; (B) Test přeučování cílové pozice s 3× 

změněnou cílovou pozicí, přičemž každá cílová pozice (A, B, C) čítá 3 po sobě jdoucí pokusy; (C) 

Opakování s 2 opakováními předchozí sekvence ABC; (D) Test bez zpětné vazby s 1 opakování 

předchozí sekvence ABC s neaktivními cílovými pozicemi. 

Trénink 

V této první části experimentu (Obr. 7A) proband absolvoval 11 pokusů (Obr. 

8), v kterých měl za úkol nacházet a co nejlépe si zapamatovávat jednu a tu samou 

cílovou pozici. Cílem zde bylo sledovat zlepšující se výkon respondenta v prostorovém 

učení a paměti v podobě učící křivky, jedná se tak o virtuální obdobu standardního 

protokolu MWM nazvaného „reference memory protocol“ (Morris, 1984). 

V prvním pokusu (P1) měl proband za cíl naleznout cílovou pozici a její 

umístění v aréně si zapamatovat s pomocí 3 orientačních značek i do dalších pokusů. V 

tomto pokusu je taktéž podstatné pozorování strategie, kterou si respondent s cílem co 

nejrychlejšího nalezení cílové pozice vytyčil a která může podat informace o stavu jeho 

exekutivních kognitivních funkcích, především o schopnosti plánování. 

Mezi 11 pokusů byl záměrně vložen jeden zkušební (P6). Jedná se o takzvaný 

pokus bez zpětné vazby (probe pokus), ve kterém má proband opět za cíl nalézt cílovou 

pozici, ale po jeho vstupu do ní se cíl neobjeví. Sleduje se zde míra jistoty 

zapamatovaného umístění cílové pozice vyjádřená procentem celkové doby, po kterou 

se proband nachází v cílovém kvadrantu, tj. kvadrantu s danou cílovou pozicí (viz níže 

uvedené parametry). 

Kontrolní 11. pokus (P11) představoval navigaci na viditelný cíl. Respondent 

tedy dostal instrukci co nejpřesněji ukázat na viditelnou cílovou pozici a co nejrychleji, 

ideálně po přímé trajektorii, na ni dorazit. Tento pokus slouží jako kontrola 

senzorických a motorických schopností. 
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Obr. 8 Design tréninku. Zdroj: převzato z Iveta Fajnerová (nepublikovaný interní materiál); 

upraveno. 

Test přeučování cílové pozice 

Následující část experimentu probíhala v zásadě na stejných principech jako část 

tréninková. Na úvod však došlo k jedné zásadní změně, a to k proměně 3 orientačních 

značek. Od prvního pokusu této části po závěr celé úlohy byly do arény umístěny 

orientační značky s jinou barvou i tvarem. Bylo tak učiněno záměrně pro striktní 

vymezení následujících části vůči části tréninkové (Obr. 7B).  

V této části bylo úkolem probanda co nejlépe si zapamatovat všechny cílové 

pozice v pořadí, ve kterém je nalézal. V každé sérii, měl pokyn nejprve v prvém pokusu 

lokalizovat umístění cílové pozice a v následných dvou pokusech na ni nejprve co 

nejpřesněji ukázat a poté co nejrychleji dorazit. Před samotným absolvováním této části 

testu měl proband taktéž k dispozici prostor pro doplňující otázky kvůli případným 

nejasnostem. 

Tato část je koncipována jako test mentální flexibility, tj. v tomto testu míra 

schopnosti odpoutání se od lokace původní cílové pozice a pružného přeučení se na 

umístění pozice nové. Cílová pozice byla přesunuta celkem 3×, přičemž každá série 

čítala 3 pokusy (Obr. 9). O změně polohy cílové pozice byl respondent upozorněn 

předem. V rozdílech mezi několika opakováními se stejnou cílovou pozicí lze taktéž 

sledovat vliv pracovní paměti. 
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Obr. 9 Design Testu přeučování cílové pozice. Zdroj: převzato z Iveta Fajnerová (nepublikovaný 

interní materiál); upraveno. 

Opakování 

Ve třetí části testu si respondenti vyzkoušeli, co si zapamatovali z předešlých 

sérií druhé části. Obě části společně představují upravenou verzi testu pracovní paměti 

v MWM – protokol DMP. 

V této virtuální úloze byl proband požádán o nalezení všech předešlých cílových 

pozic z druhé části testu, a to ve správném pořadí, ve kterém si jejich umístění měl 

postupně zapamatovat (ABC sekvence, Obr. 7C). V této části nacházel cíle celkem 2× 

ve 2 po sobě jdoucích sériích (Obr. 10). Zde lze hodnotit prostorovou pracovní paměť 

na základě latence a efektivity dráhy jako poměr mezi výkonem během posledního 

opakování cílové pozice v Testu přeučování cílové pozice a prvním opakováním pozice 

během testu Opakování a také rozdílem mezi druhou a první sérii této části testu. 

 

Obr. 10 Design Opakování. Zdroj: převzato z Iveta Fajnerová (nepublikovaný interní materiál); 

upraveno. 

Test bez zpětné vazby 

V závěrečné části experimentu proband absolvoval ještě jednu sérii opakování o 

stejné sekvenci 3 cílových pozic jako v předešlé části (ABC sekvence; Obr. 7D; Obr. 

11). Po vstupu na cílové pozice však nedošlo k jejich zobrazení. Vzhledem k tomu, že 

bylo jejich zobrazení zakázáno, trval každý z pokusů 1 minutu. Tato skutečnost by v 

respondentovi mohl vyvolat podezření, že se cílová pozice nezobrazuje záměrně. Pro 

dosažení jeho motivace k neustálému hledání dostal na začátku této části pokyn, aby co 

nejpřesněji ukázal a co nejrychleji dorazil na cílovou pozici, ale na této pozici navíc 

vyčkal alespoň 3 vteřiny pro její zobrazení. Jinak řečeno byl tedy upozorněn, že 

proběhnutí skrz cílovou pozici by nebylo dostatečné. 
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Jedná se o velmi důležitý test jistoty zapamatovaných pozic, který je obvykle 

zařazen ve studiích na zvířecích modelech. Nejenže zde byl sledován výkon v 

prostorové paměti, byla zde sledována i paměť pracovní v podobě zapamatování 

sekvence cílových pozic. Na rozdíl od potkanů bylo totiž možné respondentovi sdělit, 

aby cílové pozice hledal v naučeném pořadí. 

 

Obr. 11 Design Testu bez zpětné vazby. Zdroj: převzato z Iveta Fajnerová (nepublikovaný interní 

materiál); upraveno. 

4.7.4 Dotazník na PC dovednosti 

Po dokončení vTH4C proband vyplnil krátký elektronický dotazník (viz 

PŘÍLOHA 3) dotazující se na jeho zkušenosti s PC, dostupný z 

http://levcik.formees.com/f/osobni-udaje/. Dotazník na zkušenosti s PC obsahoval 

celkem pět otázek zjišťujících průměrný počet hodin probanda za PC během dne, 

zkušenost probanda s PC hrami ve 3D virtuálním prostředí, průměrný počet hodin týdně 

strávených probandem hraním počítačových her, zkušenost probanda s hrou UT2004 a 

zkušenosti probanda s ovládáním pohybu pomocí herního zařízení – gamepadu. 

4.8 Hodnocené parametry 

4.8.1 Prostorový rozsah 

V obou částech testu Prostorového rozsahu byly zaznamenávány základní 

ukazatele výkonu – počet bloků a počet správných pokusů. 

Počet bloků označuje celkový počet sérii, v nichž proband zopakoval alespoň 1 

pokus správně. 

Počet správných pokusů představuje počet bezchybně absolvovaných pokusů 

z celkového počtu pokusů. 

http://levcik.formees.com/f/osobni-udaje/
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4.8.2 Meiliho test selektivní paměti 

Výstupem úlohy Meiliho testu selektivní paměti byly základní ukazatele výkonu 

– počet správných odpovědi, počet chybných odpovědí, počet agresivních podnětů, 

počet SM podnětů, poměr agresivních podnětů a poměr SM podnětů. 

Počet správných odpovědí vyjadřuje celkový počet správně zodpovězených 

unikátních obrázků ze 30 prezentovaných. 

Počet nesprávných odpovědí vyjadřuje celkový počet nesprávně zodpovězených 

unikátních obrázků ze 30 prezentovaných. 

Počet agresivních podnětů udává celkový počet správně zodpovězených 

unikátních obrázků obsahujících předměty spjaté s agresivitou ze 4 prezentovaných. 

Počet SM podnětů udává celkový počet správně zodpovězených unikátních 

obrázků obsahujících předměty spjaté se SM ze 4 prezentovaných. 

Podíl agresivních podnětů představuje poměr mezi celkovým počtem správně 

zodpovězených unikátních obrázků obsahujících předměty spjaté s agresivitou .a 

celkovým počtem správně zodpovězených unikátních obrázků ze 30 prezentovaných. 

Podíl SM podnětů představuje poměr mezi celkovým počtem správně 

zodpovězených unikátních obrázků obsahujících předměty spjaté se SM a celkovým 

počtem správně zodpovězených unikátních obrázků ze 30 prezentovaných. 

4.8.3 Virtuální test hledání 4 cílů 

V každé z částí vTH4C byly zaznamenávány základní ukazatele výkonu – 

latence, efektivita dráhy, odchylka v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a 

doba ukázání směru na cílovou pozici. 

Latence představuje čas do nalezení ukryté cílové pozice. Počítá se jako rozdíl 

mezi okamžikem odblokování pohybu na startovní pozici a samotným vstupem do 

cílové pozice. S přesností navigace tento parametr klesá. 

Efektivita dráhy vyjadřuje poměr mezi minimální možnou délkou trasy, tedy 

skutečnou vzdáleností mezi startovní pozicí a cílovou pozicí, a probandem skutečně 
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ušlé trasy při hledání cílové pozice. Tento ukazatel vypovídá o schopnosti respondenta 

určit přesnou polohu cílové pozice v prostoru a dojít k ní přímou trajektorií. S přesností 

navigace tento parametr roste. 

Odchylka v ukázání od ideálního směru k cílové pozici představuje úhlovou 

chybu, neboli rozdíl mezi skutečným směrem na cílovou pozici a směrem, kterým 

proband zvolil. Vypovídá o přesnosti vybavení pozice a určení směru k ní. 

Doba ukázání směru k cílové pozici pak vypovídá o rychlosti vybavení cílové 

pozice. Tento faktor je spíše doplňkového charakterů, jelikož zadáním pro probanda je 

ukázat co nejpřesněji, nikoliv co nejrychleji. 

V takzvaných pokusech bez zpětné vazby (probe pokusech) s deaktivovanou 

cílovou pozicí (1. část testu – Trénink – 6. pokus (P6); 4. část testu – Test bez zpětné 

vazby) byl navíc zaznamenáván podíl doby probanda ve správném kvadrantu arény 

(cílový kvadrant), v porovnání se zbývajícími kvadranty (kvadrant1, kvadrant2, 

kvadrant3; bráno od cílového kvadrantu dle směru hodinových ručiček), nebo průměrná 

vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu pokusu (Obr. 12). 

 
Obr. 12 Rozmístění jednotlivých kvadrantů znázorněné na kruhovém půdorysu arény. Zdroj: 

převzato z Iveta Fajnerová (nepublikovaný interní materiál); upraveno. (A) ; (B); (C); (D). 

4.9 Statistické metody 

K prvotnímu zpracování dat z vTH4C zaznamenaných programem SpaNav byl 

použit program drf2track. Jedná se o PHP program kompletně vytvořený Kamilem 

Vlčkem FGÚ AV ČR. Výstupem tohoto programu jsou datové tabulky, jednotlivé pro 

každého probanda či jedna tabulka souhrnná, a obrázky se znázorněnou trasou 

respondenta pro každý pokus. Ke sjednocení dat každého probanda z Prostorového 
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rozsahu popředu a pozpátku sloužil skript vytvořený Ivetou Fajnerovou FGÚ AV ČR 

aktivovaný pomocí programu R 3.0.0. Takto získaná data byla v podobě tabulek 

upravena v programu Microsoft Excel 2010, manuálně byly především odmazány 

všechny odlehlé a nesmyslné hodnoty. Výsledkem byla tabulka anonymizovaných dat 

ve stavu, se kterým bylo možné nakládat v následném statistickém zpracování. To bylo 

provedeno v programu STATISTICA 8.0. 

Pro vlastní zpracování dat, tedy vyhodnocení vlivu latentní toxoplazmózy či Rh 

faktoru na nezávislé veličiny (paměť), byla zvolena statistická metoda obecných 

lineárních modelů (GLM; general linear model) s kovariátou věk. Vzhledem k její nižší 

citlivosti při hodnocení dat s nenormálním rozložením byla doplněna neparametrickou 

Kendallovo parciální korelací počítanou pomocí Excelového listu dostupného na adrese 

http://web.natur.cuni.cz/flegr/programy.php. Tato metoda umožňuje odfiltrovat jednu 

rušivou proměnnou, za kterou byl vybrán věk vyšetřované osoby. Pozorování rozdílů 

ve věku mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, respektive Rh-

pozitivními a Rh-negativními jedinci bylo provedeno pomocí dvouvýběrového 

Studentova t-testu. Normalita rozdělení dat byla posouzena na základě histogramů a za 

hladinu významnosti, pod kterou byly rozdíly v paměti hodnoceny jako signifikantní, 

byla zvolena hodnota 0,05. 

http://web.natur.cuni.cz/flegr/programy.php
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5  Výsledky 

5.1  Prostorový rozsah 

Testu Prostorového rozsahu se zúčastnilo celkem 128 osob, 31 mužů a 97 žen. 

Průměrný věk celkového souboru osob byl 22 let (21,5; SD = 1,94). Věk byl dále 

sledován v jednotlivých subpopulacích studentů rozdělených dle toxopozitivity, Rh 

pozitivity a pohlaví (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Ověření, zda se věk osob v 

ednotlivých subpopulacích neliší, bylo provedeno pomocí dvouvýběrového Studentova 

t-testu (Tab. 2). 

Tab. 1 Průměrný věk vyšetřovaných osob dle toxopozitivity, Rh pozitivity a pohlaví v Prostorovém 

rozsahu. 

  Toxoplazmóza Rh faktor Pohlaví 

Faktor - + - + Muži Ženy 

Věk 21,4 21,9 21,6 21,5 21,8 21,5 

 

Tab. 2 Rozdíly vyšetřovaných osob dle toxopozitivity, Rh pozitivity a pohlaví v Prostorovém 

rozsahu. 

  Soubor osob Muži Ženy 

TOXOPOZITIVITA p t p t p t 

Věk 0,207 1,268 0,739 0,337 0,215 1,249 

RH POZITIVITA p t p t p t 

Věk 0,829 -0,216 0,175 1,391 0,383 -0,877 

POHLAVÍ             

Věk 0,383 0,875         

Sledováno pomocí dvouvýběrového Studentova t-testu. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, , t sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem).  

Z celkového souboru osob bylo jedinců Toxoplasma-pozitivních 30 (≐23 %) a 

Toxoplasma-negativních 98 (≐77 %). K celkovému souboru osob byl také znám Rh 

faktor, Rh-pozitivních bylo 93 (≐73 %) a Rh-negativních 35 (≐27 %). Toxopozitivita a 

Rh pozitivita byly zkoumány dle jednotlivých pohlaví (Tab. 3). 
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Tab. 3 Výskyt toxoplazmózy a Rh pozitivity dle jednotlivých pohlaví vyšetřovaných osob 

v Prostorovém rozsahu. 

  Faktor  Muži Ženy 

CELKEM   31 97 

Toxoplazmóza - 24 74 

Toxoplazmóza + 7 23 

Rh faktor - 10 25 

Rh faktor + 21 72 

Toxoplazmóza – Rh faktor -|- 8 17 

Toxoplazmóza – Rh faktor -|+ 16 57 

Toxoplazmóza – Rh faktor +|- 2 8 

Toxoplazmóza – Rh faktor +|+ 5 15 

5.1.1  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na Prostorový rozsah popředu 

V testu Prostorového rozsahu popředu byly jednotlivě hodnoceny dva parametry 

– počet bloků a počet správných pokusů, a to v rámci celkového souboru osob, 

podskupiny mužů a podskupiny žen. 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet bloků a počet správných pokusů byly 

nejprve hodnoceny pomocí Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou proměnnou, 

jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu nebyl prokázán vliv toxoplazmózy 

ani vliv Rh na závislé proměnné počet bloků a počet správných pokusů, a to jak v 

celkovém souboru osob, tak i v podskupině mužů či v podskupině žen (Tab. 4). 

Tab. 4 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet bloků a počet správných pokusů v Prostorovém 

rozsahu popředu. 

  Soubor osob Muži Ženy 

VLIV TOXOPLAZMÓZY P parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Počet bloků 0,177 -0,081 0,235 -0,150 0,383 -0,060 

Počet správných pokusů 0,961 0,003 0,190 -0,166 0,402 0,058 

VLIV RH FAKTORU             

Počet bloků 0,629 0,029 0,763 0,038 0,701 0,026 

Počet správných pokusů 0,982 -0,001 0,399 0,107 0,625 -0,034 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. 
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Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných věku, Rh faktoru, 

toxoplazmózy, pohlaví, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislou proměnnou počet bloků nedosahovaly hladiny statistické 

významnosti (GLM; Tab. 5). 

Tab. 5 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet bloků v Prostorovém rozsahu popředu. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² P η² p η² 

Věk 0,340 0,008 0,920 0,000 0,328 0,010 

Rh faktor 0,723 0,001 0,677 0,007 0,931 0,000 

Toxoplazmóza 0,865 0,000 0,874 0,001 0,890 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,163 0,016 0,249 0,051 0,439 0,007 

Pohlaví 0,546 0,003         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,992 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,775 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,507 0,004         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Efekty nezávislých proměnných Rh faktoru, toxoplazmózy, pohlaví, dvojné 

interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a 

trojné interakce pohlaví – Rh faktor – toxoplazmóza na závislou proměnnou počet 

správných pokusů byly taktéž statisticky nevýznamné. Počet správných pokusů 

signifikantně negativně ovlivňoval jediný faktor, a to vyšší věk vyšetřované osoby 

v podskupině žen (GLM; Tab. 6). 
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Tab. 6 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných pokusů v Prostorovém rozsahu 

popředu. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² P η² p η² 

Věk 0,059 0,030 0,918 0,000 0,042 0,044 

Rh faktor 0,698 0,001 0,886 0,001 0,506 0,005 

Toxoplazmóza 0,787 0,001 0,400 0,027 0,345 0,010 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,287 0,010 0,803 0,002 0,135 0,024 

Pohlaví 0,544 0,003         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,257 0,011         

Pohlaví – Rh faktor 0,835 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,751 0,001         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

5.1.2  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na Prostorový rozsah pozpátku 

V testu Prostorového rozsahu pozpátku byly jednotlivě hodnoceny taktéž dva 

parametry – počet bloků a počet správných pokusů, a to v rámci celkového souboru 

osob, podskupiny mužů a podskupiny žen. 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet bloků a počet správných pokusů byly 

nejprve hodnoceny pomocí Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou proměnnou, 

jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu byl prokázán vliv toxoplazmózy na 

závislou proměnnou počet bloků, a to jak v podskupině žen (p = 0,015; τ = -0,168), tak i 

v celkovém souboru osob (p = 0,010; τ = -0,155). Toxoplasma-pozitivní jedinci 

podávali horší výkon nežli Toxoplasma-negativní jedinci. V podskupině mužů nebyl 

pozorován signifikantní rozdíl mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními 

jedinci. Vliv toxoplazmózy na závislou proměnnou počet správných pokusů 

nedosahoval hladiny statistické významnosti. Vliv Rh faktoru na závislé proměnné 

počet bloků a počet správných pokusů taktéž nedosahoval hladiny statistické 

významnosti, a to jak v celkovém souboru osob, tak i v podskupině mužů a v 

podskupině žen (Tab. 7). 
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Tab. 7 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet bloků a počet správných pokusů v Prostorovém 

rozsahu pozpátku. 

  Soubor osob Muži Ženy 

VLIV TOXOPLAZMÓZY p parciální τ P parciální τ p parciální τ 

Počet bloků 0,010 -0,155 0,429 -0,100 0,015 -0,168 

Počet správných pokusů 0,295 -0,062 0,753 -0,040 0,332 -0,067 

VLIV RH FAKTORU             

Počet bloků 0,435 -0,047 0,092 -0,213 0,971 0,002 

Počet správných pokusů 0,899 -0,008 0,369 -0,114 0,646 0,032 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných věku, Rh faktoru, 

toxoplazmózy, pohlaví, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislou proměnnou počet bloků nedosahovaly hladiny statistické 

významnosti (Tab. 8). 

Tab. 8 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet bloků v Prostorovém rozsahu pozpátku. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² P η² p η² 

Věk 0,694 0,001 0,634 0,009 0,815 0,001 

Rh faktor 0,876 0,000 0,789 0,003 0,961 0,000 

Toxoplazmóza 0,096 0,023 0,289 0,043 0,086 0,032 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,342 0,008 0,258 0,049 0,833 0,000 

Pohlaví 0,399 0,006         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,924 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,825 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,465 0,004         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Vliv žádné z nezávislých proměnných ani žádné z interakcí, ve kterých 

vystupovaly proměnné toxoplazmóza a Rh faktor, na počet správných pokusů nebyl 

taktéž statisticky významný (Tab. 9). 
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Tab. 9 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných pokusů v Prostorovém rozsahu 

pozpátku. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² P η² p η² 

Věk 0,695 0,001 0,816 0,002 0,744 0,001 

Rh faktor 0,888 0,000 0,574 0,012 0,565 0,004 

Toxoplazmóza 0,376 0,007 0,658 0,008 0,282 0,013 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,549 0,003 0,960 0,000 0,272 0,013 

Pohlaví 0,222 0,012         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,839 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,472 0,004         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,608 0,002         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

5.2  Meiliho test selektivní paměti 

Meiliho testu selektivní paměti se zúčastnilo celkem 278 osob, 83 mužů a 195 

žen. Průměrný věk celkového souboru osob byl 22 let (21,9; SD = 2,24). Věk byl dále 

porovnáván v subpopulacích studentů rozdělených dle toxopozitivity, Rh pozitivity a 

pohlaví (Tab. 10). Ověření, zda se věk osob v jednotlivých subpopulacích neliší, bylo 

provedeno pomocí dvouvýběrového Studentova t-testu (Tab. 11). 

Tab. 10 Průměrný věk vyšetřovaných osob dle toxopozitivity, Rh pozitivity a pohlaví v Meiliho 

testu selektivní paměti. 

  Toxoplazmóza Rh faktor Pohlaví 

Faktor - + - + Muži Ženy 

Věk 21,8 22,5 22,1 21,8 22,2 21,8 
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Tab. 11 Rozdíly vyšetřovaných osob dle toxopozitivity, Rh pozitivity a pohlaví v Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

TOXOPOZITIVITA p t p t p t 

Věk 0,043 -2,034 0,305 -1,033 0,086 -1,726 

RH POZITIVITA p t p t p t 

Věk 0,399 0,845 0,903 0,122 0,339 -0,959 

POHLAVÍ             

Věk 1,337 0,182         

Sledováno pomocí dvouvýběrového Studentova t-testu. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, , t sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 

Z celkového souboru osob bylo jedinců Toxoplasma-pozitivních 49 (≐18 %) a 

Toxoplasma-negativních 229 (≐82 %). K celkovému souboru osob byl také znám Rh 

faktor, Rh-pozitivních bylo 221 (≐79 %) a Rh-negativních 57 (≐21 %). Toxopozitivita 

a Rh pozitivita byly zkoumány dle jednotlivých pohlaví (Tab. 12). 

Tab. 12 Výskyt toxoplazmózy a Rh pozitivity dle jednotlivých pohlaví vyšetřovaných osob v Meiliho 

testu selektivní paměti. 

  Faktor  Muži Ženy 

CELKEM   83 195 

Toxoplazmóza - 67 162 

Toxoplazmóza + 16 33 

Rh faktor - 18 39 

Rh faktor + 65 156 

Toxoplazmóza – Rh faktor -|- 16 24 

Toxoplazmóza – Rh faktor -|+ 51 138 

Toxoplazmóza – Rh faktor +|- 2 15 

Toxoplazmóza – Rh faktor +|+ 14 18 

5.2.1  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na lokalizaci obrázků 

V první části Meiliho testu selektivní paměti měl proband zaznamenávat 

původní pozici každého z obrázků na počátku prezentované obrázkové předloze, 

přičemž bylo měřeno pět parametrů – počet správných odpovědí, počet agresivních 

podnětů, počet SM podnětů, podíl agresivních podnětů a podíl SM podnětů. 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných odpovědí, počet 

agresivních podnětů, počet SM podnětů, podíl agresivních podnětů a podíl SM podnětů 
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byly nejprve hodnoceny pomocí Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou 

proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu byl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na závislou proměnnou počet agresivních podnětů, a to jak v podskupině 

mužů (p = 0,046; τ = 0,149), tak i v podskupině žen (p = 0,008; τ = -0,128). Zatímco 

Toxoplasma-pozitivní muži vykazovali lepší výkon nežli muži Toxoplasma-negativní, 

v podskupině žen tomu bylo přesně naopak. Signifikantní efekt latentní toxoplazmózy 

na podskupinu mužů byl dále prokázán i na počet SM podnětů (p = 0,004; τ = 0,217), 

nakažení muži si umístění těchto podnětů zapamatovali lépe. 

Hladiny statistické významnosti dosahoval vliv Rh faktoru na závislou 

proměnnou počet SM podnětů, a to jak v podskupině mužů (p = 0,0001; τ = 0,294), tak i 

v celkovém souboru osob (p = 0,034; τ = 0,085). Rh-pozitivní muži si umístění těchto 

podnětů zapamatovali lépe, stejně tak v celkovém souboru osob. Signifikantní efekt Rh 

faktoru na podskupinu mužů byl dále prokázán v podílu SM podnětu (p = 0,004; τ = 

0,212). Zde si Rh-pozitivní muži správné umístění podnětů na obrázcích spjatých se SM 

vhledem k umístění veškerých obrázků zapamatovali lépe nežli muži Rh-negativní. 

Vyjma výše uvedených vlivů nebyl pozorován signifikantní rozdíl mezi 

Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, respektive Rh-pozitivními a Rh-

negativními jedinci (Tab. 13). 
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Tab. 13 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných odpovědí, počet agresivních podnětů, 

počet SM podnětů, podíl agresivních podnětů a podíl SM podnětů v první části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

VLIV TOXOPLAZMÓZY p parciální τ P parciální τ p parciální τ 

Počet správných odpovědí 0,475 -0,029 0,085 0,129 0,069 -0,087 

Počet agresivních podnětů 0,365 -0,036 0,046 0,149 0,008 -0,128 

Počet SM podnětů 0,517 0,026 0,004 0,217 0,315 -0,048 

Podíl agresivních podnětů 0,892 -0,005 0,385 0,065 0,272 -0,053 

Podíl SM podnětů 0,195 0,052 0,375 0,066 0,335 0,046 

VLIV RH FAKTORU             

Počet správných odpovědí 0,294 0,042 0,152 0,107 0,777 0,014 

Počet agresivních podnětů 0,532 0,025 0,972 -0,003 0,418 0,039 

Počet SM podnětů 0,034 0,085 0,000 0,294 0,981 -0,001 

Podíl agresivních podnětů 0,975 0,001 0,508 -0,049 0,533 0,030 

Podíl SM podnětů 0,143 0,059 0,004 0,212 0,754 -0,015 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 
ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. Hodnota 0,000 znamená, že p = 0,0001. 

Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných Rh faktoru, 

toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – toxoplazmóza, 

pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – toxoplazmóza na závislé 

proměnné počet správných odpovědí (Tab. 14), počet agresivních podnětů (Tab. 15), 

počet SM podnětů (Tab. 16), podíl agresivních podnětů (Tab. 17) a podíl SM podnětů 

(Tab. 18) nedosahovaly hladiny statistické významnosti. 

Výkon v této části testu dle statistické metody GLM signifikantně negativně 

ovlivňoval vyšší věk vyšetřované osoby, a to v případě počtu SM podnětů v celkovém 

souboru osob a v podskupině žen, a dále v případě podílu SM podnětů u celkového 

souboru osob. Vyjma věku byl taktéž pozorován statisticky významný vliv pohlaví na 

podíl agresivních podnětů (Tab. 17). Muži si jejich umístění pamatovali více. 
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Tab. 14 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných odpovědí v první části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,173 0,007 0,131 0,029 0,582 0,002 

Rh faktor 0,928 0,000 0,785 0,001 0,751 0,001 

Toxoplazmóza 0,495 0,002 0,144 0,027 0,214 0,008 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,543 0,001 0,587 0,004 0,785 0,000 

Pohlaví 0,454 0,002         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,075 0,012         

Pohlaví – Rh faktor 0,681 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,744 0,000         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 15 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet agresivních podnětů v první části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² P η² 

Věk 0,526 0,001 0,968 0,000 0,381 0,004 

Rh faktor 0,457 0,002 0,746 0,001 0,328 0,005 

Toxoplazmóza 0,511 0,002 0,231 0,018 0,240 0,007 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,298 0,004 0,760 0,001 0,089 0,015 

Pohlaví 0,129 0,009         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,082 0,011         

Pohlaví – Rh faktor 0,920 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,656 0,001         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 
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Tab. 16 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet SM podnětů v první části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² P η² 

Věk 0,006 0,028 0,247 0,017 0,009 0,035 

Rh faktor 0,107 0,010 0,073 0,041 0,860 0,000 

Toxoplazmóza 0,458 0,002 0,218 0,019 0,486 0,003 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,556 0,001 0,915 0,000 0,296 0,006 

Pohlaví 0,330 0,004         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,146 0,008         

Pohlaví – Rh faktor 0,155 0,008         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,677 0,001         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

Tab. 17 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl agresivních podnětů v první části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² P η² 

Věk 0,916 0,000 0,412 0,009 0,294 0,006 

Rh faktor 0,448 0,002 0,675 0,002 0,456 0,003 

Toxoplazmóza 0,633 0,001 0,657 0,003 0,922 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,400 0,003 0,951 0,000 0,053 0,020 

Pohlaví 0,047 0,015         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,513 0,002         

Pohlaví – Rh faktor 0,843 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,488 0,002         

Sledováno pomocí metody GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného 

efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena 

hodnota p<0,05. 
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Tab. 18 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl SM podnětů v první části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² P η² P η² 

Věk 0,063 0,013 0,836 0,001 0,020 0,028 

Rh faktor 0,095 0,010 0,121 0,030 0,832 0,000 

Toxoplazmóza 0,914 0,000 0,927 0,000 0,971 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,335 0,003 0,791 0,001 0,113 0,013 

Pohlaví 0,770 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,825 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,148 0,008         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,660 0,001         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

5.2.2  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na vybavení předmětů 

Ve druhé části Meiliho testu selektivní paměti si měl proband vybavit a napsat 

co možná nejvíce předmětů zobrazených na obrázcích na počátku prezentované 

obrázkové předloze, přičemž bylo měřeno šest parametrů – počet správných odpovědí, 

počet nesprávných odpovědí, počet agresivních podnětů, počet SM podnětů, podíl 

agresivních podnětů a podíl SM podnětů. 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných odpovědí, počet 

nesprávných odpovědí, počet agresivních podnětů, počet SM podnětů, podíl agresivních 

podnětů a podíl SM podnětů byly nejprve hodnoceny pomocí Kendallova testu parciální 

korelace. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované 

osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu byl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na závislou proměnnou počet nesprávných odpovědí, a to v celkovém 

souboru osob (p = 0,047; τ = 0,080) a v podskupině žen (p = 0,031; τ = 0,104). 

Toxoplasma-pozitivní ženy uvedly více nesprávných předmětů, přičemž totéž platí i 

pro celkový soubor osob. Počet uvedených nesprávných předmětů odrážel míru 

fabulace probandů, tj. míru vybavených avšak nezobrazených předmětů na původní 

obrázkové předloze. Dále byl prokázán signifikantní vliv latentní toxoplazmózy 

v celkovém souboru osob (p = 0,021; τ = -0,093) a v podskupině žen (p = 0,017; τ = -
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0,115) na počet agresivních podnětů a taktéž v celkovém souboru osob (p = 0,020; τ = -

0,094) a v podskupině žen (p = 0,031; τ = -0,104) na podíl agresivních podnětů. 

Předmětů spjatých s agresivitou si nakažené ženy zapamatovaly méně, a to i vzhledem 

k celkovému počtu zapamatovaných předmětů. Totéž platilo i pro celkový soubor osob. 

Vliv Rh faktoru na závislou proměnnou podíl agresivních podnětů dosáhl 

hladiny statistické významnosti v podskupině žen (p = 0,024; τ = 0,109). Rh-pozitivní 

ženy si zapamatovaly více předmětů spjatých s agresivitou nežli ženy Rh-negativní. 

Vyjma výše uvedených vlivů nebyl pozorován signifikantní rozdíl mezi 

Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, respektive Rh-pozitivními a Rh-

negativními jedinci (Tab. 19). 

Tab. 19 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných odpovědí, počet nesprávných 

odpovědí, počet agresivních podnětů, počet SM podnětů, podíl agresivních podnětů a podíl SM 

podnětů ve druhé části Meiliho testu selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

VLIV TOXOPLAZMÓZY p parciální τ P parciální τ p parciální τ 

Počet správných odpovědí 0,421 -0,032 0,393 0,064 0,143 -0,071 

Počet nesprávných odpovědí 0,047 0,080 0,691 0,030 0,031 0,104 

Počet agresivních podnětů 0,021 -0,093 0,553 -0,044 0,017 -0,115 

Počet SM podnětů 0,942 -0,003 0,685 -0,030 0,795 0,013 

Podíl agresivních podnětů 0,020 -0,094 0,246 -0,087 0,031 -0,104 

Podíl SM podnětů 0,472 0,029 0,573 -0,042 0,194 0,063 

VLIV RH FAKTORU             

Počet správných odpovědí 0,304 -0,041 0,951 -0,005 0,245 -0,056 

Počet nesprávných odpovědí 0,731 0,014 0,802 -0,019 0,619 0,024 

Počet agresivních podnětů 0,266 0,045 0,480 -0,053 0,076 0,086 

Počet SM podnětů 0,501 -0,027 0,334 -0,072 0,955 -0,003 

Podíl agresivních podnětů 0,078 0,071 0,830 -0,016 0,024 0,109 

Podíl SM podnětů 0,429 -0,032 0,299 -0,078 0,811 -0,012 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 
ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných Rh faktoru, 

toxoplazmózy, pohlaví, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislé proměnné počet správných odpovědí (Tab. 20), počet 
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nesprávných odpovědí (Tab. 21), počet agresivních podnětů (Tab. 22), počet SM 

podnětů (Tab. 23), podíl agresivních podnětů (Tab. 24) a podíl SM podnětů (Tab. 25) 

nedosahovaly hladiny statistické významnosti. 

Výkon v této části testu dle statistické metody GLM signifikantně negativně 

ovlivňoval pouze vyšší věk vyšetřované osoby, a to v případě počtu správných odpovědí 

(Tab. 20), počtu SM podnětů (Tab. 23), podíl agresivních podnětů (Tab. 24) a podílu 

SM podnětů (Tab. 25) v podskupině můžu. 

Tab. 20 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných odpovědí ve druhé části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² P η² p η² 

Věk 0,240 0,005 0,034 0,056 0,749 0,001 

Rh faktor 0,417 0,002 0,535 0,005 0,609 0,001 

Toxoplazmóza 0,754 0,000 0,332 0,012 0,215 0,008 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,554 0,001 0,518 0,005 0,926 0,000 

Pohlaví 0,933 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,200 0,006         

Pohlaví – Rh faktor 0,769 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,546 0,001         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

Tab. 21 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet nesprávných odpovědí ve druhé části Meiliho 

testu selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² P η² 

Věk 0,677 0,001 0,697 0,002 0,819 0,000 

Rh faktor 0,636 0,001 0,386 0,010 0,560 0,002 

Toxoplazmóza 0,302 0,004 0,537 0,005 0,283 0,006 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,422 0,002 0,359 0,011 0,969 0,000 

Pohlaví 0,682 0,001         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,966 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,308 0,004         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,440 0,002         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 
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Tab. 22 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet agresivních podnětů ve druhé části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² P η² 

Věk 0,390 0,003 0,289 0,014 0,820 0,000 

Rh faktor 0,680 0,001 0,854 0,000 0,591 0,002 

Toxoplazmóza 0,270 0,005 0,538 0,005 0,220 0,008 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,823 0,000 0,591 0,004 0,536 0,002 

Pohlaví 0,470 0,002         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,954 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,923 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,449 0,002         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 23 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet SM podnětů ve druhé části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,052 0,014 0,001 0,122 0,995 0,000 

Rh faktor 0,136 0,008 0,069 0,042 0,889 0,000 

Toxoplazmóza 0,297 0,004 0,206 0,020 0,946 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,238 0,005 0,085 0,037 0,492 0,002 

Pohlaví 0,583 0,001         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,415 0,002         

Pohlaví – Rh faktor 0,125 0,009         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,085 0,011         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Tab. 24 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl agresivních podnětů ve druhé části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,085 0,011 0,025 0,063 0,834 0,000 

Rh faktor 0,476 0,002 0,734 0,001 0,384 0,004 

Toxoplazmóza 0,124 0,009 0,264 0,016 0,264 0,007 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,660 0,001 0,528 0,005 0,634 0,001 

Pohlaví 0,457 0,002         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,654 0,001         

Pohlaví – Rh faktor 0,918 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,433 0,002         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

Tab. 25 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl SM podnětů ve druhé Meiliho testu selektivní 

paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,094 0,010 0,011 0,080 0,877 0,000 

Rh faktor 0,257 0,005 0,204 0,021 0,922 0,000 

Toxoplazmóza 0,484 0,002 0,504 0,006 0,702 0,001 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,539 0,001 0,232 0,018 0,349 0,005 

Pohlaví 0,818 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,827 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,327 0,004         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,159 0,007         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

5.2.3  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na rozhodnutí o přítomnosti 

obrázku 

Ve třetí části Meiliho testu selektivní paměti měl proband rozhodnout o 

přítomnosti, či nepřítomnosti obrázku na počátku prezentované obrázkové předloze, 

přičemž bylo měřeno pět parametrů – počet správných odpovědí, počet agresivních 

podnětů, počet SM podnětů, podíl agresivních podnětů a podíl SM podnětů. 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných odpovědí, počet 

agresivních podnětů, počet SM podnětů, podíl agresivních podnětů a podíl SM podnětů 
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byly nejprve hodnoceny pomocí Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou 

proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu byl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na závislou proměnnou počet SM podnětů, a to v podskupině mužů (p = 

0,034; τ = 0,159). Toxoplasma-pozitivní muži rozhodovali lépe o přítomnosti obrázků 

spjatých s SM na obrázkové předloze. Signifikantní vliv latentní toxoplazmózy na 

podskupinu mužů byl taktéž pozorován v podílu agresivních podnětů (p = 0,049; τ = -

0,147). Toxoplasma-pozitivní muži rozhodovali méně správně o přítomnosti předmětů 

spjatých s agresivitou z celkového počtu předmětů nežli muži Toxoplasma-negativní. 

Vyjma výše uvedených vlivů nebyl pozorován signifikantní rozdíl mezi 

Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, respektive Rh-pozitivními a Rh-

negativními jedinci (Tab. 26). 

Tab. 26 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru faktor na počet správných odpovědí, počet agresivních 

podnětů, počet SM podnětů, podíl agresivních podnětů a podíl SM podnětů ve třetí části Meiliho 

testu selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

VLIV TOXOPLAZMÓZY p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Počet správných odpovědí 0,051 0,079 0,093 0,126 0,205 0,061 

Počet agresivních podnětů 0,300 0,042 0,379 -0,066 0,064 0,089 

Počet SM podnětů 0,259 0,045 0,034 0,159 0,924 -0,005 

Podíl agresivních podnětů 0,203 -0,051 0,049 -0,147 0,831 -0,010 

Podíl SM podnětů 0,987 0,001 0,322 0,074 0,492 -0,033 

VLIV RH FAKTORU             

Počet správných odpovědí 0,620 -0,020 0,539 0,046 0,314 -0,048 

Počet agresivních podnětů 0,146 -0,058 0,477 -0,053 0,221 -0,059 

Počet SM podnětů 0,733 -0,014 0,209 0,094 0,226 -0,058 

Podíl agresivních podnětů 0,925 -0,004 0,449 -0,057 0,694 0,019 

Podíl SM podnětů 0,383 -0,035 0,417 0,061 0,115 -0,076 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 
signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných, Rh faktoru, 

toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – toxoplazmóza, 

pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – toxoplazmóza na závislé 
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proměnné počet agresivních podnětů (Tab. 28), počet SM podnětů (Tab. 29) a podíl 

agresivních podnětů (Tab. 30) nebyly statistické významné. 

Statisticky významný rozdíl vykázali muži s latentní toxoplazmózou v počtu 

správných odpovědí v porovnání s muži Toxoplasma-negativními (p = 0,040; η² = 

0,053). Toxoplasma-pozitivní muži rozhodovali správněji o přítomnosti obrázků na 

původní obrázkové předloze. Na počet správných odpovědí v podskupině mužů měl 

taktéž signifikantní negativní vliv vyšší věk vyšetřované osoby (Tab. 27). Statisticky 

významný efekt v neprospěch Rh-pozitivních žen byl dále pozorován v podílu SM 

podnětů (p = 0,035; η² = 0,023; Tab. 31). Vyjma výše uvedených signifikantních vlivů 

nedosahovaly ostatní vlivy nezávislých proměnných hladiny statistické významnosti. 

Tab. 27 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet správných odpovědí ve třetí části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,249 0,005 0,005 0,096 0,882 0,000 

Rh faktor 0,868 0,000 0,639 0,003 0,349 0,005 

Toxoplazmóza 0,061 0,013 0,040 0,053 0,231 0,008 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,358 0,003 0,205 0,020 0,863 0,000 

Pohlaví 0,371 0,003         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,571 0,001         

Pohlaví – Rh faktor 0,478 0,002         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,493 0,002         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Tab. 28 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet agresivních podnětů ve třetí části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,978 0,000 0,193 0,022 0,453 0,003 

Rh faktor 0,740 0,000 0,470 0,007 0,762 0,000 

Toxoplazmóza 0,455 0,002 0,917 0,000 0,153 0,011 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,414 0,002 0,572 0,004 0,390 0,004 

Pohlaví 0,798 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,445 0,002         

Pohlaví – Rh faktor 0,556 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,935 0,000         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 29 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počet SM podnětů ve třetí části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,580 0,001 0,401 0,009 0,923 0,000 

Rh faktor 0,501 0,002 0,942 0,000 0,196 0,009 

Toxoplazmóza 0,152 0,008 0,120 0,031 0,731 0,001 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,189 0,006 0,393 0,009 0,183 0,009 

Pohlaví 0,204 0,006         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,251 0,005         

Pohlaví – Rh faktor 0,590 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,947 0,000         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 
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Tab. 30 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl agresivních podnětů ve třetí části Meiliho testu 

selektivní paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,162 0,007 0,408 0,009 0,250 0,007 

Rh faktor 0,936 0,000 0,748 0,001 0,718 0,001 

Toxoplazmóza 0,644 0,001 0,202 0,021 0,252 0,007 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,657 0,001 0,705 0,002 0,123 0,012 

Pohlaví 0,983 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,115 0,009         

Pohlaví – Rh faktor 0,675 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,299 0,004         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 31 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl SM podnětů ve třetí části Meiliho testu selektivní 

paměti. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,682 0,001 0,113 0,032 0,721 0,001 

Rh faktor 0,339 0,003 0,873 0,000 0,035 0,023 

Toxoplazmóza 0,773 0,000 0,284 0,015 0,393 0,004 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,700 0,001 0,586 0,004 0,918 0,000 

Pohlaví 0,709 0,001         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,220 0,006         

Pohlaví – Rh faktor 0,261 0,005         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,746 0,000         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05.  

5.3  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na výkon osob ve 

Virtuálním testu hledání 4 cílů 

Virtuálního testu hledání 4 cílů se zúčastnilo celkem 84 osob, 24 mužů a 60 žen. 

Průměrný věk celkového souboru osob byl 22 let (21,8; SD = 1,94). Věk byl dále 

pozorován dle toxopozitivity, Rh pozitivity a pohlaví (Tab. 32). Ověření, zda se věk 

osob v jednotlivých subpopulacích neliší, bylo provedeno pomocí dvouvýběrového 

Studentova t-testu (Tab. 33). Vyjma 9 studentů byli všichni probandi pravorucí. 
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Tab. 32 Průměrný věk vyšetřovaných osob dle toxopozitivity, Rh pozitivity a pohlaví ve vTH4C. 

  Toxoplazmóza Rh faktor Pohlaví 

Faktor - + - + Muži Ženy 

Věk 21,6 22,2 21,8 21,7 22 21,7 

 

Tab. 33 Rozdíly vyšetřovaných osob dle toxopozitivity, Rh pozitivity a pohlaví v Prostorovém 

rozsahu. 

  Soubor osob Muži Ženy 

TOXOPOZITIVITA p t p t p t 

Věk 0,177 -1,362 0,455 0,761 0,238 -1,193 

Rh POZITIVITA p t p t p t 

Věk 0,804 -0,249 0,117 1,629 0,238 -1,193 

POHLAVÍ             

Věk 0,482 -0,706         

Sledováno pomocí dvouvýběrového Studentova t-testu. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 
signifikance, , t sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Z celkového souboru osob bylo 26 (≐31 %) Toxoplasma-pozitivních a 58 (≐69 

%) Toxoplasma-negativních jedinců. K celkovému souboru osob byl také znám Rh 

faktor, Rh-pozitivních bylo 54 (≐64 %) a Rh-negativních 30 (≐36 %). Toxopozitivita a 

Rh pozitivita byly zkoumány dle jednotlivých pohlaví (Tab. 34). 

Tab. 34 Výskyt toxopozitivity a Rh pozitivity dle jednotlivých pohlaví vyšetřovaných osob ve 

vTH4C. 

  Faktor  Muži Ženy 

CELKEM   24 60 

Toxoplazmóza - 18 40 

Toxoplazmóza + 6 20 

Rh faktor - 10 20 

Rh faktor + 14 40 

Toxoplazmóza – Rh faktor -|- 8 12 

Toxoplazmóza – Rh faktor -|+ 10 28 

Toxoplazmóza – Rh faktor +|- 2 8 

Toxoplazmóza – Rh faktor +|+ 4 12 

5.3.1  Dotazník na PC dovednosti 

Po dokončení vTH4C proband vyplnil krátký elektronický dotazník dotazující se 

na jeho PC dovednosti, které mohly ovlivnit jeho výkon v testech – tedy jeho zkušenost 
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s prací na PC a s počítačovými hrami. Rozdíly vyšetřovaných osob dle toxopozitivity a 

Rh pozitivity zde byly hodnoceny pomocí Kendallova testu parciální korelace 

v průměrném počtu hodin za PC během dne, zkušenosti s PC hrami ve 3D virtuálním 

prostředí, průměrným počtem hodin týdně strávených hraním počítačových her, 

zkušeností s hrou UT2004 a zkušeností s ovládáním pohybu pomocí herního zařízení – 

gamepadu. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk 

vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného testu byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi 

Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními jedinci v průměrném počtu hodin 

za PC během dne v podskupině mužů (p=0,042; τ=-0,297) a zkušeností s hrou UT 2004 

taktéž v podskupině mužů (p=0,001; τ=0,505). Nakažení muži denně strávili za PC 

méně hodin, ale naproti tomu však více znali hru UT2004. 

Dále byl statisticky významný rozdíl pozorován mezi Rh-pozitivními a Rh-

negativními jedinci ve zkušenosti s PC hrami ve 3D virtuálním prostředí v podskupině 

žen (p=0,035; τ=-0,186), průměrném počtu hodin týdně strávených hraním 

počítačových her v podskupině žen (p=0,0002; τ=-0,328) i celkovém souboru osob 

(p=0,010; τ=-0,191) a zkušeností s hrou UT2004 v podskupině mužů (p=0,002; 

τ=0,443) či podskupině žen (p=0,036; τ=-0,186). Rh-pozitivní ženy měly méně 

zkušeností s PC hrami ve 3D virtuálním prostředí či s ovládáním pohybu pomocí 

herního zařízení – gamepadu a týdně strávily hraním PC her méně hodin. Poslední 

uvedeného zjištění se taktéž týkalo celkového souboru osob, Rh-pozitivní jedinci tedy 

strávili hraním PC her týdně méně času. Rh-pozitivní muži pak více znali hru UT2004. 

Ve zbývajících parametrech rozdíly mezi vyšetřovanými osobami dle toxopozitivity či 

Rh pozitivity (Tab. 35) nedosahovaly hranice statistické významnosti. 
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Tab. 35 Rozdíly vyšetřovaných osob dle toxopozitivity a Rh pozitivity v průměrném počtu hodin za 

PC během dne, zkušenosti s PC hrami ve 3D virtuálním prostředí, průměrném počtu hodin týdně 

strávených hraním počítačových her, zkušeností s hrou UT2004 a zkušeností s ovládáním pohybu 

pomocí herního zařízení – gamepadu. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 VLIV TOXOPLAZMÓZY p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Počet hodin/den za PC 0,053 -0,144 0,042 -0,297 0,538 -0,055 

Zkušenost s PC hrami ve 3D 0,279 -0,080 0,929 -0,013 0,564 -0,051 

Počet hodin/týden ve hře 0,218 -0,091 0,979 -0,004 0,225 -0,108 

Zkušenost s UT2004 0,298 0,077 0,001 0,505 0,080 -0,155 

Zkušenost s gamepadem 0,151 -0,107 0,980 0,004 0,183 -0,118 

 VLIV RH FAKTORU p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Počet hodin/den za PC 0,902 -0,009 0,192 0,191 0,495 -0,060 

Zkušenost s PC hrami ve 3D 0,060 -0,140 0,734 0,050 0,035 -0,186 

Počet hodin/týden ve hře 0,010 -0,191 0,405 0,122 0,000 -0,328 

Zkušenost s UT2004 0,545 -0,045 0,313 -0,147 0,855 -0,016 

Zkušenost s gamepadem 0,999 0,000 0,002 0,443 0,036 -0,186 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 
signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

5.3.2  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na nácvik ovládání motoriky 

V závěru pre-tréninku v oblasti motoriky byl probandům měřen čas splnění 

úlohy, ve které měli za úkol co nejrychleji proběhnout vyznačenou trasu ve virtuálním 

bludišti (Obr. 5B). Průměrný čas pro dokončení úlohy byl 74 sekund. Pohyboval se 

jednotlivě v rozmezí 49–139 sekund (Obr. 13). 
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Obr. 13 Histogram času potřebného k dokončení vyznačené trasy probandy v pre-tréninku 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na závislou proměnnou čas dokončení 

vyznačené trasy byly nejprve hodnoceny pomocí Kendallova testu parciální korelace. 

Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Vliv toxoplazmózy ani vliv Rh faktoru hodnocen pomocí zmíněného 

neparametrického testu na závislou proměnnou čas dokončení vyznačené trasy nebyl 

statisticky významný, a to jak v celkovém souboru osob, tak i v podskupině mužů a 

v podskupině žen (Tab. 36). 

Tab. 36 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na čas dokončení vyznačené trasy v pre-tréninku. 

  Soubor osob Muži Ženy 

VLIV TOXOPLAZMÓZY P parciální τ p parciální τ P parciální τ 

Čas 0,782 0,021 0,470 0,106 0,776 -0,025 

VLIV RH FAKTORU             

Čas 0,706 -0,028 0,113 -0,232 0,712 0,033 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní.  
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Metoda GLM ukázala, že efekty nezávislých proměnných Rh faktoru, 

toxoplazmózy, pohlaví, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislou proměnnou čas dokončení vyznačené trasy nebyly statisticky 

významné. Jediným faktorem, který negativně ovlivňoval výkon v pre-tréninku 

statisticky významně, byl vyšší věk vyšetřované osoby (Tab. 37). 

Tab. 37 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na čas dokončení vyznačené trasy v pre-tréninku. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² P η² 

Věk 0,013 0,080 0,111 0,128 0,055 0,065 

Rh faktor 0,713 0,002 0,560 0,018 0,874 0,000 

Toxoplazmóza 0,842 0,001 0,772 0,005 0,968 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,846 0,001 0,683 0,009 0,277 0,021 

Pohlaví 0,162 0,026         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,863 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,559 0,005         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,421 0,009         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 
p<0,05. 

5.3.3  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na výkon ve vTH4C 

Trénink 

V části Tréninku bylo úkolem probanda co nejlépe si zapamatovat během 

jedenácti opakování umístění jedné cílové pozice. Byly pozorovány vlivy toxoplazmózy 

a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici. 

Trénink v 2–10. pokusu 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru byly v osmi pokusech, vyjma prvního (P1), 

šestého (P6) a kontrolního pokusu (P11), nejprve hodnoceny pomocí Kendallova testu 

parciální korelace. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk 

vyšetřované osoby. 
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Pomocí zmíněného neparametrického testu byl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na závislou proměnnou latenci, a to ve 2. pokusu v podskupině žen (p = 

0,045; τ = 0,178), v 7 pokusu v podskupině žen (p = 0,007; τ = -0,240) a v 10. pokusu 

jak v podskupině žen (p = 0,036; τ = 0,186), tak i v celkovém souboru osob (p = 0,029; 

τ = 0,162). Dále byl v 10. pokusu prokázán signifikantní vliv latentní toxoplazmózy 

v celkovém souboru osob (p = 0,035; τ = -0,156) a v podskupině žen (p = 0,048; τ = -

0,175) na efektivitu dráhy. Ve 2. pokusu Toxoplasma-pozitivním ženám trvalo déle, než 

dorazily na cílovou pozici, v 7. pokusu šly na cílovou pozici méně přesně a v 10. 

pokusu jim trvalo déle, než dorazily na cílovou pozici, přičemž na ni zároveň šly i méně 

přesně. V 10. pokusu vykázal celkový soubor Toxoplasma-pozitivních jedinců zhoršený 

výkon v latenci a efektivitě dráhy nežli jedinci Toxoplasma-negativní. 

Hladiny statistické významnosti dosahoval vliv Rh faktoru na závislou 

proměnnou dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici, a to ve 3. pokusu v 

podskupině mužů (p = 0,026; τ = 0,325) i celkovém souboru osob (p = 0,020; τ = 

0,172), ve 4. pokusu v podskupině žen (p = 0,034; τ = 0,188) i celkovém souboru osob 

(p = 0,009; τ = 0,195), v 5. pokusu v podskupině žen (p = 0,015; τ = 0,214) i celkovém 

souboru osob (p = 0,005; τ = 0,209), v 8. pokusu v celkovém souboru osob (p = 0,032; τ 

= 0,159), v 9. pokusu v podskupině žen (p = 0,014; τ = 0,217) i celkovém souboru osob 

(p = 0,003; τ = 0,223) a v 10. pokusu v podskupině žen (p = 0,003; τ = 0,262) i 

celkovém souboru osob (p = 0,011; τ = 0,190). Dále byl zaznamenán statisticky 

významný vliv Rh faktoru v 5. pokusu v efektivitě dráhy na podskupinu mužů (p = 

0,018; τ = 0,347) a v 10. pokusu v odchylce v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici u celkového souboru osob (p = 0,027; τ = -0,164). Rh-pozitivní muži potřebovali 

ve 3. pokusu delší čas pro ukázání na cílovou pozici a v 5. pokusu šli na cílovou pozici 

méně přesně. Rh-pozitivní ženy potřebovaly delší čas pro ukázání na cílovou pozici ve 

4., 5., 9. a 10. pokusu. Celkový soubor Rh-pozitivních jedinců pak potřeboval delší čas 

pro ukázání na cílovou pozici ve 3., 4., 5., 8., 9., a 10. pokusu, přičemž však v 10. 

pokusu Rh-pozitivní jedinci ukázali směr na cílovou pozici přesněji. 

Vyjma výše uvedených vlivů nebyl pozorován signifikantní rozdíl mezi 

Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními (Tab. 38), respektive Rh-

pozitivními a Rh-negativními jedinci (Tab. 39). 
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Tab. 38 Vliv toxoplazmózy na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Tréninku 2–10. pokusu 

(vyjma 6. pokusu) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

2. POKUS P parciální τ p parciální τ P parciální τ 

Latence 0,244 0,086 0,309 -0,149 0,045 0,178 

Efektivita dráhy 0,206 -0,094 0,813 0,035 0,158 -0,125 

Odchylka v ukázání na cíl 0,606 0,038 0,390 0,126 0,773 0,026 

Doba ukázání směru na cíl 0,529 0,047 0,414 0,119 0,856 0,016 

3. POKUS             

Latence 0,108 -0,120 0,340 -0,139 0,184 -0,118 

Efektivita dráhy 0,141 0,109 0,624 0,072 0,158 0,125 

Odchylka v ukázání na cíl 0,089 -0,126 0,124 -0,224 0,250 -0,102 

Doba ukázání směru na cíl 0,373 0,066 0,269 0,161 0,848 0,017 

4. POKUS             

Latence 0,165 -0,103 0,786 -0,040 0,095 -0,148 

Efektivita dráhy 0,649 -0,034 0,591 -0,079 0,910 -0,010 

Odchylka v ukázání na cíl 0,574 -0,042 0,959 -0,007 0,518 -0,057 

Doba ukázání směru na cíl 0,738 0,025 0,053 0,283 0,392 -0,076 

5. POKUS             

Latence 0,487 -0,052 0,233 -0,174 0,952 -0,005 

Efektivita dráhy 0,816 0,017 0,594 0,078 0,973 0,003 

Odchylka v ukázání na cíl 0,534 0,046 0,792 0,039 0,649 0,040 

Doba ukázání směru na cíl 0,359 0,068 0,745 0,047 0,448 0,067 

7. POKUS             

Latence 0,208 0,093 0,940 -0,011 0,141 0,130 

Efektivita dráhy 0,057 -0,142 0,467 0,106 0,007 -0,240 

Odchylka v ukázání na cíl 0,328 0,073 0,935 -0,012 0,229 0,107 

Doba ukázání směru na cíl 0,446 0,057 0,344 0,138 0,835 0,018 

8. POKUS             

Latence 0,162 0,104 0,886 0,021 0,109 0,142 

Efektivita dráhy 0,147 -0,108 0,640 -0,068 0,238 -0,105 

Odchylka v ukázání na cíl 0,190 0,097 0,402 0,123 0,298 0,092 

Doba ukázání směru na cíl 0,209 0,093 0,900 -0,018 0,151 0,127 

9. POKUS             

Latence 0,415 0,061 0,466 -0,106 0,299 0,092 

Efektivita dráhy 0,432 -0,058 0,621 0,072 0,478 -0,063 

Odchylka v ukázání na cíl 0,545 0,045 0,616 -0,073 0,406 0,074 

Doba ukázání směru na cíl 0,505 0,049 0,123 0,225 0,876 -0,014 

10. POKUS             

Latence 0,029 0,162 0,691 0,058 0,036 0,186 

Efektivita dráhy 0,035 -0,156 0,346 -0,138 0,048 -0,175 
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Odchylka v ukázání na cíl 0,085 0,128 0,359 0,134 0,176 0,120 

Doba ukázání směru na cíl 0,723 -0,026 0,512 0,096 0,308 -0,090 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Tab. 39 Vliv Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Tréninku 2–10. pokusu 

(vyjma 6. pokusu) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

2. POKUS P parciální τ p parciální τ P parciální τ 

Latence 0,605 0,038 0,725 -0,051 0,380 0,078 

Efektivita dráhy 0,451 -0,056 0,617 0,073 0,393 -0,076 

Odchylka v ukázání na cíl 0,061 0,139 0,196 0,189 0,119 0,138 

Doba ukázání směru na cíl 0,799 0,019 0,718 0,053 0,939 -0,007 

3. POKUS             

Latence 0,491 0,051 0,862 0,025 0,702 0,034 

Efektivita dráhy 0,471 -0,054 0,374 -0,130 0,874 -0,014 

Odchylka v ukázání na cíl 0,250 -0,085 0,533 0,091 0,086 -0,152 

Doba ukázání směru na cíl 0,020 0,172 0,026 0,325 0,235 0,105 

4. POKUS             

Latence 0,172 -0,101 0,074 -0,261 0,471 -0,064 

Efektivita dráhy 0,099 0,122 0,134 0,219 0,295 0,093 

Odchylka v ukázání na cíl 0,832 -0,016 0,581 -0,081 0,684 0,036 

Doba ukázání směru na cíl 0,009 0,195 0,155 0,208 0,034 0,188 

5. POKUS             

Latence 0,604 -0,038 0,056 -0,280 0,583 0,049 

Efektivita dráhy 0,249 0,086 0,018 0,347 0,934 0,007 

Odchylka v ukázání na cíl 0,999 0,000 0,526 0,093 0,549 -0,053 

Doba ukázání směru na cíl 0,005 0,209 0,367 0,132 0,015 0,214 

7. POKUS             

Latence 0,829 -0,016 0,996 -0,001 0,900 -0,011 

Efektivita dráhy 0,988 -0,001 0,904 0,018 0,724 -0,031 

Odchylka v ukázání na cíl 0,933 -0,006 0,228 -0,176 0,693 0,035 

Doba ukázání směru na cíl 0,059 0,140 0,331 0,142 0,075 0,158 

8. POKUS             

Latence 0,937 0,006 0,575 -0,082 0,603 0,046 

Efektivita dráhy 0,934 -0,006 0,654 0,065 0,466 -0,065 

Odchylka v ukázání na cíl 0,136 -0,111 0,893 0,020 0,098 -0,146 

Doba ukázání směru na cíl 0,032 0,159 0,347 0,137 0,087 0,152 

9. POKUS             
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Latence 0,199 0,095 0,632 -0,070 0,147 0,129 

Efektivita dráhy 0,170 -0,102 0,659 -0,065 0,362 -0,081 

Odchylka v ukázání na cíl 0,555 0,044 0,995 -0,001 0,601 0,046 

Doba ukázání směru na cíl 0,003 0,223 0,118 0,228 0,014 0,217 

10. POKUS             

Latence 0,287 0,079 0,518 0,094 0,203 0,113 

Efektivita dráhy 0,838 -0,015 0,746 -0,047 0,745 -0,029 

Odchylka v ukázání na cíl 0,027 -0,164 0,506 -0,097 0,053 -0,171 

Doba ukázání směru na cíl 0,011 0,190 0,712 0,054 0,003 0,262 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 
ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM pro opakovaná měření ukázala, že vlivy nezávislých proměnných, 

Rh faktoru, toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislou proměnnou dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou 

pozici (Tab. 43) v 2–10. pokusu (vyjma 6. pokusu) nebyly statistické významné. 

Statisticky významný rozdíl v 2–10. pokusu (vyjma 6. pokusu) byl prokázán u 

čtverné interakce R (dále pokus) – pohlaví – Rh faktor – toxoplazmóza v celkovém 

souboru osob v latenci (p = 0,013; η² = 0,033; Tab. 40). To ukazuje, že co se týká 

učení/únavy (tj. co do výkonu v po sobě následujících pokusech testu) jinak reagují na 

toxoplazmózu muži a ženy, a to ještě v závislosti na jejich Rh fenotypu. Statisticky 

významný efekt dvojné interakce pokus – Rh faktor byl dále pozorován v odchylce v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici u celkového souboru osob (p = 0,035; η² 

= 0,028; Obr. 14). Na latenci (Tab. 40), efektivitu dráhy (Tab. 41) a odchylku v ukázání 

od ideálního směru na cílovou pozici (Tab. 42) měl taktéž signifikantní negativní vliv 

vyšší věk vyšetřované osoby a signifikantní vliv měla zpravidla i dvojná interakce 

pokus – věk, tj. vliv věku na výkon probanda se lišil mezi jednotlivými pokusy. 
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Tab. 40 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci v části Tréninku 2–10. pokusu (vyjma 6. 

pokusu) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,023 0,067 0,065 0,168 0,128 0,042 

Rh faktor 0,380 0,010 0,751 0,005 0,058 0,064 

Toxoplazmóza 0,895 0,000 0,441 0,032 0,143 0,039 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,949 0,000 0,590 0,016 0,508 0,008 

Pohlaví 0,296 0,015         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,208 0,021         

Pohlaví – Rh faktor 0,250 0,018         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,526 0,005         

              

R*Věk 0,006 0,037 0,366 0,055 0,010 0,047 

R*Rh faktor 0,562 0,011 0,200 0,070 0,881 0,008 

R*Toxoplazmóza 0,818 0,007 0,268 0,063 0,233 0,024 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,959 0,004 0,213 0,068 0,077 0,032 

R*Pohlaví 0,945 0,004         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,098 0,023         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,183 0,019         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,013 0,033         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Tab. 41 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na efektivitu dráhy v části Tréninku 2–10. pokusu (vyjma 

6. pokusu) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,001 0,138 0,011 0,297 0,021 0,093 

Rh faktor 0,465 0,007 0,849 0,002 0,210 0,028 

Toxoplazmóza 0,975 0,000 0,493 0,025 0,336 0,017 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,420 0,009 0,275 0,062 0,856 0,001 

Pohlaví 0,336 0,012         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,401 0,009         

Pohlaví – Rh faktor 0,514 0,006         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,399 0,009         

              

R*Věk 0,037 0,028 0,282 0,062 0,082 0,032 

R*Rh faktor 0,324 0,015 0,141 0,078 0,920 0,007 

R*Toxoplazmóza 0,762 0,008 0,634 0,038 0,480 0,017 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,926 0,005 0,249 0,065 0,362 0,020 

R*Pohlaví 0,967 0,004         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,695 0,009         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,289 0,016         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,076 0,024         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Tab. 42 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Tréninku 2–10. pokusu (vyjma 6. pokusu) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,033 0,059 0,224 0,077 0,083 0,054 

Rh faktor 0,524 0,005 0,688 0,009 0,696 0,003 

Toxoplazmóza 0,875 0,000 0,646 0,011 0,267 0,022 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,471 0,007 0,347 0,047 0,789 0,001 

Pohlaví 0,819 0,001         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,351 0,012         

Pohlaví – Rh faktor 0,833 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,333 0,012         

              

R*Věk 0,141 0,021 0,288 0,061 0,024 0,041 

R*Rh faktor 0,035 0,028 0,536 0,044 0,796 0,010 

R*Toxoplazmóza 0,900 0,005 0,976 0,012 0,985 0,004 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,848 0,006 0,838 0,025 0,102 0,030 

R*Pohlaví 0,145 0,020         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,997 0,002         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,442 0,013         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,545 0,011         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Obr. 14 Vliv dvojné interakce pokus – Rh faktor na odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici v celkovém souboru osob v části Tréninku 2–10. pokusu (vyjma 6. pokusu) 

ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 
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Tab. 43 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v 

části Tréninku 2–10. pokusu (vyjma 6. pokusu) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² P η² p η² 

Věk 0,057 0,047 0,210 0,081 0,151 0,037 

Rh faktor 0,258 0,017 0,745 0,006 0,166 0,035 

Toxoplazmóza 0,178 0,024 0,239 0,072 0,882 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,460 0,007 0,655 0,011 0,639 0,004 

Pohlaví 0,709 0,002         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,198 0,022         

Pohlaví – Rh faktor 0,786 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,716 0,002         

              

R*Věk 0,093 0,023 0,742 0,031 0,221 0,024 

R*Rh faktor 0,917 0,005 0,907 0,020 1,000 0,001 

R*Toxoplazmóza 0,566 0,011 0,302 0,060 0,995 0,003 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,919 0,005 0,762 0,030 0,853 0,009 

R*Pohlaví 0,849 0,006         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,186 0,019         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,877 0,006         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,586 0,011         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 

Kontrolní pokus na konci Tréninku 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici byly v kontrolním pokusu (P11) části Tréninku nejprve hodnoceny 

pomocí Kendallova testu parciální korelace. U kontrolního pokusu byla cílová pozice 

viditelná. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované 

osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu byl v kontrolním pokusu části 

Tréninku prokázán vliv latentní toxoplazmózy na závislou proměnnou efektivitu dráhy, 

a to v podskupině mužů (p = 0,005; τ = -0,412). Toxoplasma-pozitivní muži šli na 

viditelnou cílovou pozici méně přesně. Vliv Rh faktoru dosahoval hladiny statistické 

významnosti na závislou proměnnou latenci v podskupině žen (p = 0,019; τ = 0,207) i 

v celkovém souboru osob (p = 0,004; τ = 0,211) a na dobu potřebnou pro ukázání směru 



KAPITOLA V.: VÝSLEDKY 

~ 83 ~ 

na cílovou pozici v podskupině žen (p = 0,002; τ = 0,275) i celkovém souboru osob (p = 

0,0003; τ = 0,267). Rh-pozitivním ženám trvalo delší čas, než dorazily na cílovou 

viditelnou pozici a taktéž než na ni ukázaly. Obojí platí i pro celkový soubor Rh-

pozitivních jedinců. V případě ostatních závislých proměnných byl vliv latentní 

toxoplazmózy a Rh faktoru vyhodnocen jako statisticky nevýznamný (Tab. 44). 

Tab. 44 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od 

ideálního směru na viditelnou cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na viditelnou 

cílovou pozici v části Kontrolního pokusu na konci Tréninku (P11) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

VLIV TOXOPLAZMÓZY p parciální τ p parciální τ P parciální τ 

Latence 0,146 -0,108 0,608 -0,075 0,161 -0,124 

Efektivita dráhy 0,217 -0,092 0,005 -0,412 0,731 0,030 

Odchylka v ukázání na cíl 0,132 0,112 0,174 0,199 0,231 0,106 

Doba ukázání směru na cíl 0,922 0,007 0,902 0,018 0,732 -0,030 

VLIV RH FAKTORU             

Latence 0,004 0,211 0,207 0,184 0,019 0,207 

Efektivita dráhy 0,719 -0,027 0,922 -0,014 0,666 -0,038 

Odchylka v ukázání na cíl 0,772 0,021 0,628 -0,071 0,583 0,049 

Doba ukázání směru na cíl 0,000 0,267 0,137 0,217 0,002 0,275 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. Hodnota 0,000 znamená, že p = 0,0003. 

Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných Rh faktoru, 

toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – toxoplazmóza, 

pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – toxoplazmóza na závislou 

proměnnou latenci (Tab. 45), efektivitu dráhy (Tab. 46) a odchylku v ukázání od 

ideálního směru na viditelnou cílovou pozici (Tab. 47) nedosahovaly hladiny statistické 

významnosti. 

Vyjma statisticky významného negativního vlivu vyššího věku na dobu 

potřebnou pro ukázání směru na viditelnou cílovou pozici (Tab. 48) byl prokázán ve 

stejném parametru i signifikantní efekt Rh faktoru podskupinou žen (p = 0,024; η² = 

0,089) i celkovým souborem (p = 0,017; η² = 0,074). Rh-pozitivní ženy potřebovaly 

více času pro ukazování směru na viditelnou cílovou pozici, což platí i pro celkový 

soubor Rh-pozitivních jedinců. 
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Tab. 45 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci v části Kontrolního pokusu na konci Tréninku 

(P11) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  P η² P η² p η² 

Věk 0,159 0,026 0,539 0,020 0,090 0,051 

Rh faktor 0,315 0,013 0,507 0,023 0,133 0,041 

Toxoplazmóza 0,269 0,016 0,561 0,018 0,245 0,025 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,361 0,011 0,120 0,123 0,917 0,000 

Pohlaví 0,225 0,020         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,963 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,587 0,004         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,494 0,006         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 46 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na efektivitu dráhy v části Kontrolního pokusu na konci 

Tréninku (P11) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² P η² p η² 

Věk 0,703 0,002 0,857 0,002 0,740 0,002 

Rh faktor 0,484 0,007 0,453 0,030 0,948 0,000 

Toxoplazmóza 0,700 0,002 0,433 0,033 0,556 0,006 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,809 0,001 0,580 0,016 0,638 0,004 

Pohlaví 0,937 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,318 0,013         

Pohlaví – Rh faktor 0,533 0,005         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,463 0,007         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 
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Tab. 47 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na viditelnou 

cílovou pozici v části Kontrolního pokusu na konci Tréninku (P11) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² P η² p η² 

Věk 0,868 0,000 0,422 0,034 0,864 0,001 

Rh faktor 0,415 0,009 0,685 0,009 0,472 0,009 

Toxoplazmóza 0,378 0,010 0,367 0,043 0,760 0,002 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,177 0,024 0,108 0,130 0,684 0,003 

Pohlaví 0,385 0,010         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,529 0,005         

Pohlaví – Rh faktor 0,977 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,386 0,010         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 48 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na viditelnou 

cílovou pozici v části Kontrolního pokusu na konci Tréninku (P11) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² P η² P η² 

Věk 0,017 0,074 0,420 0,035 0,024 0,089 

Rh faktor 0,022 0,068 0,200 0,085 0,020 0,095 

Toxoplazmóza 0,814 0,001 0,875 0,001 0,906 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,969 0,000 0,871 0,001 0,668 0,003 

Pohlaví 0,256 0,017         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,876 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,923 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,657 0,003         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

Pokus bez zpětné vazby – 6. pokus části Tréninku 

V části Tréninku 6. pokusu (pokus bez zpětné vazby) byla cílová pozice 

deaktivována. Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru zde byly nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace na podíl doby probanda v cílovém kvadrantu arény, 

podíl doby probanda v kvadrantu1, podíl doby probanda v kvadrantu2, podíl doby 

probanda v kvadrantu3 a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu 

pokusu. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované 

osoby. 
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Jediným statisticky významným efektem na závisle proměnné byl vliv latentní 

toxoplazmózy, pozorován v podílu doby probanda v kvadrantu2 (Tab. 49) v podskupině 

mužů (p = 0,006; η² = 0,404), tj. v kvadrantu nesousedícím s cílovým kvadrantem. Zde 

se Toxoplasma-pozitivní muži nacházeli déle nežli Toxoplasma-negativní. 

Tab. 49 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby probanda v cílovém kvadrantu a 

zbývajících třech kvadrantech a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu pokusu 

v části Tréninku 6. pokusu (pokus bez zpětné vazby) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

VLIV TOXOPLAZMÓZY p parciální τ p parciální τ P parciální τ 

Podíl doby v cíl. kvadrantu 0,645 0,034 0,862 0,025 0,730 0,031 

Podíl doby v kvadrantu1 0,552 -0,044 0,985 0,003 0,496 -0,060 

Podíl doby v kvadrantu2 0,103 0,121 0,006 0,404 0,572 0,050 

Podíl doby v kvadrantu3 0,854 -0,014 0,850 -0,028 0,829 -0,019 

Průměrná vzdálenost od cíle 0,669 0,032 0,631 0,070 0,902 -0,011 

VLIV RH FAKTORU             

Podíl doby v cíl. kvadrantu 0,517 -0,048 0,907 0,017 0,316 -0,089 

Podíl doby v kvadrantu1 0,898 -0,009 0,523 -0,093 0,759 0,027 

Podíl doby v kvadrantu2 0,951 0,005 0,079 0,257 0,540 -0,054 

Podíl doby v kvadrantu3 0,479 0,053 0,809 -0,035 0,257 0,100 

Průměrná vzdálenost od cíle 0,334 0,072 0,585 -0,080 0,267 0,098 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 
signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě podílu doby 

probanda v kvadrantu1, podílu doby probanda v kvadrantu2, podílu doby probanda v kvadrantu3 a 

průměrné vzdálenosti probanda od cílové pozice po dobu pokusu znamená negativní vliv na závislé 

proměnné, v případě podílu doby probanda v cílovém kvadrantu arény vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných věku, Rh faktoru, 

toxoplazmózy, pohlaví, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislé proměnné podíl doby probanda v cílovém kvadrantu arény 

(Tab. 50), podíl doby probanda v kvadrantu1 (Tab. 51), podíl doby probanda v 

kvadrantu2 (Tab. 52) a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice (Tab. 54) 

dosahovaly hladiny statistické významnosti pouze v případě věku vyšetřované osoby. 

Starší probandi podávali horší výkon. Žádné signifikantní výsledky nebyly pozorovány 

ani v případě podílu doby probanda v kvadrantu3 (Tab. 53). 
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Tab. 50 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v cílovém kvadrantu v části Tréninku 6. 

Pokusu (pokus bez zpětné vazby) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  P η² P η² p η² 

Věk 0,008 0,089 0,513 0,023 0,008 0,120 

Rh faktor 0,567 0,004 0,779 0,004 0,377 0,014 

Toxoplazmóza 0,465 0,007 0,492 0,025 0,931 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,675 0,002 0,447 0,031 0,508 0,008 

Pohlaví 0,731 0,002         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,472 0,007         

Pohlaví – Rh faktor 0,796 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,242 0,018         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

Tab. 51 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu1 v části Tréninku 6. pokusu 

(pokus bez zpětné vazby) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  P η² p η² p η² 

Věk 0,008 0,090 0,042 0,200 0,047 0,070 

Rh faktor 0,621 0,003 0,714 0,007 0,771 0,002 

Toxoplazmóza 0,562 0,005 0,591 0,016 0,643 0,004 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,282 0,015 0,057 0,178 0,647 0,004 

Pohlaví 0,579 0,004         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,970 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,895 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,123 0,031         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Tab. 52 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu2 v části Tréninku 6. pokusu 

(pokus bez zpětné vazby) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  P η² p η² p η² 

Věk 0,038 0,056 0,114 0,126 0,023 0,091 

Rh faktor 0,536 0,005 0,116 0,125 0,240 0,025 

Toxoplazmóza 0,553 0,005 0,116 0,125 0,520 0,008 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,834 0,001 0,313 0,053 0,757 0,002 

Pohlaví 0,232 0,019         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,759 0,001         

Pohlaví – Rh faktor 0,368 0,011         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,458 0,007         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

Tab. 53 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu3 v části Tréninku 6. pokusu 

(pokus bez zpětné vazby) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  P η² p η² p η² 

Věk 0,193 0,022 0,852 0,002 0,075 0,057 

Rh faktor 0,636 0,003 0,965 0,000 0,185 0,032 

Toxoplazmóza 0,482 0,007 0,541 0,020 0,890 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,793 0,001 0,929 0,000 0,577 0,006 

Pohlaví 0,892 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,351 0,012         

Pohlaví – Rh faktor 0,516 0,006         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,727 0,002         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 
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Tab. 54 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po 

dobu pokusu Tréninku 6. pokusu (pokus bez zpětné vazby) ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,000 0,197 0,044 0,197 0,001 0,197 

Rh faktor 0,754 0,001 0,890 0,001 0,408 0,012 

Toxoplazmóza 0,719 0,002 0,748 0,006 0,857 0,001 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,972 0,000 0,855 0,002 0,819 0,001 

Pohlaví 0,513 0,006         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,862 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,584 0,004         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,780 0,001         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

 
Obr. 15 Vliv toxoplazmózy na podíl doby probandů v jednotlivých kvadrantech v celkovém 

souboru osob v části Tréninku 6. pokusu (pokus bez zpětné vazby) ve vTH4C. Symbol * značí 

signifikantní vliv nezávislé proměnné. 
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Obr. 16 Vliv Rh faktoru na podíl doby probandů v jednotlivých kvadrantech v celkovém souboru 

osob v části Tréninku 6. pokusu (pokus bez zpětné vazby) ve vTH4C. Symbol * značí signifikantní 

vliv nezávislé proměnné. 

 
Obr. 17 Vliv dvojné interakce toxoplazmóza−Rh faktor na podíl doby probandů v cílovém 

kvadrantu v celkovém souboru osob v části Tréninku 6. pokusu (pokus bez zpětné vazby) 

ve vTH4C. 
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Obr. 18 Vliv dvojné interakce toxoplazmóza−Rh faktor na podíl doby probandů v cílovém 

kvadrantu v podskupině mužů a žen v části Tréninku 6. pokusu (pokus bez zpětné vazby) 

ve vTH4C. 

Test přeučování cílové pozice 

V části Testu přeučování cílové pozice bylo úkolem probanda co nejlépe si 

zapamatovat pořadí a umístění cílové pozice A, cílové pozice B a cílové pozice C. Byly 

hodnoceny čtyři parametry – latence, efektivita dráhy, odchylka v ukázání od ideálního 

směru na cílovou pozici a doba ukázání směru na cílovou pozici. 

Test přeučování cílové pozice A 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici byly v 2–3. pokusu cílové pozice A nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, 

byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu nebyl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na žádnou ze závisle proměnných (Tab. 55). Statisticky významný vliv 
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Rh faktoru byl prokázán, a to ve 2. pokusu na latenci v celkovém souboru osob (p = 

0,013; τ = 0,184), na efektivitu dráhy v celkovém souboru osob (p = 0,026; τ = -0,166), 

na odchylku v ukázání na cílovou pozici v podskupině mužů (p = 0,024; τ = -0,330) a 

podskupině žen (p = 0,049; τ = 0,175), na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou 

pozici v podskupině žen (p = 0,048; τ = 0,175) i celkovém souboru osob (p = 0,027; τ = 

0,164), ve 3. pokusu na latenci v podskupině mužů (p = 0,008; τ = -0,385) a na 

efektivitu dráhy taktéž v podskupině mužů (p = 0,038; τ = 0,303). Ve 2. pokusu Rh-

pozitivní muži ukazovali směrem na cílovou pozici A přesněji, zatímco Rh-pozitivní 

ženy ukazovaly méně přesně a navíc potřebovaly i delší čas pro ukázání na ni. Ve 2. 

pokusu celkový soubor Rh-pozitivních jedinců ve výsledku vykázal zhoršený výkon 

v latenci, efektivitě dráhy a době potřebné pro ukázání na cílovou pozici A. Ve 3. 

pokusu Rh-pozitivním mužům trvalo kratší dobu, než dorazili na cílovou pozici A, 

přičemž na ni šli zároveň i přesněji. Ve zbývajících parametrech vlivy latentní 

toxoplazmózy ani Rh faktoru nedosahovaly hranice statistické významnosti (Tab. 56). 

Tab. 55 Vliv toxoplazmózy na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Testu přeučování 

cílové pozice A 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

2. POKUS p parciální τ P parciální τ p parciální τ 

Latence 0,766 -0,022 0,854 -0,027 0,996 0,000 

Efektivita dráhy 0,902 0,009 0,948 -0,010 0,975 -0,003 

Odchylka v ukázání na cíl 0,927 -0,007 0,214 0,182 0,292 -0,093 

Doba ukázání směru na cíl 0,441 -0,057 0,391 0,125 0,238 -0,104 

3. POKUS             

Latence 0,855 0,014 0,796 -0,038 0,941 -0,007 

Efektivita dráhy 0,641 -0,035 0,400 0,123 0,578 -0,049 

Odchylka v ukázání na cíl 0,404 -0,062 0,454 0,109 0,206 -0,112 

Doba ukázání směru na cíl 0,893 -0,010 0,494 0,100 0,459 -0,066 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. 
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Tab. 56 Vliv Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Testu přeučování 

cílové pozice A 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

2. POKUS P parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Latence 0,013 0,184 0,061 0,274 0,077 0,157 

Efektivita dráhy 0,026 -0,166 0,165 -0,203 0,084 -0,153 

Odchylka v ukázání na cíl 0,357 0,068 0,024 -0,330 0,049 0,175 

Doba ukázání směru na cíl 0,027 0,164 0,228 0,176 0,048 0,175 

3. POKUS             

Latence 0,211 -0,093 0,008 -0,385 0,896 -0,012 

Efektivita dráhy 0,416 0,060 0,038 0,303 0,824 0,020 

Odchylka v ukázání na cíl 0,444 -0,057 0,173 -0,199 0,805 0,022 

Doba ukázání směru na cíl 0,110 0,119 0,130 0,221 0,430 0,070 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM pro opakovaná měření ukázala, že vlivy nezávislých proměnných, 

Rh faktoru, toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislou proměnnou latenci (Tab. 57) a dobu potřebnou pro ukázání 

směru na cílovou pozici (Tab. 60) v 2–3. pokusu cílové pozice A nebyly statistické 

významné. 

Statisticky významný rozdíl v 2–3. pokusu byl prokázán u dvojné interakce 

pokus – Rh faktor v celkovém souboru osob (p = 0,045; η² = 0,052; Tab. 58; Obr. 19) a 

dvojná interakce pokus – pohlaví v celkovém souboru osob (p = 0,044; η² = 0,053) 

v efektivitě dráhy, a dvojná interakce pokus – věk v odchylce v ukázání od ideálního 

směru na cílovou pozici A (Tab. 59). Muži šli ve 2. pokusu na cílovou pozici A méně 

přesně nežli ve 3. pokusu, ženy právě naopak. 
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Tab. 57 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci v části Testu přeučování cílové pozice A 2–3. 

pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² P η² 

Věk 0,069 0,043 0,483 0,026 0,090 0,051 

Rh faktor 0,192 0,023 0,489 0,026 0,202 0,029 

Toxoplazmóza 0,485 0,007 0,660 0,010 0,600 0,005 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,975 0,000 0,749 0,005 0,548 0,007 

Pohlaví 0,490 0,006         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,840 0,001         

Pohlaví – Rh faktor 0,956 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,525 0,005         

              

R*Věk 0,885 0,000 0,635 0,012 0,676 0,003 

R*Rh faktor 0,094 0,037 0,299 0,057 0,207 0,029 

R*Toxoplazmóza 0,241 0,018 0,309 0,054 0,495 0,009 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,674 0,002 0,813 0,003 0,750 0,002 

R*Pohlaví 0,143 0,028         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,672 0,002         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,756 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,874 0,000         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 
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Tab. 58 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na efektivitu dráhy v části Testu přeučování cílové pozice 

A 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,061 0,046 0,312 0,054 0,119 0,044 

Rh faktor 0,149 0,028 0,300 0,056 0,332 0,017 

Toxoplazmóza 0,780 0,001 0,781 0,004 0,924 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,571 0,004 0,300 0,056 0,517 0,008 

Pohlaví 0,250 0,018         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,863 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,672 0,002         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,218 0,020         

              

R*Věk 0,730 0,002 0,478 0,027 0,523 0,007 

R*Rh faktor 0,045 0,052 0,116 0,125 0,147 0,038 

R*Toxoplazmóza 0,635 0,003 0,702 0,008 0,582 0,006 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,636 0,003 0,659 0,010 0,637 0,004 

R*Pohlaví 0,044 0,053         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,838 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,738 0,002         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,902 0,000         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Obr. 19 Vliv dvojné interakce pokus – Rh faktor na efektivitu dráhy v celkovém souboru osob 
v části Testu přeučování cílové pozice A 2–3. pokusu ve vTH4C. Chybové úsečky označují 

směrodatnou odchylku. 
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Tab. 59 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Testu přeučování cílové pozice A 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² P η² 

Věk 0,220 0,020 0,124 0,120 0,665 0,003 

Rh faktor 0,344 0,012 0,861 0,002 0,291 0,020 

Toxoplazmóza 0,889 0,000 0,725 0,007 0,479 0,009 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,281 0,015 0,185 0,090 0,774 0,002 

Pohlaví 0,636 0,003         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,339 0,012         

Pohlaví – Rh faktor 0,838 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,219 0,020         

              

R*Věk 0,202 0,022 0,001 0,439 0,795 0,001 

R*Rh faktor 0,066 0,044 0,279 0,061 0,300 0,019 

R*Toxoplazmóza 0,435 0,008 0,608 0,014 0,761 0,002 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,549 0,005 0,209 0,082 0,911 0,000 

R*Pohlaví 0,626 0,003         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,449 0,008         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,601 0,004         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,665 0,003         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Tab. 60 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v 

části Testu přeučování cílové pozice A 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² P η² 

Věk 0,186 0,023 0,449 0,030 0,278 0,021 

Rh faktor 0,293 0,015 0,577 0,017 0,275 0,022 

Toxoplazmóza 0,708 0,002 0,902 0,001 0,589 0,005 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,642 0,003 0,430 0,033 0,720 0,002 

Pohlaví 0,806 0,001         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,842 0,001         

Pohlaví – Rh faktor 0,912 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,392 0,010         

              

R*Věk 0,311 0,014 0,161 0,101 0,124 0,043 

R*Rh faktor 0,990 0,000 0,640 0,012 0,961 0,000 

R*Toxoplazmóza 0,788 0,001 0,775 0,004 0,609 0,005 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,191 0,023 0,154 0,104 0,541 0,007 

R*Pohlaví 0,374 0,011         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,891 0,000         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,929 0,000         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,413 0,009         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 

Test přeučování cílové pozice B 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici byly v 2–3. pokusu cílové pozice B nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, 

byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu byl ve 2. pokusu prokázán vliv 

latentní toxoplazmózy na závisle proměnnou latenci v podskupině mužů (p = 0,003; τ = 

-0,436), efektivitu dráhy v podskupině mužů (p = 0,003; τ = 0,437) a dobu potřebnou 

pro ukázání směru na cílovou pozici B v podskupině žen (p = 0,036; τ = -0,185). 

Toxoplasma-pozitivním mužům trvalo kratší čas, než dorazili na cílovou pozici B a 

zároveň na ni šli přesněji. Toxoplasma-pozitivní ženy dále potřebovaly méně času pro 

ukázání směru na cílovou pozici B. Statisticky významný vliv Rh faktoru byl prokázán 
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ve 2. pokusu v efektivitě dráhy v podskupině mužů (p = 0,025; τ = 0,328) i celkovém 

souboru osob (p = 0,011; τ = 0,189) a ve 3. pokusu v době potřebné pro ukázání směru 

na cílovou pozici B v podskupině žen (p = 0,001; τ = 0,238) i celkovém souboru osob (p 

= 0,008; τ = 0,196). Ve 2. pokusu šli Rh-pozitivní muži přesněji na cílovou pozici B, 

což platí pro celkový soubor Rh-pozitivních mužů. Ve 3. pokusu Rh-pozitivní ženy 

naopak potřebovaly více času pro ukázání směru na cílovou pozici B. Ve zbývajících 

parametrech vlivy latentní toxoplazmózy (Tab. 61) ani Rh faktoru (Tab. 62) 

nedosahovaly hranice statistické významnosti. 

Tab. 61 Vliv toxoplazmózy na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Testu přeučování 

cílové pozice B 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

2. POKUS p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Latence 0,053 -0,144 0,003 -0,436 0,741 -0,029 

Efektivita dráhy 0,125 0,114 0,003 0,437 0,992 0,001 

Odchylka v ukázání na cíl 0,801 -0,019 0,164 -0,203 0,581 0,049 

Doba ukázání směru na cíl 0,177 -0,100 0,411 0,120 0,036 -0,185 

3. POKUS             

Latence 0,694 -0,029 0,973 -0,005 0,657 -0,039 

Efektivita dráhy 0,612 0,038 0,479 0,103 0,804 0,022 

Odchylka v ukázání na cíl 0,577 0,041 0,421 -0,118 0,343 0,084 

Doba ukázání směru na cíl 0,417 -0,060 0,341 0,139 0,163 -0,124 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 



KAPITOLA V.: VÝSLEDKY 

~ 100 ~ 

Tab. 62 Vliv Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Testu přeučování 

cílové pozice B 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

2. POKUS p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Latence 0,091 -0,126 0,080 -0,255 0,512 -0,058 

Efektivita dráhy 0,011 0,189 0,025 0,328 0,111 0,141 

Odchylka v ukázání na cíl 0,852 -0,014 0,544 -0,089 0,997 0,000 

Doba ukázání směru na cíl 0,070 0,135 0,407 0,121 0,136 0,132 

3. POKUS             

Latence 0,680 -0,031 0,957 0,008 0,651 -0,040 

Efektivita dráhy 0,699 0,029 0,455 0,109 0,839 0,018 

Odchylka v ukázání na cíl 0,472 -0,053 0,276 -0,159 0,757 -0,027 

Doba ukázání směru na cíl 0,008 0,196 0,558 0,086 0,001 0,283 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM pro opakovaná měření ukázala, že vlivy nezávislých proměnných, 

Rh faktoru, toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislou proměnnou odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici B (Tab. 65) v 2–3. pokusu nebyly statistické významné. 

Výkon ve 2–3. pokusu cílové pozice B dle statistické metody GLM 

opakovaného měření signifikantně ovlivňovala latentní toxoplazmóza, a to v latenci v 

celkovém souboru osob (p = 0,015; η² = 0,076) a v efektivitě dráhy v podskupině mužů 

(p = 0,015; η² = 0,273) i v celkovém souboru osob (p = 0,009; η² = 0,087; Tab. 64). 

Signifikantní rozdíl byl taktéž prokázán u trojné interakce pokus – toxoplazmóza – Rh 

faktor v efektivitě dráhy v podskupině žen (p = 0,014; η² = 0,105; Obr. 20), dvojné 

interakce pokus – pohlaví v době potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici B 

v celkovém souboru osob (p = 0,031; η² = 0,060; Obr. 21), dvojné interakce pokus – 

věk v době potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici B v podskupině žen a 

celkovém souboru osob (Tab. 66) a věku v latenci v podskupině žen a celkovém 

souboru osob (Tab. 63). Starší probandi podávali horší výkon. Toxoplasma-pozitivním 

jedincům trvalo kratší čas, než dorazili na cílovou pozici B a zároveň na ni šli přesněji. 



KAPITOLA V.: VÝSLEDKY 

~ 101 ~ 

V efektivitě dráhy vykázala lepší výkon taktéž samotná podskupina Toxoplasma-

pozitivních mužů. 

Tab. 63 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci v části Testu přeučování cílové pozice B 2–3. 

pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² P η² 

Věk 0,031 0,061 0,754 0,005 0,009 0,118 

Rh faktor 0,314 0,014 0,935 0,000 0,210 0,028 

Toxoplazmóza 0,015 0,076 0,084 0,149 0,122 0,043 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,540 0,005 0,993 0,000 0,356 0,016 

Pohlaví 0,095 0,037         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,283 0,015         

Pohlaví – Rh faktor 0,677 0,002         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,872 0,000         

              

R*Věk 0,157 0,026 0,910 0,001 0,122 0,043 

R*Rh faktor 0,669 0,002 0,699 0,008 0,925 0,000 

R*Toxoplazmóza 0,167 0,025 0,339 0,048 0,358 0,015 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,544 0,005 0,979 0,000 0,299 0,020 

R*Pohlaví 0,928 0,000         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,596 0,004         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,649 0,003         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,701 0,002         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05 
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Tab. 64 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na efektivitu dráhy v části Testu přeučování cílové pozice 

B 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,125 0,031 0,584 0,016 0,155 0,036 

Rh faktor 0,155 0,027 0,423 0,034 0,179 0,033 

Toxoplazmóza 0,009 0,087 0,015 0,273 0,348 0,016 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,376 0,010 0,437 0,032 0,662 0,003 

Pohlaví 0,074 0,042         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,088 0,038         

Pohlaví – Rh faktor 0,979 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,642 0,003         

              

R*Věk 0,327 0,013 0,341 0,048 0,548 0,007 

R*Rh faktor 0,473 0,007 0,273 0,063 0,828 0,001 

R*Toxoplazmóza 0,134 0,030 0,195 0,087 0,369 0,015 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,288 0,015 0,807 0,003 0,014 0,105 

R*Pohlaví 0,928 0,000         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,592 0,004         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,327 0,013         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,106 0,034         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Obr. 20 Vlivy trojné interakce pokus – toxoplazmóza – Rh faktor na efektivitu dráhy u podskupiny 
žen v části Testu přeučování cílové pozice B 2–3. pokusu ve vTH4C. Chybové úsečky označují 

směrodatnou odchylku. 
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Tab. 65 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Testu přeučování cílové pozice B 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,190 0,023 0,464 0,029 0,262 0,023 

Rh faktor 0,529 0,005 0,771 0,005 0,401 0,013 

Toxoplazmóza 0,304 0,014 0,336 0,049 0,748 0,002 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,386 0,010 0,501 0,024 0,982 0,000 

Pohlaví 0,820 0,001         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,207 0,021         

Pohlaví – Rh faktor 0,975 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,344 0,012         

              

R*Věk 0,178 0,024 0,195 0,087 0,464 0,010 

R*Rh faktor 0,304 0,014 0,548 0,019 0,657 0,004 

R*Toxoplazmóza 0,368 0,011 0,225 0,076 0,574 0,006 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,936 0,000 0,924 0,000 0,875 0,000 

R*Pohlaví 0,708 0,002         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,178 0,024         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,617 0,003         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,862 0,000         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 
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Tab. 66 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v 

části Testu přeučování cílové pozice B 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,374 0,011 0,714 0,007 0,167 0,034 

Rh faktor 0,154 0,027 0,364 0,044 0,182 0,032 

Toxoplazmóza 0,925 0,000 0,507 0,024 0,251 0,024 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,493 0,006 0,866 0,002 0,198 0,030 

Pohlaví 0,274 0,016         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,285 0,015         

Pohlaví – Rh faktor 0,784 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,538 0,005         

              

R*Věk 0,002 0,117 0,604 0,014 0,001 0,176 

R*Rh faktor 0,611 0,003 0,795 0,004 0,257 0,023 

R*Toxoplazmóza 0,946 0,000 0,895 0,001 0,843 0,001 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,558 0,005 0,882 0,001 0,269 0,022 

R*Pohlaví 0,031 0,060         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,983 0,000         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,482 0,007         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,543 0,005         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Obr. 21 Vliv dvojné interakce pokus – pohlaví na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou 

pozici v celkovém souboru osob v části Testu přeučování cílové pozice B 2–3. pokusu ve vTH4C. 

Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 

Test přeučování cílové pozice C 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici byly v 2–3. pokusu cílové pozice C nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, 

byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu nebyl ve 2–3. pokusu prokázán vliv 

latentní toxoplazmózy na závisle proměnné (Tab. 67). Statisticky významný vliv Rh 

faktoru byl prokázán ve 2. pokusu v době potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

C v podskupině žen (p = 0,016; τ = 0,214) a ve 3. pokusu v latenci v podskupině žen (p 

= 0,046; τ = 0,176) a v době potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici C 

v podskupině žen (p = 0,024; τ = 0,200). Ve 2. pokusu Rh-pozitivním ženám trvalo 

déle, než ukázaly směr na cílovou pozici C. Ve 3. pokusu jim trvalo delší čas na ni 
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dorazit a ukázat směr. Ve zbývajících parametrech vliv Rh faktoru (Tab. 68) 

nedosahoval hranice statistické významnosti. 

Tab. 67 Vliv toxoplazmózy na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Testu přeučování 

cílové pozice C 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

2. POKUS p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Latence 0,229 0,089 0,451 0,110 0,512 0,058 

Efektivita dráhy 0,080 -0,130 0,338 -0,140 0,173 -0,121 

Odchylka v ukázání na cíl 0,145 0,108 0,398 0,123 0,224 0,108 

Doba ukázání směru na cíl 0,860 -0,013 0,721 -0,052 0,980 0,002 

3. POKUS             

Latence 0,534 -0,046 0,931 0,013 0,330 -0,086 

Efektivita dráhy 0,820 0,017 0,435 0,114 0,999 0,000 

Odchylka v ukázání na cíl 0,610 -0,038 0,076 -0,259 0,768 0,026 

Doba ukázání směru na cíl 0,400 0,063 0,085 0,251 0,988 -0,001 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 
signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. 

Tab. 68 Vliv Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Testu přeučování 

cílové pozice C 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

2. POKUS p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Latence 0,981 0,002 0,415 -0,119 0,611 0,045 

Efektivita dráhy 0,646 0,034 0,136 0,218 0,680 -0,037 

Odchylka v ukázání na cíl 0,692 0,029 0,750 0,046 0,845 0,017 

Doba ukázání směru na cíl 0,412 0,061 0,068 -0,267 0,016 0,214 

3. POKUS             

Latence 0,105 0,120 0,888 0,021 0,046 0,176 

Efektivita dráhy 0,229 -0,089 0,516 -0,095 0,199 -0,114 

Odchylka v ukázání na cíl 0,852 0,014 0,396 -0,124 0,548 0,053 

Doba ukázání směru na cíl 0,213 0,092 0,479 -0,103 0,024 0,200 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 
vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM pro opakovaná měření ukázala, že vlivy nezávislých proměnných, 

Rh faktoru, toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 
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toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislou proměnnou latenci (Tab. 69) a odchylku v ukázání od 

ideálního směru na cílovou pozici C (Tab. 71) ve 2–3. pokusu nebyly statistické 

významné. 

Výkon ve 2–3. pokusu cílové pozice C dle statistické metody GLM 

opakovaného měření signifikantně ovlivňoval Rh faktor, a to dobu potřebnou pro 

ukázání směru na cílovou pozici C v podskupině žen (p = 0,049; η² = 0,069). Rh-

pozitivní ženy potřebovaly delší čas pro ukázání směru na cílovou pozici C. 

Signifikantní rozdíl byl prokázán taktéž u dvojné interakce pohlaví – Rh faktor v době 

potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici C v celkovém souboru osob (p = 0,022; 

η² = 0,068; Obr. 22), trojné interakce pokus – pohlaví – Rh faktor v celkovém souboru 

osob (p = 0,029; η² = 0,062; Obr. 23), a věku v efektivitě dráhy v celkovém souboru 

osob a u podskupiny žen (Tab. 70) či v době potřebné pro ukázání směru na cílovou 

pozici C u podskupiny žen (Tab. 72). Starší ženy podávaly horší výkon. 

Tab. 69 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci v části Testu přeučování cílové pozice C 2–3. 

pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,120 0,032 0,786 0,004 0,071 0,058 

Rh faktor 0,700 0,002 0,498 0,025 0,524 0,007 

Toxoplazmóza 0,929 0,000 0,550 0,019 0,633 0,004 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,675 0,002 0,865 0,002 0,717 0,002 

Pohlaví 0,855 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,623 0,003         

Pohlaví – Rh faktor 0,345 0,012         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,880 0,000         

              

R*Věk 0,213 0,021 0,825 0,003 0,091 0,051 

R*Rh faktor 0,082 0,040 0,539 0,020 0,057 0,064 

R*Toxoplazmóza 0,692 0,002 0,622 0,013 0,945 0,000 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,859 0,000 0,905 0,001 0,937 0,000 

R*Pohlaví 0,493 0,006         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,711 0,002         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,876 0,000         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,722 0,002         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 
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Tab. 70 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na efektivitu dráhy v části Testu přeučování cílové pozice 

C 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,016 0,075 0,200 0,085 0,042 0,073 

Rh faktor 0,829 0,001 0,370 0,042 0,371 0,015 

Toxoplazmóza 0,928 0,000 0,814 0,003 0,882 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,522 0,005 0,617 0,013 0,627 0,004 

Pohlaví 0,396 0,010         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,806 0,001         

Pohlaví – Rh faktor 0,247 0,018         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,897 0,000         

              

R*Věk 0,735 0,002 0,894 0,001 0,748 0,002 

R*Rh faktor 0,087 0,039 0,256 0,067 0,316 0,018 

R*Toxoplazmóza 0,285 0,015 0,381 0,041 0,790 0,001 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,844 0,001 0,831 0,002 0,945 0,000 

R*Pohlaví 0,241 0,018         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,403 0,009         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,440 0,008         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,792 0,001         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Tab. 71 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Testu přeučování cílové pozice C 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,088 0,038 0,376 0,041 0,143 0,039 

Rh faktor 0,749 0,001 0,884 0,001 0,736 0,002 

Toxoplazmóza 0,989 0,000 0,722 0,007 0,675 0,003 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,878 0,000 0,789 0,004 0,949 0,000 

Pohlaví 0,147 0,028         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,617 0,003         

Pohlaví – Rh faktor 0,941 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,805 0,001         

              

R*Věk 0,957 0,000 0,232 0,074 0,617 0,005 

R*Rh faktor 0,972 0,000 0,803 0,003 0,900 0,000 

R*Toxoplazmóza 0,564 0,004 0,294 0,058 0,827 0,001 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,968 0,000 0,379 0,041 0,323 0,018 

R*Pohlaví 0,762 0,001         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,481 0,007         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,990 0,000         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,328 0,013         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 
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Tab. 72 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v 

části Testu přeučování cílové pozice C 2–3. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,052 0,050 0,641 0,012 0,029 0,084 

Rh faktor 0,509 0,006 0,236 0,073 0,049 0,069 

Toxoplazmóza 0,297 0,014 0,530 0,021 0,450 0,010 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,486 0,007 0,456 0,030 0,697 0,003 

Pohlaví 0,094 0,037         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,711 0,002         

Pohlaví – Rh faktor 0,022 0,068         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,313 0,014         

              

R*Věk 0,057 0,048 0,462 0,029 0,071 0,058 

R*Rh faktor 0,160 0,026 0,095 0,140 0,391 0,013 

R*Toxoplazmóza 0,548 0,005 0,672 0,010 0,745 0,002 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,711 0,002 0,564 0,018 0,615 0,005 

R*Pohlaví 0,430 0,008         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,762 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,029 0,062         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,389 0,010         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Obr. 22 Vliv dvojné interakce pohlaví – Rh faktor na dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici v celkovém souboru osob v části Testu přeučování cílové pozice C 2–3. Pokusu 

ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 
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Obr. 23 Vliv trojné interakce pokus – pohlaví – Rh faktor na dobu potřebnou pro ukázání směru 

na cílovou pozici v celkovém souboru osob části Testu přeučování cílové pozice C 2–3. pokusu 

ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 

Opakování 

V části Opakování bylo úkolem probanda co nejlépe zopakovat umístění cílové 

pozice A, cílové pozice B a cílové pozice C v naučeném pořadí ABC. Byly hodnoceny 

čtyři parametry – latence, efektivita dráhy, odchylka v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a doba ukázání směru na cílovou pozici. 

Opakování cílové pozice A 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici byly v 1–2. pokusu cílové pozice A nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, 

byl zvolen věk vyšetřované osoby. 
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Pomocí zmíněného neparametrického testu nebyl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na žádnou ze závisle proměnných (Tab. 73). Statisticky významný vliv 

Rh faktoru byl prokázán, a to v 1. pokusu na efektivitě dráhy v podskupině mužů (p = 

0,027; τ = 0,322) a ve 2. pokusu na latenci v podskupině mužů (p = 0,009; τ = 0,383) i 

celkovém souboru osob (p = 0,006; τ = 0,204), na efektivitu dráhy v podskupině mužů 

(p = 0,011; τ = -0,373) i v celkovém souboru osob (p = 0,020; τ = -0,172) a v odchylce 

v ukázání na cíl A v podskupině mužů (p = 0,005; τ = 0,411) i celkovém souboru osob 

(p = 0,018; 0,175). V 1. pokusu šli Rh-pozitivním muži na cílovou pozici A přesněji, ve 

2. pokusu jim však trvalo na ni dorazit déle, navíc na ni šli a ukázali méně přesně. 

Ve zbývajících parametrech vlivy latentní Rh faktoru nedosahovaly hranice statistické 

významnosti (Tab. 74). 

Tab. 73 Vliv toxoplazmózy na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Opakování 1–2. 

pokusu cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

1. POKUS P parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Latence 0,977 -0,002 0,592 -0,078 0,909 0,010 

Efektivita dráhy 0,795 0,019 0,368 0,132 0,898 0,011 

Odchylka v ukázání na cíl 0,335 0,072 0,247 -0,169 0,096 0,147 

Doba ukázání směru na cíl 0,986 0,001 0,083 -0,253 0,285 0,095 

2. POKUS             

Latence 0,652 -0,033 0,762 0,044 0,399 -0,075 

Efektivita dráhy 0,776 0,021 0,950 0,009 0,611 0,045 

Odchylka v ukázání na cíl 0,941 -0,005 0,683 0,060 0,743 -0,029 

Doba ukázání směru na cíl 0,689 -0,030 0,608 0,075 0,646 -0,041 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 
znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. 
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Tab. 74 Vliv Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Opakování 1–2. 

pokusu cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

1. POKUS p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Latence 0,977 -0,002 0,087 -0,250 0,552 0,053 

Efektivita dráhy 0,910 0,008 0,027 0,322 0,532 -0,055 

Odchylka v ukázání na cíl 0,525 -0,047 0,920 -0,015 0,204 -0,112 

Doba ukázání směru na cíl 0,469 0,054 0,964 0,007 0,400 0,075 

2. POKUS             

Latence 0,006 0,204 0,009 0,383 0,181 0,118 

Efektivita dráhy 0,020 -0,172 0,011 -0,373 0,418 -0,072 

Odchylka v ukázání na cíl 0,018 0,175 0,005 0,411 0,679 0,037 

Doba ukázání směru na cíl 0,763 0,022 0,710 -0,054 0,174 0,120 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM pro opakovaná měření ukázala, že vlivy nezávislých proměnných, 

Rh faktoru, toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislou proměnnou latenci (Tab. 75), odchylku v ukázání od 

ideálního směru na cíl (Tab. 77) a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici 

(Tab. 78) ve 2–3. pokusu cílové pozice A nebyly statistické významné. 

Statisticky významný rozdíl v 1–2. pokusu se projevil ve vlivu pohlaví 

na efektivitu dráhy v celkovém souboru osob (p = 0,047; η² = 0,052), dvojné interakce 

pokus – Rh faktor v podskupině mužů (p = 0,003; η² = 0,262; Obr. 24) i celkovém 

souboru osob (p = 0,039; η² = 0,042; Obr. 25) a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza v celkovém souboru osob (p = 0,048; η² = 0,051; Obr. 26) taktéž na 

efektivitu dráhy. Rh-negativní muži šli na umístění cílové pozice přesněji, což platilo i 

pro celkovou skupinu osob. Ve zbývajících parametrech žádný z vlivů nedosahoval 

hranice statistické významnosti (Tab. 76). 
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Tab. 75 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci v části Testu přeučování cílové pozice A 3. 

pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,403 0,009 0,172 0,096 0,820 0,001 

Rh faktor 0,405 0,009 0,560 0,018 0,765 0,002 

Toxoplazmóza 0,912 0,000 0,693 0,008 0,518 0,008 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,917 0,000 0,164 0,099 0,068 0,059 

Pohlaví 0,097 0,036         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,639 0,003         

Pohlaví – Rh faktor 0,678 0,002         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,054 0,049         

              

R*Věk 0,839 0,002 0,461 0,040 0,526 0,012 

R*Rh faktor 0,594 0,007 0,447 0,042 0,603 0,009 

R*Toxoplazmóza 0,808 0,003 0,356 0,053 0,862 0,003 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,493 0,009 0,453 0,041 0,163 0,032 

R*Pohlaví 0,880 0,002         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,547 0,008         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,442 0,011         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,464 0,010         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření.  
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Tab. 76 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na efektivitu dráhy v části Testu přeučování cílové pozice 

A 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,227 0,019 0,069 0,163 0,732 0,002 

Rh faktor 0,396 0,010 0,504 0,024 0,965 0,000 

Toxoplazmóza 0,801 0,001 0,494 0,025 0,682 0,003 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,568 0,004 0,099 0,137 0,126 0,042 

Pohlaví 0,047 0,052         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,597 0,004         

Pohlaví – Rh faktor 0,459 0,007         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,048 0,051         

              

R*Věk 0,799 0,003 0,092 0,118 0,358 0,018 

R*Rh faktor 0,039 0,042 0,003 0,262 0,861 0,003 

R*Toxoplazmóza 0,889 0,002 0,547 0,031 0,981 0,000 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,878 0,002 0,400 0,047 0,791 0,004 

R*Pohlaví 0,702 0,005         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,926 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,102 0,030         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,659 0,006         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Obr. 24 Vliv dvojné interakce pokus – Rh faktor na efektivitu dráhy v podskupině mužů v části 

Testu přeučování cílové pozice A 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. Proband absolvoval hledání cílové pozice A právě 
v tomto pořadí. 



KAPITOLA V.: VÝSLEDKY 

~ 119 ~ 

 
Obr. 25 Vliv dvojné interakce pokus – Rh faktor na efektivitu dráhy v celkovém souboru osob v 

části Testu přeučování cílové pozice A 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. Proband absolvoval hledání cílové pozice A právě 
v tomto pořadí. 
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Obr. 26 Vliv trojné interakce pohlaví – Rh faktor – toxoplazmóza faktor na efektivitu dráhy 

v celkovém souboru osob v části Testu přeučování cílové pozice A 3. pokusu spolu s částí 

Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 
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Tab. 77 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Testu přeučování cílové pozice A 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu 

ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,786 0,001 0,195 0,087 0,234 0,026 

Rh faktor 0,270 0,016 0,265 0,065 0,466 0,010 

Toxoplazmóza 0,970 0,000 0,578 0,017 0,483 0,009 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,589 0,004 0,160 0,101 0,151 0,037 

Pohlaví 0,309 0,014         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,591 0,004         

Pohlaví – Rh faktor 0,110 0,034         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,082 0,040         

              

R*Věk 0,929 0,001 0,129 0,102 0,433 0,015 

R*Rh faktor 0,092 0,031 0,108 0,110 0,503 0,012 

R*Toxoplazmóza 0,794 0,003 0,300 0,061 0,335 0,020 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,863 0,002 0,305 0,061 0,503 0,012 

R*Pohlaví 0,329 0,015         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,192 0,022         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,179 0,023         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,334 0,015         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 
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Tab. 78 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v 

části Testu přeučování cílové pozice A 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,705 0,002 0,568 0,017 0,854 0,001 

Rh faktor 0,498 0,006 0,806 0,003 0,401 0,013 

Toxoplazmóza 0,744 0,001 0,716 0,007 0,826 0,001 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,448 0,008 0,686 0,009 0,386 0,014 

Pohlaví 0,971 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,951 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,780 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,865 0,000         

              

R*Věk 0,987 0,000 0,138 0,099 0,860 0,003 

R*Rh faktor 0,804 0,003 0,949 0,003 0,912 0,002 

R*Toxoplazmóza 0,664 0,005 0,104 0,112 0,843 0,003 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,863 0,002 0,384 0,049 0,436 0,015 

R*Pohlaví 0,252 0,018         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,379 0,013         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,978 0,000         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,290 0,016         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 

Opakování cílové pozice B 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici byly v 1–2. pokusu cílové pozice B nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, 

byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu byl v 1. pokusu prokázán vliv 

latentní toxoplazmózy na závisle proměnnou dobu potřebnou pro ukázání směru na cíl 

v podskupině žen (p = 0,030; τ = 0,192). Toxoplasma-pozitivním ženám trvalo déle, než 

ukázaly směr na cílovou pozici B. Statisticky významný vliv Rh faktoru byl prokázán v 

1. pokusu v latenci v podskupině mužů (p = 0,044; τ = -0,294) i v celkovém souboru 

osob (p = 0,033; τ = -0,158), v efektivitě dráhy v podskupině mužů (p = 0,030; τ = 

0,317) i celkovém souboru osob (p = 0,011; τ = 0,189) a ve 2. pokusu v latenci (p = 
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0,009; τ = 0,232) a v odchylce ukázání od ideálního směru na cílovou pozici B (p = 

0,005; τ = 0,249) u podskupiny žen a v době potřebné pro ukázání směru na cílovou 

pozici B taktéž v podskupině žen (p = 0,030; τ = 0,192). V 1. pokusu Rh-pozitivní muži 

potřebovali méně času pro nalezení cílové pozice B a zároveň na ni šli přesněji. Totéž 

platí pro celkový soubor Rh-pozitivních jedinců. Ve 2. pokusu Rh-pozitivní ženy 

potřebovaly více času pro nalezení cílové pozice B a zároveň na ni ukázaly méně 

přesně. Ve zbývajících parametrech vlivy latentní toxoplazmózy (Tab. 79) ani Rh 

faktoru (Tab. 80) nedosahovaly hranice statistické významnosti. 

Tab. 79 Vliv toxoplazmózy na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Opakování 1–2. 

pokusu cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

1. POKUS p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Latence 0,169 -0,102 0,224 -0,178 0,344 -0,084 

Efektivita dráhy 0,309 0,076 0,190 0,192 0,642 0,041 

Odchylka v ukázání na cíl 0,427 -0,059 0,670 -0,062 0,435 -0,069 

Doba ukázání směru na cíl 0,061 0,139 0,799 -0,037 0,030 0,192 

2. POKUS             

Latence 0,183 -0,099 0,451 -0,110 0,274 -0,097 

Efektivita dráhy 0,788 0,020 0,658 -0,065 0,539 0,054 

Odchylka v ukázání na cíl 0,442 -0,057 0,140 -0,216 0,924 -0,008 

Doba ukázání směru na cíl 0,989 -0,001 0,082 0,254 0,289 -0,094 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 



KAPITOLA V.: VÝSLEDKY 

~ 124 ~ 

Tab. 80 Vliv Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Opakování 1–2. 

pokusu cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

1. POKUS p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Latence 0,033 -0,158 0,044 -0,294 0,231 -0,106 

Efektivita dráhy 0,011 0,189 0,030 0,317 0,080 0,155 

Odchylka v ukázání na cíl 0,336 -0,071 0,280 -0,158 0,528 -0,056 

Doba ukázání směru na cíl 0,661 0,033 0,127 -0,223 0,094 0,148 

2. POKUS             

Latence 0,062 0,139 0,674 -0,061 0,009 0,232 

Efektivita dráhy 0,177 -0,100 0,875 0,023 0,075 -0,158 

Odchylka v ukázání na cíl 0,110 0,119 0,228 -0,176 0,005 0,249 

Doba ukázání směru na cíl 0,334 0,072 0,214 -0,181 0,030 0,192 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM pro opakovaná měření ukázala, že vlivy nezávislých proměnných, 

Rh faktoru, toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislou proměnnou latenci (Tab. 81) ve 2–3. pokusu cílové pozice B 

nebyly statistické významné. 

Výkon ve 2–3. pokusu cílové pozice B v době potřebné pro ukázání směru na 

cílovou pozici dle statistické metody GLM pro opakovaná měření signifikantně 

ovlivňoval Rh faktor v podsouboru žen (p = 0,046; η² = 0,071; Tab. 84). Rh-pozitivní 

ženy potřebovaly delší dobu pro ukázání směru na cílovou pozici B. Signifikantní rozdíl 

byl prokázán taktéž u dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor v odchylce v ukázání 

směru na cílovou pozici B v podskupině mužů (p = 0,044; η² = 0,198; Obr. 27), dvojné 

interakce pokus – Rh faktor v době potřebné pro ukázání na cílovou pozici B 

v podsouboru mužů (p = 0,031; η² = 0,167; Obr. 29), dvojné interakce pohlaví – Rh 

faktor v celkovém souboru osob (p = 0,017; η² = 0,073; Obr. 28), trojné interakce pokus 

– pohlaví – Rh faktor v celkovém souboru osob (p = 0,008; η² = 0,062; Obr. 29), dvojné 

interakce pokus – věk v efektivitě dráhy v celkovém souboru a podskupině mužů (Tab. 

82) a věku v odchylce v ukázání směru na cílovou pozici B v celkovém souboru 

a podskupině mužů (Tab. 83). Starší probandi podávali horší výkon. 
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Tab. 81 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci v části Testu přeučování cílové pozice B 3. 

pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,117 0,032 0,348 0,047 0,211 0,028 

Rh faktor 0,877 0,000 0,961 0,000 0,742 0,002 

Toxoplazmóza 0,173 0,025 0,347 0,047 0,311 0,019 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,284 0,015 0,384 0,040 0,576 0,006 

Pohlaví 0,298 0,014         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,736 0,002         

Pohlaví – Rh faktor 0,885 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,620 0,003         

              

R*Věk 0,104 0,030 0,270 0,067 0,254 0,025 

R*Rh faktor 0,958 0,001 0,917 0,005 0,625 0,008 

R*Toxoplazmóza 0,914 0,001 0,960 0,002 0,738 0,006 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,689 0,005 0,730 0,016 0,863 0,003 

R*Pohlaví 0,788 0,003         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,907 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,726 0,004         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,960 0,001         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 
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Tab. 82 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na efektivitu dráhy v části Testu přeučování cílové pozice 

B 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,068 0,044 0,094 0,140 0,244 0,025 

Rh faktor 0,874 0,000 0,799 0,003 0,837 0,001 

Toxoplazmóza 0,213 0,021 0,204 0,083 0,601 0,005 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,290 0,015 0,099 0,137 0,618 0,005 

Pohlaví 0,325 0,013         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,524 0,005         

Pohlaví – Rh faktor 0,982 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,132 0,030         

              

R*Věk 0,048 0,040 0,043 0,152 0,337 0,020 

R*Rh faktor 0,162 0,024 0,432 0,043 0,091 0,043 

R*Toxoplazmóza 0,654 0,006 0,806 0,011 0,631 0,008 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,453 0,011 0,435 0,043 0,236 0,026 

R*Pohlaví 0,829 0,003         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,948 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,699 0,005         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,234 0,019         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Tab. 83 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Testu přeučování cílové pozice B 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. Pokusu 

ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,021 0,069 0,004 0,364 0,303 0,019 

Rh faktor 0,575 0,004 0,441 0,032 0,125 0,042 

Toxoplazmóza 0,278 0,016 0,110 0,129 0,936 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,112 0,033 0,044 0,198 0,870 0,000 

Pohlaví 0,954 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,328 0,013         

Pohlaví – Rh faktor 0,230 0,019         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,217 0,020         

              

R*Věk 0,064 0,036 0,076 0,127 0,284 0,023 

R*Rh faktor 0,807 0,003 0,814 0,011 0,143 0,035 

R*Toxoplazmóza 0,776 0,003 0,672 0,021 0,974 0,000 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,274 0,017 0,323 0,058 0,803 0,004 

R*Pohlaví 0,852 0,002         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,832 0,002         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,388 0,013         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,518 0,009         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Obr. 27 Vliv dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor na odchylku v ukázání od ideálního směru 

na cílovou pozici v podskupině mužů v části Testu přeučování cílové pozice B 3. pokusu spolu 

s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 
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Tab. 84 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v 

části Testu přeučování cílové pozice B 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
P η² p η² p η² 

Věk 0,509 0,006 0,734 0,006 0,343 0,016 

Rh faktor 0,647 0,003 0,147 0,107 0,046 0,071 

Toxoplazmóza 0,247 0,018 0,157 0,103 0,894 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,462 0,007 0,422 0,034 0,868 0,001 

Pohlaví 0,354 0,011         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,217 0,020         

Pohlaví – Rh faktor 0,017 0,073         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,617 0,003         

              

R*Věk 0,258 0,018 0,968 0,002 0,193 0,029 

R*Rh faktor 0,067 0,035 0,031 0,167 0,674 0,007 

R*Toxoplazmóza 0,112 0,029 0,517 0,034 0,068 0,048 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,397 0,012 0,251 0,070 0,844 0,003 

R*Pohlaví 0,234 0,019         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,782 0,003         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,008 0,062         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,150 0,025         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Obr. 28 Vliv dvojné interakce pohlaví – Rh faktor na dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici v celkovém souboru osob v části Testu přeučování cílové pozice B 3. pokusu spolu 

s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 
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Obr. 29 Vliv dvojné interakce pokus – Rh faktor na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou 

pozici v podskupině mužů v části Testu přeučování cílové pozice B 3. pokusu spolu s částí 

Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. Proband 

absolvoval hledání cílové pozice B právě v tomto pořadí. 
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Obr. 30 Vliv trojné interakce pokus – pohlaví – Rh faktor na dobu potřebnou pro ukázání směru 

na cílovou pozici v celkovém souboru osob v části Testu přeučování cílové pozice B 3. pokusu spolu 

s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 

Opakování cílové pozice C 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici byly v 1–2. pokusu cílové pozice C nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl odfiltrován, 

byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu nebyl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na žádnou ze závisle proměnných (Tab. 85). Statisticky významný vliv 

Rh faktoru byl prokázán v 1. pokusu v latenci v podskupině žen (p = 0,003; τ = 0,259), 

v efektivitě dráhy (p = 0,002; τ = -0,269) a v odchylce v ukázání směru na cílovou 

pozici C v podskupině mužů (p = 0,025; τ = 0,327). Rh-pozitivní ženy potřebovaly 

méně času pro nalezení cílové pozice C, navíc na ni šly i přesněji, ačkoliv směr na ni 

ukázaly méně přesně. Ve zbývajících parametrech vliv Rh faktoru (Tab. 86) 

nedosahoval hranice statistické významnosti. 
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Tab. 85 Vliv toxoplazmózy na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Opakování 1–2. 

pokusu cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

1. POKUS p parciální τ P parciální τ p parciální τ 

Latence 0,684 -0,030 0,516 -0,095 0,938 0,007 

Efektivita dráhy 0,690 0,030 0,802 0,037 0,792 0,023 

Odchylka v ukázání na cíl 0,172 -0,101 0,303 -0,150 0,347 -0,083 

Doba ukázání směru na cíl 0,962 -0,003 0,616 -0,073 0,735 0,030 

2. POKUS             

Latence 0,276 -0,081 0,491 -0,101 0,318 -0,089 

Efektivita dráhy 0,358 0,068 0,175 0,198 0,626 0,043 

Odchylka v ukázání na cíl 0,670 -0,032 0,433 -0,115 0,941 -0,007 

Doba ukázání směru na cíl 0,197 0,096 0,201 0,187 0,586 0,048 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní.  

Tab. 86 Vliv Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v části Opakování 1–2. 

pokusu cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

1. POKUS p parciální τ P parciální τ p parciální τ 

Latence 0,062 0,139 0,242 -0,171 0,003 0,259 

Efektivita dráhy 0,056 -0,142 0,106 0,236 0,002 -0,269 

Odchylka v ukázání na cíl 0,362 0,068 0,078 -0,258 0,048 0,175 

Doba ukázání směru na cíl 0,464 0,054 0,571 -0,083 0,164 0,123 

2. POKUS             

Latence 0,811 0,018 0,408 -0,121 0,352 0,083 

Efektivita dráhy 0,610 0,038 0,025 0,327 0,494 -0,061 

Odchylka v ukázání na cíl 0,808 0,018 0,619 -0,073 0,603 0,046 

Doba ukázání směru na cíl 0,227 0,090 0,735 -0,049 0,085 0,153 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě latence, odchylky v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

znamená negativní vliv na závislé proměnné, v případě efektivity dráhy vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM pro opakovaná měření ukázala, že vlivy nezávislých proměnných, 

Rh faktoru, toxoplazmózy, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislé proměnné odchylku v ukázání od ideálního směru na cíl (Tab. 
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89) v 1–2. pokusu cílové pozice C a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou 

pozici C nebyly statistické významné (Tab. 90) 

Statisticky významné hladiny dosáhla dvojná interakce pokus – věk v latenci 

v podskupině mužů (Tab. 87) a v době potřebné pro ukázání směru na cílovou pozici 

v podskupině žen a věk vyšetřované osoby v latenci a v efektivitě dráhy (Tab. 89) 

v podskupině mužů. Starší muži podávali horší výkon. 

Tab. 87 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci v části Testu přeučování cílové pozice C 3. 

pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,459 0,007 0,047 0,192 0,797 0,001 

Rh faktor 0,342 0,012 0,678 0,009 0,068 0,059 

Toxoplazmóza 0,238 0,018 0,303 0,056 0,327 0,017 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,434 0,008 0,249 0,069 0,973 0,000 

Pohlaví 0,963 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,986 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,272 0,016         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,523 0,005         

              

R*Věk 0,479 0,010 0,007 0,227 0,805 0,004 

R*Rh faktor 0,671 0,005 0,917 0,005 0,589 0,010 

R*Toxoplazmóza 0,680 0,005 0,577 0,029 0,674 0,007 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,672 0,005 0,593 0,027 0,480 0,013 

R*Pohlaví 0,159 0,024         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,939 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,918 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,785 0,003         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Tab. 88 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na efektivitu dráhy v části Testu přeučování cílové pozice 

C 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,081 0,040 0,003 0,382 0,578 0,006 

Rh faktor 0,395 0,010 0,434 0,033 0,063 0,061 

Toxoplazmóza 0,234 0,019 0,119 0,123 0,561 0,006 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,325 0,013 0,092 0,142 0,996 0,000 

Pohlaví 0,632 0,003         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,691 0,002         

Pohlaví – Rh faktor 0,184 0,023         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,427 0,008         

              

R*Věk 0,462 0,010 0,086 0,121 0,243 0,025 

R*Rh faktor 0,704 0,005 0,607 0,026 0,437 0,015 

R*Toxoplazmóza 0,881 0,002 0,932 0,004 0,961 0,001 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,510 0,009 0,670 0,021 0,740 0,005 

R*Pohlaví 0,121 0,028         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,902 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,568 0,008         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,730 0,004         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 
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Tab. 89 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Testu přeučování cílové pozice C 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. Pokusu 

ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p η² p η² p η² 

Věk 0,885 0,000 0,072 0,160 0,465 0,010 

Rh faktor 0,632 0,003 0,730 0,006 0,440 0,011 

Toxoplazmóza 0,214 0,020 0,099 0,137 0,839 0,001 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,609 0,004 0,087 0,147 0,187 0,032 

Pohlaví 0,481 0,007         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,381 0,010         

Pohlaví – Rh faktor 0,620 0,003         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,087 0,039         

              

R*Věk 0,241 0,019 0,059 0,139 0,522 0,012 

R*Rh faktor 0,850 0,002 0,966 0,002 0,692 0,007 

R*Toxoplazmóza 0,751 0,004 0,773 0,013 0,790 0,004 

R*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,680 0,005 0,693 0,019 0,190 0,030 

R*Pohlaví 0,641 0,006         

R*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,970 0,000         

R*Pohlaví – Rh faktor 0,912 0,001         

R*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,536 0,008         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. 
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Tab. 90 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v 

části Testu přeučování cílové pozice C 3. pokusu spolu s částí Opakování 1–2. pokusu ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

VLIV TOXOPLAZMÓZY p η² p η² p η² 

Věk 0,114 0,033 0,281 0,061 0,245 0,024 

Rh faktor 0,531 0,005 0,790 0,004 0,094 0,050 

Toxoplazmóza 0,672 0,002 0,882 0,001 0,662 0,004 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,752 0,001 0,907 0,001 0,778 0,001 

Pohlaví 0,395 0,010         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,933 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,316 0,013         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,901 0,000         

              

R1*Věk 0,141 0,026 0,609 0,026 0,030 0,062 

R1*Rh faktor 0,577 0,007 0,790 0,012 0,865 0,003 

R1*Toxoplazmóza 0,869 0,002 0,690 0,019 0,873 0,002 

R1*Toxoplazmóza – Rh faktor 0,584 0,007 0,249 0,071 0,902 0,002 

R1*Pohlaví 0,786 0,003         

R1*Pohlaví – Toxoplazmóza 0,526 0,009         

R1*Pohlaví – Rh faktor 0,776 0,003         

R1*Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,516 0,009         

Sledováno pomocí GLM pro opakovaná měření. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² 

sílu daného efektu (procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem) a R opakované 

měření. Červeně je vyznačena hodnota p<0,05. 

Test bez zpětné vazby 

V části Testu bez zpětné vazby bylo úkolem probanda co nejrychleji naleznout 

cílové pozice (cílovou pozici A, cílovou pozici B a cílové pozici C) v pořadí ABC, 

přičemž cílové pozice byly deaktivovány. Bylo hodnoceno sedm parametrů – odchylka 

v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici, doba ukázání směru na cílovou pozici, 

podíl doby probanda v cílovém kvadrantu arény, podíl doby probanda v kvadrantu1, 

podíl doby probanda v kvadrantu2, podíl doby probanda v kvadrantu3 a průměrná 

vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu pokusu. 

Test bez zpětné vazby cílové pozice A 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru zde byly nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace na odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici A, dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici A, na podíl doby 
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probanda v cílovém kvadrantu arény, podíl doby probanda v kvadrantu1, podíl doby 

probanda v kvadrantu2, podíl doby probanda v kvadrantu3 a průměrnou vzdálenost 

probanda od cílové pozice A po dobu pokusu. Za rušivou proměnnou, jejíž vliv byl 

odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu nebyl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na žádnou ze závisle proměnných (Tab. 91). Statisticky významný vliv 

Rh faktoru byl prokázán, a to na dobu potřebnou pro ukázání směru na cíl v podskupině 

žen (p = 0,002; τ = 0,272) i v celkovém souboru osob (p = 0,016; τ = 0,180) a na podíl 

doby v kvadrantu1 v celkovém souboru osob (p = 0,007; τ = 0,199). Rh-pozitivní ženám 

trvalo déle, než ukázali směr na cílovou pozici A, což platí i pro celkový soubor Rh-

pozitivních jedinců obecně. Rh-pozitivní jedinci se taktéž déle nacházely v kvadrantu1 

nežli jedinci Rh-negativní. Ve zbývajících parametrech vliv Rh faktoru nedosahoval 

hranice statistické významnosti (Tab. 92). 

Tab. 91 Vliv toxoplazmózy na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici, dobu 

potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici, podíl doby probanda v cílovém kvadrantu a 

zbývajících třech kvadrantech a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu pokusu 

v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Odchylka v ukázání na cíl 0,554 -0,044 0,600 -0,077 0,794 -0,023 

Doba ukázání směru na cíl 0,458 -0,055 0,363 0,133 0,133 -0,133 

Podíl doby v cíl. kvadrantu 0,115 0,117 0,853 -0,027 0,067 0,162 

Podíl doby v kvadrantu1 0,736 -0,025 0,530 0,092 0,465 -0,065 

Podíl doby v kvadrantu2 0,647 -0,034 0,629 0,071 0,274 -0,097 

Podíl doby v kvadrantu3 0,127 -0,113 0,887 -0,021 0,113 -0,140 

Průměrná vzdálenost od cíle 0,172 -0,102 0,462 -0,107 0,294 -0,093 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 
signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě odchylky v ukázání 

od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici podílu doby 

probanda v kvadrantu1, podílu doby probanda v kvadrantu2, podílu doby probanda v kvadrantu3 a 

průměrné vzdálenosti probanda od cílové pozice po dobu pokusu znamená negativní vliv na závislé 

proměnné, v případě podílu doby probanda v cílovém kvadrantu arény vliv pozitivní. 
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Tab. 92 Vliv Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici, dobu 

potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici, podíl doby probanda v cílovém kvadrantu a 

zbývajících třech kvadrantech a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu pokusu 

v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p parciální τ P parciální τ p parciální τ 

Odchylka v ukázání na cíl 0,202 0,095 0,155 0,208 0,371 0,079 

Doba ukázání směru na cíl 0,016 0,180 0,487 0,101 0,002 0,272 

Podíl doby v cíl. kvadrantu 0,098 -0,123 0,675 -0,061 0,057 -0,169 

Podíl doby v kvadrantu1 0,007 0,199 0,103 0,238 0,067 0,162 

Podíl doby v kvadrantu2 0,467 0,054 0,852 0,027 0,257 0,100 

Podíl doby v kvadrantu3 0,426 0,059 0,733 -0,050 0,179 0,119 

Průměrná vzdálenost od cíle 0,114 0,117 0,655 0,065 0,116 0,139 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě odchylky v ukázání 

od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici podílu doby 

probanda v kvadrantu1, podílu doby probanda v kvadrantu2, podílu doby probanda v kvadrantu3 a 

průměrné vzdálenosti probanda od cílové pozice po dobu pokusu znamená negativní vliv na závislé 

proměnné, v případě podílu doby probanda v cílovém kvadrantu arény vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných věku, Rh faktoru, 

toxoplazmózy, pohlaví, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislé proměnné odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici A (Tab. 93), podíl doby probanda v cílovém kvadrantu arény (Tab. 95), podíl 

doby probanda v kvadrantu1 (Tab. 96), podíl doby probanda v kvadrantu3 (Tab. 98) a 

průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice A po dobu pokusu (Tab. 99) 

nedosahovaly hladiny statistické významnosti. 

Statisticky významný vliv Rh faktoru byl prokázán v době potřebné pro ukázání 

směru na cílovou pozici v celkovém souboru osob (p = 0,041; τ = 0,054; Obr. 31) a v 

podílu doby probanda v kvadrantu2 v celkovém souboru osob (p = 0,024; τ = -0,066). 

Rh-pozitivní jedinci byli v kvadrantu2 déle. Vyjma vlivu pohlaví na podíl doby 

probanda v kvadrantu2 (p = 0,033; τ = 0,059), kdy byli muži v kvadrantu2 déle, 

nedosahovaly ostatní vlivy nezávislých proměnných hranice statistické významnosti 

(Tab. 94; Tab. 97). 
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Tab. 93 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,793 0,001 0,653 0,011 0,984 0,000 

Rh faktor 0,219 0,020 0,507 0,023 0,401 0,013 

Toxoplazmóza 0,742 0,001 0,971 0,000 0,459 0,010 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,317 0,013 0,242 0,071 0,551 0,006 

Pohlaví 0,467 0,007         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,692 0,002         

Pohlaví – Rh faktor 0,684 0,002         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,133 0,030         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 94 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v 

části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,782 0,001 0,357 0,045 0,419 0,012 

Rh faktor 0,041 0,054 0,122 0,121 0,078 0,056 

Toxoplazmóza 0,485 0,007 0,161 0,101 0,420 0,012 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,222 0,020 0,222 0,077 0,897 0,000 

Pohlaví 0,286 0,015         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,156 0,027         

Pohlaví – Rh faktor 0,740 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,221 0,020         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Obr. 31 Vliv Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v celkovém 
souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. Chybové úsečky označují 

směrodatnou odchylku. 

Tab. 95 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v cílovém kvadrantu v části Testu bez 

zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,320 0,013 0,508 0,023 0,458 0,010 

Rh faktor 0,122 0,032 0,453 0,030 0,174 0,033 

Toxoplazmóza 0,497 0,006 0,799 0,004 0,340 0,017 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,294 0,015 0,191 0,088 0,397 0,013 

Pohlaví 0,181 0,024         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,815 0,001         

Pohlaví – Rh faktor 0,802 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,073 0,042         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 
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Tab. 96 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu1 v části Testu bez zpětné 

vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,301 0,014 0,050 0,187 0,824 0,001 

Rh faktor 0,113 0,033 0,202 0,084 0,484 0,009 

Toxoplazmóza 0,785 0,001 0,724 0,007 0,831 0,001 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,841 0,001 0,226 0,076 0,283 0,021 

Pohlaví 0,686 0,002         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,524 0,005         

Pohlaví – Rh faktor 0,482 0,007         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,226 0,020         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 97 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu2 v části Testu bez zpětné 

vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  P η² p η² p η² 

Věk 0,245 0,018 0,237 0,073 0,784 0,001 

Rh faktor 0,024 0,066 0,277 0,062 0,608 0,005 

Toxoplazmóza 0,252 0,017 0,544 0,020 0,608 0,005 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,119 0,032 0,290 0,059 0,687 0,003 

Pohlaví 0,033 0,059         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,147 0,028         

Pohlaví – Rh faktor 0,051 0,050         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,144 0,028         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Tab. 98 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu3 v části Testu bez zpětné 

vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,735 0,002 0,623 0,013 0,492 0,009 

Rh faktor 0,706 0,002 0,961 0,000 0,257 0,023 

Toxoplazmóza 0,193 0,022 0,402 0,037 0,366 0,015 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,534 0,005 0,417 0,035 0,677 0,003 

Pohlaví 0,503 0,006         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,626 0,003         

Pohlaví – Rh faktor 0,495 0,006         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,260 0,017         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 99 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po 

dobu pokusu v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,226 0,020 0,340 0,048 0,435 0,011 

Rh faktor 0,056 0,048 0,358 0,045 0,125 0,042 

Toxoplazmóza 0,525 0,005 0,803 0,003 0,337 0,017 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,081 0,040 0,103 0,133 0,765 0,002 

Pohlaví 0,287 0,015         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,777 0,001         

Pohlaví – Rh faktor 0,631 0,003         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,052 0,049         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 
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Obr. 32 Vliv toxoplazmózy na podíl doby probandů v jednotlivých kvadrantech v celkovém 

souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. Symbol * značí signifikantní 

vliv nezávislé proměnné. 

 
Obr. 33 Vliv Rh faktoru na podíl doby probandů v jednotlivých kvadrantech v celkovém souboru 

osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. Symbol * značí signifikantní vliv 

nezávislé proměnné. 
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Obr. 34 Vliv dvojné interakce toxoplazmóza−Rh faktor na podíl doby probandů v cílovém 

kvadrantu v celkovém souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. 

 
Obr. 35 Vliv dvojné interakce toxoplazmóza−Rh faktor na podíl doby probandů v cílovém 

kvadrantu v podskupině mužů a žen v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice A ve vTH4C. 
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Test bez zpětné vazby cílové pozice B 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru zde byly nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace na odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici B a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici B, na podíl 

doby probanda v cílovém kvadrantu arény, podíl doby probanda v kvadrantu1, podíl 

doby probanda v kvadrantu2, podíl doby probanda v kvadrantu3 a průměrnou 

vzdálenost probanda od cílové pozice B po dobu pokusu. Za rušivou proměnnou, jejíž 

vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu byl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na dobu potřebnou pro ukázání směru na cíl v podskupině mužů (p = 

0,016; τ = 0,351) i celkovém souboru osob (p = 0,040; τ = 0,153), na podíl doby 

probanda v kvadrantu2 v podskupině mužů (p = 0,033; τ = 0,311) a na podíl doby 

probanda v kvadrantu3 v podskupině mužů (p = 0,043; τ = -0,296) či podskupině žen (p 

= 0,011; τ = 0,224). Toxoplasma-pozitivním mužům trvalo delší dobu, než ukázali směr 

na cílovou pozici B. Totéž lze konstatovat i o skupině Toxoplasma-pozitivních jedinců 

obecně. Dále se Toxoplasma-pozitivní muži nacházeli více v kvadrantu2 a méně v 

kvadrantu3, ve kterém se Toxoplasma-pozitivní ženy naopak nacházely více. Statisticky 

významný vliv Rh faktoru byl prokázán na podíl doby probanda v kvadrandu3 

v podskupině žen (p = 0,016; τ = 0,213). Rh-pozitivní ženy se nacházely v kvadrantu3, 

více času nežli ženy Rh-negativní. Ve zbývajících parametrech vlivy latentní 

toxoplazmózy (Tab. 100) a Rh faktoru (Tab. 101) nedosahovaly hranice statistické 

významnosti. 
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Tab. 100 Vliv toxoplazmózy na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici, dobu 

potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici, podíl doby probanda v cílovém kvadrantu a 

zbývajících třech kvadrantech a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu pokusu 

v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Odchylka v ukázání na cíl 0,283 0,080 0,917 -0,015 0,199 0,114 

Doba ukázání směru na cíl 0,040 0,153 0,016 0,351 0,418 0,072 

Podíl doby v cíl. kvadrantu 0,124 -0,114 0,239 -0,172 0,360 -0,081 

Podíl doby v kvadrantu1 0,922 0,007 0,688 0,059 0,966 0,004 

Podíl doby v kvadrantu2 0,064 0,138 0,033 0,311 0,359 0,081 

Podíl doby v kvadrantu3 0,169 0,102 0,043 -0,296 0,011 0,224 

Průměrná vzdálenost od cíle 0,124 0,114 0,099 0,241 0,490 0,061 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě odchylky v ukázání 

od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici podílu doby 

probanda v kvadrantu1, podílu doby probanda v kvadrantu2, podílu doby probanda v kvadrantu3 a 

průměrné vzdálenosti probanda od cílové pozice po dobu pokusu znamená negativní vliv na závislé 

proměnné, v případě podílu doby probanda v cílovém kvadrantu arény vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Tab. 101 Vliv Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici, dobu 

potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici, podíl doby probanda v cílovém kvadrantu a 

zbývajících třech kvadrantech a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu pokusu 

v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Odchylka v ukázání na cíl 0,332 0,072 0,289 -0,155 0,254 0,101 

Doba ukázání směru na cíl 0,142 0,109 0,828 -0,032 0,100 0,146 

Podíl doby v cíl. kvadrantu 0,182 -0,099 0,435 0,114 0,092 -0,149 

Podíl doby v kvadrantu1 0,074 -0,132 0,492 -0,100 0,158 -0,125 

Podíl doby v kvadrantu2 0,131 0,112 0,913 0,016 0,117 0,139 

Podíl doby v kvadrantu3 0,097 0,123 0,223 -0,178 0,016 0,213 

Průměrná vzdálenost od cíle 0,380 0,065 0,264 -0,163 0,126 0,136 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě odchylky v ukázání 

od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici podílu doby 
probanda v kvadrantu1, podílu doby probanda v kvadrantu2, podílu doby probanda v kvadrantu3 a 

průměrné vzdálenosti probanda od cílové pozice po dobu pokusu znamená negativní vliv na závislé 

proměnné, v případě podílu doby probanda v cílovém kvadrantu arény vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných věku, Rh faktoru, 

toxoplazmózy, pohlaví, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 

toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 
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toxoplazmóza na závislou proměnnou podíl doby probanda v kvadrantu1 (Tab. 105) 

nedosahoval hladiny statistické významnosti. 

Statisticky významný vliv latentní toxoplazmózy byl prokázán v době potřebné 

pro ukázání směru na cílovou pozici B v podskupině mužů (p = 0,006; τ = 0,333; Tab. 

103; Obr. 36) i v celkovém souboru osob (p = 0,002; τ = 0,124; Obr. 37) a v podílu 

doby probanda v kvadrantu2 v celkovém souboru osob (p = 0,017; τ = 0,073; Tab. 106; 

Obr. 41). 

Výkon na cílovou pozici B dle statistické metody GLM taktéž signifikantně 

ovlivňoval Rh faktor v odchylce v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici B 

v podskupině žen (p = 0,030; η² = 0,082). Rh-pozitivní ženy ukazovaly směr na cílovou 

pozici B méně přesně. Dále Rh faktor statisticky významně ovlivňoval výkon v podílu 

doby probanda v cílovém kvadrantu arény v podskupině žen (p = 0,046; η² = 0,070; 

Obr. 40), v podílu doby probanda v kvadrantu3 (Tab. 107) v podskupině žen (p = 0,029; 

η² = 0,083; Obr. 42) a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice B po dobu 

pokusu v podskupině žen (p = 0,043; η² = 0,072). Rh-pozitivní ženy se po dobu pokusu 

nacházely v aréně průměrně dále od cílové pozice B. 

Signifikantní vliv na dobu potřebnou pro ukázání směru na cíl v celkovém 

souboru osob byl prokázán u dvojné interakce pohlaví – toxoplazmóza (p = 0,003; η² = 

115; Obr. 38) a dvojné interakce pohlaví – Rh faktor (p = 0,030; η² = 0,061; Obr. 39). 

Tatáž závislá proměnná byla signifikantně ovlivněna i samotným vlivem pohlaví, a to 

v celkovém souboru osob (p = 0,009, η² = 0,087). Muži potřebovali delší dobu, než 

ukázali směr na cílovou pozici B. 

Na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici B (Tab. 102), podíl 

doby probanda v cílovém kvadrantu arény (Tab. 104) a průměrnou vzdálenost probanda 

od cílové pozice B po dobu pokusu (Tab. 108) měl taktéž signifikantní negativní vliv 

vyšší věk vyšetřované osoby v podskupině mužů. 

Tab. 102 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  P η² p η² p η² 

Věk 0,124 0,031 0,016 0,268 0,661 0,004 

Rh faktor 0,245 0,018 0,689 0,009 0,030 0,082 
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Toxoplazmóza 0,649 0,003 0,483 0,026 0,099 0,049 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,131 0,030 0,276 0,062 0,117 0,044 

Pohlaví 0,928 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,284 0,015         

Pohlaví – Rh faktor 0,207 0,021         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,780 0,001         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

Tab. 103 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici 

v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  P η² p η² p η² 

Věk 0,771 0,001 0,732 0,006 0,913 0,000 

Rh faktor 0,399 0,010 0,172 0,096 0,141 0,039 

Toxoplazmóza 0,002 0,124 0,006 0,333 0,865 0,001 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,164 0,026 0,181 0,092 0,979 0,000 

Pohlaví 0,009 0,087         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,003 0,115         

Pohlaví – Rh faktor 0,030 0,061         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,160 0,026         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Obr. 36 Vliv toxoplazmózy na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v podskupině 
mužů souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. Chybové úsečky 

označují směrodatnou odchylku. 
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Obr. 37 Vliv toxoplazmózy na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici v celkovém 
souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. Chybové úsečky označují 

směrodatnou odchylku. 
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Obr. 38 Vliv dvojné interakce pohlaví – toxoplazmóza na dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici v celkovém souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 
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Obr. 39 Vliv dvojné interakce pohlaví – Rh faktor na dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici v celkovém souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 

Tab. 104 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v cílovém kvadrantu v části Testu bez 

zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,111 0,034 0,038 0,207 0,537 0,007 

Rh faktor 0,268 0,016 0,803 0,003 0,046 0,070 

Toxoplazmóza 0,251 0,018 0,909 0,001 0,074 0,057 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,149 0,028 0,176 0,094 0,442 0,011 

Pohlaví 0,754 0,001         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,619 0,003         

Pohlaví – Rh faktor 0,284 0,015         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,597 0,004         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Obr. 40 Vliv Rh faktoru na podíl doby v cílovém kvadrantu v podskupině žen v části Testu bez 

zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C.Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 

Tab. 105 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu1 v části Testu bez zpětné 

vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,084 0,039 0,661 0,010 0,101 0,048 

Rh faktor 0,277 0,016 0,490 0,025 0,268 0,022 

Toxoplazmóza 0,493 0,006 0,789 0,004 0,128 0,042 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,400 0,009 0,710 0,007 0,196 0,030 

Pohlaví 0,144 0,028         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,256 0,017         

Pohlaví – Rh faktor 0,799 0,001         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,475 0,007         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 
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Tab. 106 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu2 v části Testu bez zpětné 

vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,109 0,034 0,133 0,115 0,420 0,012 

Rh faktor 0,062 0,046 0,511 0,023 0,062 0,062 

Toxoplazmóza 0,017 0,073 0,103 0,133 0,515 0,008 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,106 0,034 0,226 0,076 0,479 0,009 

Pohlaví 0,105 0,035         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,042 0,054         

Pohlaví – Rh faktor 0,885 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,371 0,011         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

 
Obr. 41 Vliv toxoplazmózy na podíl doby v kvadrantu2 (protilehlém kvadrantu) v celkovém 

souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C.Chybové úsečky označují 

směrodatnou odchylku. 



KAPITOLA V.: VÝSLEDKY 

~ 156 ~ 

Tab. 107 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu3 v části Testu bez zpětné 

vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,567 0,004 0,194 0,087 0,832 0,001 

Rh faktor 0,561 0,005 0,463 0,029 0,029 0,083 

Toxoplazmóza 0,745 0,001 0,225 0,076 0,099 0,049 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,239 0,018 0,463 0,029 0,232 0,026 

Pohlaví 0,778 0,001         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,077 0,041         

Pohlaví – Rh faktor 0,100 0,036         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,921 0,000         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

 
Obr. 42 Vliv Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu3 v podskupině žen části Testu bez zpětné vazby 

cílové pozice B ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 
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Tab. 108 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po 

dobu pokusu v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,083 0,040 0,025 0,237 0,465 0,010 

Rh faktor 0,382 0,010 0,561 0,018 0,043 0,072 

Toxoplazmóza 0,187 0,023 0,521 0,022 0,210 0,028 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,247 0,018 0,250 0,069 0,505 0,008 

Pohlaví 0,687 0,002         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,835 0,001         

Pohlaví – Rh faktor 0,172 0,025         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,746 0,001         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

 
Obr. 43 Vliv toxoplazmózy na podíl doby probandů v jednotlivých kvadrantech v celkovém 

souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C.  
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Obr. 44 Vliv Rh faktoru na podíl doby probandů v jednotlivých kvadrantech v celkovém souboru 

osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C.  

 
Obr. 45 Vliv dvojné interakce toxoplazmóza − Rh faktor na podíl doby probandů v cílovém 

kvadrantu v celkovém souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 
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Obr. 46 Vliv dvojné interakce toxoplazmóza − Rh faktor na podíl doby probandů v cílovém 

kvadrantu v podskupině mužů a žen v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice B ve vTH4C. 

Test bez zpětné vazby cílové pozice C 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru zde byly nejprve hodnoceny pomocí 

Kendallova testu parciální korelace na odchylku v ukázání od ideálního směru na 

cílovou pozici C a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici C, na podíl 

doby probanda v cílovém kvadrantu arény, podíl doby probanda v kvadrantu1, podíl 

doby probanda v kvadrantu2, podíl doby probanda v kvadrantu3 a průměrnou 

vzdálenost probanda od cílové pozice C po dobu pokusu. Za rušivou proměnnou, jejíž 

vliv byl odfiltrován, byl zvolen věk vyšetřované osoby. 

Pomocí zmíněného neparametrického testu nebyl prokázán vliv latentní 

toxoplazmózy na žádnou ze závisle proměnných (Tab. 109). Statisticky významný vliv 

Rh faktoru byl prokázán, a to na dobu potřebnou pro ukázání směru na cíl C 

v podskupině žen (p = 0,012; τ = -0,222) i v celkovém souboru osob (p = 0,009; τ = -

0,195) a na podíl doby v kvadrantu1 v podskupině žen (p = 0,008; τ = 0,237) i 

v celkovém souboru osob (p = 0,011; τ = 0,188). Rh-pozitivní ženy se nacházely více 

času v cílovém kvadrantu arény, zatímco v kvadrantu1, ve kterém se cílová pozice 
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nenalézala, se vyskytovaly méně. Totéž platí i pro celkový soubor osob. Ve zbývajících 

parametrech vliv Rh faktoru nedosahoval hranice statistické významnosti (Tab. 110). 

Tab. 109 Vliv toxoplazmózy na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici, dobu 

potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici, podíl doby probanda v cílovém kvadrantu a 

zbývajících třech kvadrantech a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu pokusu 

v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Odchylka v ukázání na cíl 0,732 -0,025 0,764 0,044 0,509 -0,059 

Doba ukázání směru na cíl 0,287 0,079 0,669 0,062 0,376 0,078 

Podíl doby v cíl. kvadrantu 0,947 -0,005 0,686 -0,059 0,942 0,006 

Podíl doby v kvadrantu1 0,433 0,058 0,800 -0,037 0,257 0,100 

Podíl doby v kvadrantu2 0,809 -0,018 0,136 0,218 0,074 -0,158 

Podíl doby v kvadrantu3 0,588 -0,040 0,268 0,162 0,183 -0,118 

Průměrná vzdálenost od cíle 0,281 -0,080 0,946 -0,010 0,232 -0,106 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě odchylky v ukázání 

od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici podílu doby 

probanda v kvadrantu1, podílu doby probanda v kvadrantu2, podílu doby probanda v kvadrantu3 a 
průměrné vzdálenosti probanda od cílové pozice po dobu pokusu znamená negativní vliv na závislé 

proměnné, v případě podílu doby probanda v cílovém kvadrantu arény vliv pozitivní. 

Tab. 110 Vliv Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici, dobu 

potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici, podíl doby probanda v cílovém kvadrantu a 

zbývajících třech kvadrantech a průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po dobu pokusu 

v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

 
p parciální τ p parciální τ p parciální τ 

Odchylka v ukázání na cíl 0,928 0,007 0,304 -0,150 0,480 0,063 

Doba ukázání směru na cíl 0,099 0,122 0,342 0,139 0,124 0,136 

Podíl doby v cíl. kvadrantu 0,009 -0,195 0,360 -0,134 0,012 -0,222 

Podíl doby v kvadrantu1 0,011 0,188 0,420 0,118 0,008 0,237 

Podíl doby v kvadrantu2 0,503 0,050 0,665 0,063 0,965 -0,004 

Podíl doby v kvadrantu3 0,108 0,119 0,419 0,118 0,282 0,095 

Průměrná vzdálenost od cíle 0,066 0,136 0,669 0,062 0,120 0,138 

Sledováno pomocí metody Kendallova testu parciální korelace. Zkratka p označuje dosaženou hladinu 

signifikance, parciální τ sílu a směr závislosti. Kladná hodnota parciálního τ v případě odchylky v ukázání 

od ideálního směru na cílovou pozici a doby potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici podílu doby 

probanda v kvadrantu1, podílu doby probanda v kvadrantu2, podílu doby probanda v kvadrantu3 a 

průměrné vzdálenosti probanda od cílové pozice po dobu pokusu znamená negativní vliv na závislé 

proměnné, v případě podílu doby probanda v cílovém kvadrantu arény vliv pozitivní. Červeně je 

vyznačena hodnota p<0,05. 

Metoda GLM ukázala, že vlivy nezávislých proměnných věku, Rh faktoru, 

toxoplazmózy, pohlaví, dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor, pohlaví – 
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toxoplazmóza, pohlaví – Rh faktor a trojné interakce pohlaví – Rh faktor – 

toxoplazmóza na závislé proměnné dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici 

C (Tab. 112), podíl doby probanda v kvadrantu1 (Tab. 114) nedosahovaly hladiny 

statistické významnosti. 

Statisticky významný vliv Rh faktoru byl prokázán na podíl doby probanda v 

cílovém kvadrantu arény v celkovém souboru osob (p = 0,046; η² = 0,052; Obr. 47) a 

průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice C v celkovém souboru osob (p = 

0,036; η² = 0,058). Rh pozitivní jedinci se po dobu pokusu nacházeli v aréně průměrně 

dále od cílové pozice C. 

Výkon při cestě na cílovou pozici C dle statistické metody GLM taktéž 

signifikantně ovlivňovala dvojná interakce toxoplazmóza – Rh faktor v podílu doby 

probanda v cílovém kvadrantu arény v celkovém souboru osob (p = 0,049; η² = 0,051, 

Obr. 48) či v podílu doby probanda v kvadrantu3 (Tab. 116) v podskupině mužů (p = 

0,049; η² = 0,188) a pohlaví v podílu doby probanda v kvadrantu2 v celkovém souboru 

osob (p = 0,039; η² = 0,056). Muži v kvadrantu2 byli déle, přičemž Toxoplasma-

pozitivní a zároveň Rh-pozitivní byli déle v kvadrantu3. Na odchylku v ukázání od 

ideálního směru na cílovou pozici C v celkovém souboru osob a podskupině mužů (Tab. 

111), podíl doby probanda v cílovém kvadrantu v podskupině mužů (Tab. 113), podíl 

doby probanda v kvadrantu2 v celkovém souboru osob a podskupině mužů (Tab. 115) a 

průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice C v celkovém souboru osob a 

podskupině mužů (Tab. 117) měl taktéž signifikantní negativní vliv vyšší věk 

vyšetřované osoby. 
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Tab. 111 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,041 0,055 0,002 0,399 0,939 0,000 

Rh faktor 0,265 0,017 0,808 0,003 0,759 0,002 

Toxoplazmóza 0,986 0,000 0,943 0,000 0,487 0,009 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,270 0,016 0,137 0,112 0,574 0,006 

Pohlaví 0,116 0,033         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,359 0,011         

Pohlaví – Rh faktor 0,613 0,003         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,248 0,018         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

Tab. 112 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici 

v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,940 0,000 0,910 0,001 0,973 0,000 

Rh faktor 0,222 0,020 0,326 0,051 0,334 0,017 

Toxoplazmóza 0,898 0,000 0,837 0,002 0,967 0,000 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,729 0,002 0,686 0,009 0,916 0,000 

Pohlaví 0,919 0,000         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,856 0,000         

Pohlaví – Rh faktor 0,863 0,000         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,808 0,001         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 
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Tab. 113 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v cílovém kvadrantu v části Testu bez 

zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,074 0,042 0,014 0,278 0,646 0,004 

Rh faktor 0,046 0,052 0,276 0,062 0,298 0,020 

Toxoplazmóza 0,840 0,001 0,886 0,001 0,734 0,002 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,049 0,051 0,051 0,185 0,622 0,004 

Pohlaví 0,302 0,014         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,453 0,008         

Pohlaví – Rh faktor 0,422 0,009         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,191 0,023         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Obr. 47 Vliv Rh faktoru na podíl doby v cílovém kvadrantu v celkovém souboru osob v části Testu 

bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. Chybové úsečky označují směrodatnou odchylku. 

 
Obr. 48 Vliv interakce toxoplazmóza – Rh faktor na podíl doby v cílovém kvadrantu v celkovém 

souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. Chybové úsečky označují 

směrodatnou odchylku. 
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Tab. 114 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu1 v části Testu bez zpětné 

vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,487 0,006 0,498 0,024 0,410 0,012 

Rh faktor 0,228 0,019 0,524 0,022 0,059 0,063 

Toxoplazmóza 0,599 0,004 0,534 0,021 0,166 0,035 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,446 0,008 0,950 0,000 0,242 0,025 

Pohlaví 0,211 0,021         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,247 0,018         

Pohlaví – Rh faktor 0,343 0,012         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,593 0,004         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). 

Tab. 115 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu2 v části Testu bez zpětné 

vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,021 0,069 0,009 0,305 0,521 0,008 

Rh faktor 0,062 0,046 0,487 0,026 0,948 0,000 

Toxoplazmóza 0,940 0,000 0,768 0,005 0,409 0,012 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,262 0,017 0,315 0,053 0,748 0,002 

Pohlaví 0,039 0,056         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,686 0,002         

Pohlaví – Rh faktor 0,150 0,027         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,467 0,007         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Tab. 116 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na podíl doby v kvadrantu3 v části Testu bez zpětné 

vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,433 0,008 0,140 0,111 0,948 0,000 

Rh faktor 0,320 0,013 0,399 0,038 0,984 0,000 

Toxoplazmóza 0,995 0,000 0,543 0,020 0,209 0,029 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,115 0,033 0,049 0,188 0,881 0,000 

Pohlaví 0,339 0,012         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,157 0,027         

Pohlaví – Rh faktor 0,401 0,009         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,105 0,035         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 

Tab. 117 Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na průměrnou vzdálenost probanda od cílové pozice po 

dobu pokusu v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

  Soubor osob Muži Ženy 

  p η² p η² p η² 

Věk 0,041 0,055 0,008 0,314 0,599 0,005 

Rh faktor 0,036 0,058 0,310 0,054 0,241 0,025 

Toxoplazmóza 0,947 0,000 0,923 0,000 0,601 0,005 

Toxoplazmóza – Rh faktor 0,076 0,041 0,077 0,155 0,748 0,002 

Pohlaví 0,311 0,014         

Pohlaví – Toxoplazmóza 0,508 0,006         

Pohlaví – Rh faktor 0,416 0,009         

Pohlaví – Rh faktor – Toxoplazmóza 0,213 0,021         

Sledováno pomocí GLM. Zkratka p označuje dosaženou hladinu signifikance, η² sílu daného efektu 

(procento variability závislé proměnné vysvětlené daným faktorem). Červeně je vyznačena hodnota 

p<0,05. 
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Obr. 49 Vliv toxoplazmózy na podíl doby probandů v jednotlivých kvadrantech v celkovém 

souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C.  

 
Obr. 50Vliv Rh faktoru na podíl doby probandů v jednotlivých kvadrantech v celkovém souboru 

osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. Symbol * značí signifikantní vliv 
nezávislé proměnné. 
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Obr. 51 Vliv dvojné interakce toxoplazmóza − Rh faktor na podíl doby probandů v cílovém 

kvadrantu v celkovém souboru osob v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C. 

 
Obr. 52 Vliv dvojné interakce toxoplazmóza – Rh faktor na podíl doby probandů v cílovém 

kvadrantu v podskupině mužů a žen v části Testu bez zpětné vazby cílové pozice C ve vTH4C.
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6  Diskuze 

Pro testování vlivu latentní toxoplazmózy a Rh faktoru na paměť byly použity tři 

počítačové testy. Pomocí testu Prostorového rozsahu i Meiliho testu selektivní paměti 

byla studována vizuálně-prostorová pracovní paměť ve 2D prostoru. Ve druhém 

zmiňovaném testu hrála navíc roli selektivní paměť, tedy schopnost zapamatovat si 

určitá fakta (předměty na obrázcích) lépe nežli jiná. Pomocí vTH4C, který probíhal ve 

3D virtuálním prostředí, byla studována schopnost učení (Trénink) a přeučení na novou 

cílovou pozici v prostoru (Test přeučování cílové pozice) spolu s vizuálně-prostorovou 

pracovní pamětí (Opakování a Test bez zpětné vazby). 

Počty vyšetřovaných osob se v jednotlivých testech lišily. Největší skupina osob 

podstoupila Meiliho test selektivní paměti, menší skupina osob test Prostorového 

rozsahu a nejméně osob vTH4C vzhledem k jeho časové náročnosti. Soubor osob byl 

věkově homogenní. Průměrný věk se dle toxopozitivity, Rh pozitivity a pohlaví u 

jednotlivých skupin lišil o méně než jeden rok. Vliv věku vyšetřovaných osob byl 

ověřen i pomocí dvouvýběrového Studentova t-testu. Signifikantní vliv věku byl 

pozorován pouze u celkového souboru osob v Meiliho testu selektivní paměti. 

Vzhledem k tomu, že byl vliv věku pro vyšší přesnost v Kendallově testu parciální 

korelace odfiltrován, a vzhledem k tomu, že by díky nízké věkově variabilitě tohoto 

souboru bylo obtížné získané výsledky týkající se věku generalizovat, nejsou výsledky 

týkající se věku v diplomové práci diskutovány. 

V následujících podkapitolách budou diskutovány výsledky dle jednotlivých 

použitých testů. Konečné shrnutí výsledků studie pak bude uvedeno v kapitole Závěr. 
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6.1  Prostorový rozsah 

V Prostorovém rozsahu byly sledovány dva parametry – počet bloků a počet 

správných pokusů. 

6.1.1  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na Prostorový rozsah popředu 

V testu Prostorového rozsahu popředu bylo úkolem probanda zopakovat správně 

co nejvíce zobrazených sekvencí označených čtverců v předvedeném pořadí. 

V této části testu Prostorového rozsahu nebyly pomocí Kendallova testu 

parciální korelace ani metody GLM pozorovány žádné rozdíly mezi Toxoplasma-

pozitivními a Toxoplasma-negativními, respektive Rh-pozitivními a Rh-negativními 

jedinci. 

Tato část je v porovnání s testem Prostorového rozsahu pozpátku méně náročná 

na paměťový výkon probanda. Jde zde pravděpodobně o krátkodobé udržení informace 

o trajektorii tvořené sledem označených čtverců. Je pravděpodobné, že několik prvních 

sérií této části proband absolvuje pomocí soustředěné pozornosti (Wechsler, 1997). Při 

vyšším počtu čtverců však může například díky opakovanému křížení dráhy 

(zobrazované sekvence čtverců) zapojit i paměť pracovní. Tato úloha není 

pravděpodobně natolik náročná, aby se zde projevila zvýšená hladina dopaminu u 

Toxoplasma-pozitivních jedinců (Stibbs, 1985) a s ní spojený zhoršený paměťový 

výkon. Taktéž lze očekávat, že se v této úloze díky její nedostatečné náročnosti 

neprojevily neznámé negativní vlivy (například únava či nedostatek soustředění 

probanda), a tudíž se neprojevil ani protektivní charakter Rh pozitivity. 

6.1.2  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na Prostorový rozsah pozpátku 

V testu Prostorového rozsahu pozpátku bylo úkolem probanda správně 

zopakovat v převráceném pořadí co nejvíce zobrazených sekvencí označených čtverců. 

V této části testu Prostorového rozsahu byl (pomocí Kendallova testu parciální 

korelace) výkon u osob Toxoplasma-pozitivních jedinců významně horší. Zajímavé je, 

že se tento rozdíl projevil pouze v počtu absolvovaných bloků, nikoliv v počtu správně 

ukončených pokusů. 
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Parametr počet bloků ukazuje, jaký nejvyšší počet čtverců v sekvenci si proband 

ještě zapamatuje správně, tudíž přesněji vyjadřuje jeho maximální paměťový výkon. 

Hodnota parametru počet správných odpovědí se může lišit na základně chybovosti 

probanda v jednotlivých sériích, nemusí tudíž vždy odrážet jeho maximální paměťový 

výkon. 

Tato skutečnost naznačuje možnost, že i když pracovní paměť samotná se 

vlivem toxoplazmózy nemění (alespoň ne výrazně), mění se motivace a chybovost 

probanda (spojená například se stresem nebo nedostatkem soustředění). Bylo by proto 

vhodné podívat se v této souvislosti na výsledky těchto probandů v testech 

psychomotorické výkonnosti a pozornosti. 

Žádné jiné rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, 

respektive Rh-pozitivními a Rh-negativními jedinci, nebyly pozorovány. 

Tato úloha je náročnější a celkový výkon nakažených probandů zde mohl být 

ovlivněn nejen pamětí. Výkon mohl záviset na únavě, motivaci, schopnosti soustředění, 

IQ či jiných faktorech. Některé z nich mohly být latentní toxoplazmózou negativně 

ovlivněny. Nesignifikantní rozdíl v podskupině mužů je možné přisoudit malému 

množství nakažených mužů. 

Navzdory pozorovanému negativnímu vlivu latentní toxoplazmózy na celkový 

výkon lze očekávat, že i v této úloze se díky její nedostatečné náročnosti výrazně 

neprojevily neznámé negativní vlivy, a tudíž se neprojevil ani protektivní charakter Rh 

pozitivity. 

Nepublikované výsledky tohoto testu získané na souboru pacientů se 

schizofrenií taktéž prokázaly zhoršený výkon Toxoplasma-pozitivních osob (Flegr, 

osobní sdělení). Ve světle nově získaných výsledků se zdá, že negativní vliv 

toxoplazmózy na výkon pacientů zřejmě souvisí s nespecifickým vlivem latentní 

toxoplazmózy na výkon nakažených osob, nikoliv s jejím možným vlivem na průběh 

schizofrenie (Horáček et al., 2012; Holub et al., 2013). 
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6.2  Meiliho test selektivní paměti 

V každém subtestu Meiliho testu selektivní paměti bylo měřeno pět parametrů – 

počet správných odpovědí, počet agresivních podnětů, počet SM podnětů, podíl 

agresivních podnětů a podíl SM podnětů. Ve druhém subtestu Meiliho testu selektivní 

paměti byl měřen navíc parametr počet nesprávných odpovědí, tj. počet předmětů, které 

si proband vybavil, i když mezi zobrazenými předměty ve skutečnosti nebyly. 

6.2.1  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na lokalizaci obrázků 

V první části Meiliho testu selektivní paměti měl proband zaznamenávat 

původní pozici každého z obrázků na počátku prezentované obrázkové předloze. Jedná 

se tedy o test vizuálně-prostorové paměti. Původní Meiliho test sledoval podíl 

zapamatovaných agresivních předmětů spjatých s agresivitou a odrážel agresivitu 

probanda nebo sledoval podíl zapamatovaných předmětů spjatých se SM a analogicky 

odrážel zájem o dominanci či submisivitu, případně zájem o sex či stupeň vyhledávání 

nových podnětů (novelty seeking). 

V první části Meiliho testu selektivní paměti byly pomocí Kendallova testu 

parciální korelace pozorovány rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-

negativními jedinci. Nakažení muži si umístění agresivních podnětů zapamatovali lépe 

nežli nenakažení, zatímco u žen tomu bylo právě naopak. Navíc nakažení muži podávali 

lepší výkon i v zapamatování umístění SM podnětů. Vyjma vlivu latentní toxoplazmózy 

byl pozorován taktéž vliv Rh faktoru. Rh pozitivní muži si umístění SM podnětů 

pamatovali lépe, což se promítlo i v poměru správně umístěných SM podnětů na 

celkový počet správně umístěných obrázků. Metodou GLM byl pozorován signifikantní 

vliv pohlaví. Muži si zapamatovali lépe umístění předmětů spjatých s agresivitou 

(z celkového počtu správně umístěných obrázků) nežli ženy. 

Výsledky této části potvrzují hypotézu, že si Toxoplasma-pozitivní muži 

pamatují podněty spjaté s agresivitou a SM lépe nežli muži nenakažení. U Toxoplasma-

pozitivních žen bylo dále pozorováno, že si pamatují méně podnětů spjatých s 

agresivitou nežli ženy nenakažené. Dosavadní poznatky poukazují na vyšší koncentraci 

testosteronu ve slinách Toxoplasma-pozitivních mužů nežli ve slinách mužů 

Toxoplasma-negativních a nižší koncentraci (nesignifikantně) testosteronu ve slinách 
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Toxoplasma-pozitivních žen v porovnání se ženami nenakaženými (Flegr et al., 2008a). 

Na základě hypotézy výzvy (challenge hypothesis) lze konstatovat, že s rostoucí 

koncentrací testosteronu u mužů vzrůstá jejich agresivní jednání či soutěživost (Archer, 

2006). Je pravděpodobné, že hladina testosteronu u mužů bude dále působit i na 

sexuální aktivitu a s ní spojené SM preference. Lze očekávat, že by horší zapamatování 

předmětů spjatých s agresivitou nakaženými ženami mohlo být způsobeno změnou 

v jejich chování, kterou vyvolává nákaza prvokem Toxoplasma gondii. U nakažených 

žen byla pozorována vyšší afektothymie, což znamená, že jsou vůči svému okolí více 

společenské, přátelské či vřelé (Flegr & Havlíček, 1999; Flegr et al., 1996, 1999, 2000). 

Nelze očekávat, že by byly nakažené ženy při této skutečnosti v průměru více agresivní. 

Vyjma vlivu latentní toxoplazmózy byl v této části testu pozorován i vliv Rh faktoru. Je 

pravděpodobně, že na vyšší přesnost Rh pozitivních mužů při ukazování SM podnětů 

působila Rh pozitivita podpůrně, chránila probanda před nespecifickými vnějšími vlivy 

a je možné, že ještě stimulovala efekt vyšší koncentrace testosteronu. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o dosud neprozkoumanou oblast, je zapotřebí tento výsledek ověřit na 

dalších souborech osob. 

V ostatních parametrech nebyly sledovány rozdíly. Pravděpodobně se v tomto 

testu nijak neprojevila zvýšená hladina dopaminu u Toxoplasma-pozitivních jedinců. 

6.2.2  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na vybavení předmětů 

Ve druhé části Meiliho testu selektivní paměti si měl proband vybavit a napsat 

co možná nejvíce předmětů zobrazených na obrázcích na počátku prezentované 

obrázkové předloze. Tato fáze testu má za úkol vyšetřit volné vybavování. Vzhledem 

k nutnosti přiřazení významu (verbální informace v podobě pojmenování) k původně 

obrazové informaci nejde čistě o test vizuální paměti. 

V této části bylo pomocí Kendallova testu parciální korelace pozorováno, že 

Toxoplasma-pozitivní ženy podaly horší paměťový výkon – více konfabulovaly, dále si 

vybavily méně předmětů spjatých s agresivitou, a to i s ohledem na celkový počet 

správných odpovědí. Vyjma vlivu latentní toxoplazmózy byl pozorován vliv Rh faktoru. 

Rh-pozitivní ženy si zapamatovaly více předmětů spjatých s agresivitou z celkového 

počtu správných odpovědí nežli ženy Rh-negativní. Metodou GLM nebyly pozorovány 

žádné rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativní, respektive Rh-
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pozitivními a Rh-negativními jedinci, což by mohlo souviset s tím, že závislá proměnná 

měla ordinální charakter a neparametrické testy bývají v takovém případě citlivější, než 

testy parametrické. 

Výsledky této části Meiliho testu selektivní paměti naznačují, že si Toxoplasma-

pozitivní ženy opravdu pamatují podněty spjaté s agresivitou hůře. Opět lze očekávat, 

že se zde mohla projevit zvýšena afektothymie u nakažených žen. Je možné, že by 

hladina testosteronu u mužů pozitivně ovlivnila jejich schopnost zapamatovat si 

agresivní podněty, poměrně nízký počet infikovaných osob již v současnosti 

vyšetřených na hladiny steroidních hormonů však zatím znemožňuje provést korelační 

analýzu. Toxoplasma-pozitivní ženy více chybovaly – více si vymýšlely. Lze očekávat, 

že tento výsledek by mohl souviset s poklesem superega u žen projevujícího se mimo 

jiné vyšší lehkovážností (Flegr & Havlíček, 1999; Flegr et al., 1996, 1999, 2000). 

Vyjma vlivu latentní toxoplazmózy byl v této části testu pozorován vliv Rh faktoru. Lze 

očekávat, že vyšší podíl správně vybavených agresivních podnětů u Rh pozitivních žen 

způsobila Rh pozitivita, a to svým protektivním charakterem, kterým chránila probanda 

před možnými nespecifickými vnějšími vlivy. 

6.2.3  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na rozhodnutí o přítomnosti 

obrázku 

Ve třetí části Meiliho testu selektivní paměti měl proband rozhodnout o 

přítomnosti, či nepřítomnosti obrázku na počátku prezentované obrázkové předloze. 

Jedná se o test rekognice neboli rozpoznání. Jelikož nejde o přímé rozpoznávání 

objektu, ale jen jeho pojmenování, není ani tato část testu čistě vizuální. 

V této části byly pomocí Kendallova testu parciální korelace opět pozorovány 

rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními jedinci. Nakažení 

muži podali lepší paměťový výkon v případě SM podnětů a naopak horší paměťový 

výkon v případě agresivních podnětů – lépe rozhodovali, zda byly dané SM předměty 

na původní obrázkové předloze, zatímco v případě agresivních předmětů na celkový 

počet správných rozhodnutí o přítomnosti obrázků podávali výkony horší. Vliv Rh 

faktoru nebyl pozorován. Metodou GLM byl pozorován signifikantní vliv latentní 

toxoplazmózy. Nakažení muži lépe rozhodovali o přítomnosti obrázků na původní 
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obrázkové předloze, Rh pozitivní ženy naopak rozhodovali o jejich přítomnosti na 

předloze hůře. 

Určitým problémem této části Meiliho testu selektivní paměti je, že zobrazených 

60 předmětů, o jejichž přítomnosti na původní obrázkové předloze proband rozhodoval 

(30 z nich bylo přítomných na původní obrázkové předloze), nebylo ve formě obrázků 

ale textu. Je vysoce pravděpodobné, že si někteří z probandů zapamatovali označení 

předmětů na obrázcích pod jiným názvem než pod tím, který byl následně zobrazen. 

Takto mohli jednoduše zamítnout přítomnost obrázku, ačkoliv si jej pamatovali, a 

naopak. Na základě tohoto předpokladu nelze výsledky této části Meiliho testu 

selektivní paměti jasně interpretovat. 

6.3  Virtuální test hledání 4 cílů 

6.3.1  Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na počítačovou gramotnost 

probandů a tendenci hrát určitý typ počítačových her 

Vliv PC dovedností na výkon probanda ve vTH4C byl zjišťován dvěma 

metodami – nepřímo pomocí elektronického dotazníku a přímo při nácviku ovládání 

motoriky. 

Po dokončení vTH4C proband vyplnil krátký elektronický dotazník dotazující se 

na průměrný počet hodin probanda za PC během dne, zkušenost probanda s PC hrami 

ve 3D virtuálním prostředí, průměrný počet hodin týdně strávených probandem hraním 

počítačových her, zkušenost probanda s hrou UT2004 a jeho zkušenost s ovládáním 

pohybu pomocí herního zařízení – gamepadu. 

V dotazníku byly nejprve pomocí Kendallova testu parciální korelace 

pozorovány rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, 

respektive Rh-pozitivními a Rh-negativními jedinci. Nakažení muži denně strávili za 

PC méně hodin, ale naproti tomu více znali hru UT2004, což by mohlo souviset se 

zvýšenou hladinou testosteronu, která u nich byla pozorována (Flegr et al., 2008a). Rh-

pozitivní ženy měly méně zkušeností s PC hrami ve 3D virtuálním prostředí či s 

ovládáním pohybu pomocí herního zařízení – gamepadu a týdně strávily hraním PC her 

méně hodin. Poslední uvedeného zjištění se taktéž týkalo celkového souboru osob, Rh-
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pozitivní jedinci tedy strávili hraním PC her týdně méně času. Rh-pozitivní muži pak 

více znali hru UT2004. 

Ovládání pohybu pomocí gamepadu bylo taktéž ověřeno přímo, a to v závěru 

pre-tréninku. Probandům byl měřen čas splnění úlohy, ve které měli za úkol co 

nejrychleji proběhnout vyznačenou trasu ve virtuálním bludišti (Obr. 5B). 

Pomocí parametru času splnění závěrečné úlohy pre-tréninku nebyly pozorovány 

rozdíly mezi jedinci Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, respektive Rh-

pozitivními a Rh-negativními jedinci jak pomocí Kendallova testu parciální korelace, 

tak i pomocí metody GLM. Důvodem může být nejen jednoduché a intuitivní ovládání 

pohybu pomocí jedné páčky, ale taktéž jeho dostatečný nácvik. Vzhledem na tento 

výsledek lze předpokládat, že rozdílné zkušenosti probandů (zjištěné pomocí dotazníku) 

neovlivnily jejich motorický výkon ve virtuálních testech. 

Vzhledem k malému a nevybalancovanému počtu probandů v některých 

skupinách nebylo možné použít mnohorozměrné statistické metody (dovolující 

odfiltrovat případný vliv počítačové gramotnosti na výsledky našich paměťových testů). 

V budoucnu bude nutné danou analýzu provést s větším datovým souborem, aby se 

ověřilo, zda za rozdílným výkonem v testech není přece jen rozdílná počítačová 

gramotnost, nikoliv rozdíly v paměti. 

6.3.2  Virtuální test hledání 4 cílů 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na Trénink 

V části Trénink bylo úkolem probanda co nejlépe si zapamatovat během 

jedenácti opakování umístění skryté cílové pozice, a to při startu z pseudonáhodné 

pozice. V tomto pokuse byl tedy pozorován především vliv prostorového učení, nebo 

případný vliv únavy na výkon probandů. Byly pozorovány vlivy toxoplazmózy a Rh 

faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v ukázání od ideálního směru na cílovou 

pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na cílovou pozici. 
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Trénink v 2–10. pokusu 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru byly hodnoceny v osmi pokusech, vyjma 

prvního (P1), šestého (P6) a kontrolního pokusu (P11). Během prvního pokusu probandi 

nejprve lokalizovali umístění cílové pozice, šestý pokus byl pokus s deaktivovanou 

cílovou pozicí a poslední kontrolní pokus s viditelnou cílovou pozicí sloužil pro ověření 

výkonu probandů. 

Ve všech standardních pokusech Tréninku vTH4C (2–10. pokusu vyjma P6) 

bylo nejprve pomocí Kendallova testu parciální korelace pozorováno několik rozdílů 

mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními jedinci. Ve 2. pokusu trvalo 

Toxoplasma-pozitivním ženám déle, než dorazily na cílovou pozici, v 7. pokusu šly na 

cílovou pozici méně přesně a v 10. pokusu byly opět pomalejší i méně přesné. V 10. 

pokusu šli Toxoplasma-pozitivní jedinci na cílovou pozici déle a méně přesně, u mužů 

tento rozdíl nebyl nalezen. 

Byl taktéž pozorován rozdíl mezi Rh-pozitivními a Rh-negativními jedinci. Rh-

pozitivní muži potřebovali ve 3. pokusu delší čas pro ukázání na cílovou pozici a v 5. 

pokusu šli na cílovou pozici méně přesně. Rh-pozitivní ženy potřebovaly delší čas pro 

ukázání na cílovou pozici ve 4., 5., 9. a 10. pokusu. Celkový soubor Rh-pozitivních 

jedinců pak potřeboval delší čas pro ukázání na cílovou pozici v několika pokusech (3., 

4., 5., 8., 9., a 10. pokusu), přičemž však v 10. pokusu Rh-pozitivní jedinci ukázali směr 

na cílovou pozici přesněji. Metodou GLM byl pozorováno, že v jednotlivých pokusech 

testu jinak reagovali na toxoplazmózu muži a ženy, a to ještě v závislosti na jejich Rh 

fenotypu. 

Výsledky standardních pokusů v Tréninku je velmi složité interpretovat. Na 

jedné straně lze pozorovat v několika pokusech mezi Toxoplasma-pozitivními i 

Toxoplasma-negativními jedinci rozdílné výkony, nelze je však v součtu považovat za 

trend. Zdá se, že se Toxoplasma-pozitivní ženy učí pomaleji nežli ženy nenakažené 

(P2). Také se zdá, že je výkon Toxoplasma-pozitivních jedinců oslaben v pokusech 

s jakoukoliv nestandardní situací (například startovní pozice blízko cílové pozice v P5 

nebo náročný úhel při ukazování směru na cílovou pozici ze startovní pozice v P10, kde 

je cílová pozice schována za značkou a podobně). Celkově se však výkon obou skupin 

výrazně neliší. 
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V případě rozdílů mezi Rh-pozitivními a Rh-negativními jedinci je situace 

poněkud jiná. Zde se ukázala být zajímavým parametrem doba ukázání na cílovou 

pozici. Tento parametr je pomocný, jelikož zadáním úlohy bylo ukázat ze startovní 

pozice na pozici cílovou co nejpřesněji, nikoliv co nejrychleji. Delší doba ukázání na 

cílovou pozici u Rh-pozitivních jedinců během velké části standardních pokusů 

Tréninku je tak pravděpodobně způsobena jejich zvýšenou snahou o přesné ukázání na 

cílovou pozici, neboli rozdíly v motivaci Rh pozitivních a negativních probandů. Dle 

Rh faktoru se lišil i výkon vyšetřovaných osob v jednotlivých pokusech. Křivka pro 

dvojnou interakci pokus – Rh faktor v 5. pokusu znázorňuje zhoršení v ukázání na 

cílovou pozici, a to jak u Rh-pozitivních, tak i Rh-negativních jedinců. Jak již bylo 

uvedeno výše, jedná se pravděpodobně o důsledek ukazování na cílovou pozici, která je 

umístěna velice blízko startovní pozici. To pro probanda představuje náročnější určení 

směru v porovnání s ostatními pokusy, kde je možné nasměrovat se dle orientačních 

značek u cílové pozice vzdálených od místa ukazování. 

Kontrolní pokus na konci Tréninku 

Na rozdíl od standardních pokusů Tréninku byl pokus 11. kontrolou přesnosti 

ukazování a navigace k cílové pozici, jelikož zde byla cílová pozice od začátku pokusu 

viditelná. Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na latenci, efektivitu dráhy, odchylku v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a dobu potřebnou pro ukázání směru na 

cílovou pozici byly pozorovány i v tomto kontrolním pokusu (P11). 

V kontrolním pokusu části Tréninku vTH4C byly nejprve pomocí Kendallova 

testu parciální korelace pozorovány rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a 

Toxoplasma-negativními a rozdíly mezi Rh-pozitivními a Rh-negativními jedinci. 

Toxoplasma-pozitivní muži šli na viditelnou cílovou pozici méně přesně, u žen se rozdíl 

neprojevil. Naopak Rh-pozitivním ženám trvalo delší čas, než ukázaly na viditelnou 

cílovou pozici a taktéž než na ni dorazily, což platí i pro celkový soubor Rh-pozitivních 

jedinců. Pomalejší ukazování na viditelný cíl u Rh-pozitivních žen i celé skupiny 

prokázala také metoda GLM. 

Dle výsledku lze očekávat, že se latentní toxoplazmóza projevila v přesnosti, 

kdy nenakažení muži dorazili na cílovou pozici po přímé trajektorii, zatímco nakažení 

muži šli na cílovou pozici nepřímo. Lze očekávat, že na velmi krátké trase s viditelnou 
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cílovou pozicí se tento jemný vliv mohl projevit, na delší trase však již nikoliv (Flegr et 

al., 2002, 2008c; Novotná et al., 2008). U Rh-pozitivních jedinců lze pozorované 

výsledky spíše přikládat nadměrné motivaci k výkonu (ve snaze o co nejpřesnější 

ukázání) nebo taktéž ovlivnění psychomotorického tempa (pomalejší dosáhnutí cílové 

pozice ačkoliv po přímé trajektorii). 

Pokus bez zpětné vazby – 6. pokus části Tréninku 

V části Tréninku 6. pokusu (pokus bez zpětné vazby) vTH4C byla cílová pozice 

deaktivována. Cílem zde bylo ověřit, s jakou jistotou si vyšetřovaná osoba cílovou 

pozici vybavuje a jak přesnou informaci o pozici má, jestliže se cílová pozice po vstupu 

do ní neobjeví. Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru zde byly pozorovány v podílu doby 

probanda v cílovém kvadrantu arény, a zbývajících třech kvadrantech, (kvadrantu1, 

kvadrantu2, kvadrant3), a průměrné vzdálenosti probanda od cílové pozice po dobu 

pokusu. 

V tomto pokusu části Tréninku vTH4C byly pomocí Kendallova testu parciální 

korelace pozorovány rozdíly pouze mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-

negativními jedinci. Obě skupiny se zdržovaly v cílovém kvadrantu převážně stejně 

dlouhou dobu. Zajímavé však je, že se Toxoplasma-pozitivní muži častěji pohybovali 

v kvadrantu2 (naproti cílovému kvadrantu). Zdá se tedy, že měli Toxoplasma-pozitivní 

muži méně přesné informace o umístění cílové pozice. Jedná se přitom především o 

nepřesnou informaci o vzdálenosti cíle od stěny arény, jelikož probandi trávili více času 

v kvadrantu protilehlému k cílové pozici. Snížený výkon v této úloze je možné připsat 

nejen prostorové paměti, ale také změnám v motivaci, snížené sebedůvěře nebo 

nedůvěřivosti vůči prezentované úloze. Vzhledem k nízkému počtu Toxoplasma-

pozitivních mužů se popsaný efekt v celkovém souboru neprojevil. 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na Test přeučování cílové pozice 

V části Testu přeučování cílové pozice bylo úkolem probanda co nejlépe si 

postupně zapamatovat pořadí a umístění tří cílových pozic, zde označených písmeny A, 

B a C. Byly zde opět hodnoceny čtyři parametry – latence, efektivita dráhy, odchylka v 

ukázání od ideálního směru na cílovou pozici a doba ukázání směru na cílovou pozici. 
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Vzhledem k nutnosti opakovaného přeučování cílové pozice (beze změny orientačních 

značek) tato fáze testuje především schopnost učení a mentální flexibilitu. 

V části Testu přeučování cílové pozice vTH4C byly pomocí Kendallova testu 

parciální korelace pozorovány rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-

negativními a Rh-pozitivními a Rh-negativními jedinci. 

Ve 2. pokusu Rh-pozitivní muži ukazovali směrem na cílovou pozici A přesněji, 

zatímco Rh-pozitivní ženy ukazovaly méně přesně a navíc potřebovaly i delší čas pro 

ukázání na ni. Ve 2. pokusu celkový soubor Rh-pozitivních jedinců ve výsledku vykázal 

zhoršený výkon v latenci, efektivitě dráhy a době potřebné pro ukázání na cílovou 

pozici A. Ve 3. pokusu Rh-pozitivním mužům trvalo kratší dobu, než dorazili na 

cílovou pozici A, přičemž na ni šli zároveň i přesněji. 

Ve 2. pokusu trvalo Toxoplasma-pozitivním mužům kratší čas, než dorazili na 

cílovou pozici B a zároveň na ni šli přesněji. Toxoplasma-pozitivní ženy dále 

potřebovaly méně času pro ukázání směru na cílovou pozici B. Ve 2. pokusu šli Rh-

pozitivní muži přesněji na cílovou pozici B, což platí pro celkový soubor Rh-pozitivní 

osob. Ve 3. pokusu Rh-pozitivní ženy naopak potřebovaly více času pro ukázání směru 

na cílovou pozici B. 

Ve 2. pokusu Rh-pozitivním ženám trvalo déle, než ukázaly směr na cílovou 

pozici C. Ve 3. pokusu jim trvalo delší čas na ni dorazit a ukázat směr. 

Metodou GLM byly v této části testu pozorovány taktéž signifikantní rozdíly 

mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, respektive Rh-pozitivními a 

Rh-negativními jedinci. Toxoplasma-pozitivním jedincům trvalo kratší čas, než dorazili 

na cílovou pozici B a zároveň na ni šli přesněji. Rh-pozitivní jedinci šli ve 2. pokusu na 

cílovou pozici A méně přesně nežli jedinci Rh-negativní, zatímco ve 3. pokusu naopak. 

Rh-pozitivní ženy potřebovaly delší čas pro ukázání směru na cílovou pozici C. 

Dle výsledků se zdá, že se Toxoplasma-pozitivní muži dokázali, vzhledem 

k jejich efektivitě dráhy, rychleji přeučit po změně cílové pozice (z cílové pozice A na 

cílovou pozici B). Domnívám se, že zde převážil vliv vyšší koncentrace testosteronu. 

V důsledku vyšší soutěživosti tak splnili tuto část úlohy lépe. Efekt Rh faktoru je 

naproti tomu daleko náročnější interpretovat. Dle výsledků lze konstatovat, že Rh-
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pozitivita se projevila lepším výkonem u mužů, zatímco u žen naopak. Je 

pravděpodobné, že výsledek způsobil jiný nespecifický vliv. 

Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na Opakování 

V části Opakování bylo úkolem probanda co nejlépe zopakovat umístění všech 

tří cílových pozic A, B a C v předem naučeném pořadí ABC sekvence. Byly zde 

hodnoceny čtyři parametry – latence, efektivita dráhy, odchylka v ukázání od ideálního 

směru na cílovou pozici a doba ukázání směru na cílovou pozici. 

V části Opakování vTH4C byly pomocí Kendallova testu parciální korelace 

pozorovány rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními jedinci. 

Toxoplasma-pozitivním ženám trvalo déle, než ukázaly směr na cílovou pozici B., 

žádný další efekt latentní toxoplazmózy pozorován nebyl. 

Byl zde však pozorován vliv Rh faktoru. V 1. pokusu šli Rh-pozitivním muži na 

cílovou pozici A přesněji, ve 2. pokusu jim však trvalo na ni dorazit déle, navíc na ni šli 

a ukázali méně přesně. V 1. pokusu Rh-pozitivní muži potřebovali méně času pro 

nalezení cílové pozice B a zároveň na ni šli přesněji. Totéž platí pro celkový soubor Rh-

pozitivních jedinců. Ve 2. pokusu Rh-pozitivní ženy potřebovaly více času pro nalezení 

cílové pozice B a zároveň na ni ukázaly méně přesně. Rh-pozitivní ženy potřebovaly 

méně času pro nalezení cílové pozice C, navíc na ni šly i přesněji, ačkoliv směr na ni 

ukázaly méně přesně. Metodou GLM byly v této části pozorovány taktéž signifikantní 

rozdíly mezi Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, respektive Rh-

pozitivními a Rh-negativními jedinci. Rh-negativní jedinci šli na umístění cílové pozice 

A přesněji. Toxoplasma-pozitivní a zároveň Rh-negativní muži ukazovali směr na 

cílovou pozici B přesněji, přičemž Rh-pozitivním mužům trvalo delší dobu, než ukázali 

na cílovou pozici B. 

Výsledky naznačují, že samotná latentní toxoplazmóza nemá vliv na vybavení 

prostorové informace, tj. že vizuálně-prostorová pracovní paměť nakažených není horší. 

Projevuje se zde ale modulační efekt vzájemného působení Rh faktoru a pohlaví na 

pracovní paměť. Výkon Rh-pozitivních mužů během opakování je převážně lepší 

(přesnější a rychlejší), zatímco výkon Rh-pozitivních žen je sice horší u cíle B, ale pak 

lepší u cíle C. 
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Vlivy toxoplazmózy a Rh faktoru na Test bez zpětné vazby 

V části Testu bez zpětné vazby bylo úkolem probanda co nejrychleji naleznout 

cílové pozice (cílovou pozici A, cílovou pozici B a cílové pozici C) v pořadí ABC, 

přičemž cílové pozice byly deaktivovány. Bylo hodnoceno sedm parametrů – odchylka 

v ukázání od ideálního směru na cílovou pozici, doba ukázání směru na cílovou pozici, 

podíl doby probanda v cílovém kvadrantu arény, a zbývajících třech kvadrantech 

(kvadrant1, kvadrant2, kvadrant3), a průměrná vzdálenost probanda od cílové pozice po 

dobu pokusu. 

V části Testu bez zpětné vazby vTH4C byly pomocí Kendallova testu parciální 

korelace pozorovány rozdíly mezi jedinci Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-

negativními. Toxoplasma-pozitivním mužům trvalo delší dobu, než ukázali směr na 

cílovou pozici B. Totéž lze konstatovat i o skupině Toxoplasma-pozitivních jedinců 

obecně. Dále se Toxoplasma-pozitivní muži nacházeli více v kvadrantu2 a méně v 

kvadrantu3, ve kterém se Toxoplasma-pozitivní ženy naopak nacházely více. Vyjma 

vlivu latentní toxoplazmózy byl pozorován vliv Rh faktoru. Rh-pozitivní ženám trvalo 

déle, než ukázali směr na cílovou pozici A, což platí i pro celkový soubor Rh-

pozitivních jedinců obecně. Rh-pozitivní jedinci se taktéž déle nacházely v kvadrantu1 

cílové pozice A nežli jedinci Rh-negativní. Rh-pozitivní ženy se nacházely 

v kvadrantu3 cílové pozice B více času nežli ženy Rh-negativní. Rh-pozitivní ženy se 

déle nacházely v cílovém kvadrantu cílové pozice C, což platí i pro celkový soubor 

osob. Zároveň se Rh-pozitivní ženy déle nacházely v kvadrantu1, což opět platí i pro 

celkový soubor osob. 

Metodou GLM byly v této části pozorovány taktéž signifikantní rozdíly mezi 

Toxoplasma-pozitivními a Toxoplasma-negativními, respektive Rh-pozitivními a Rh-

negativními jedinci. Toxoplasma-pozitivním jedincům trvalo déle, než ukázali směr na 

cílovou pozici B a v kvadrantu2 při hledání této cílové pozice byly déle. Toxoplasma-

negativní jedinci se nehledě na Rh faktor nacházeli v cílovém kvadrantu stejnou dobu, 

zatímco Toxoplasma-pozitivní a zároveň Rh-pozitivní byli v cílovém kvadrantu méně 

času. Toxoplasma-pozitivní muži a zároveň Rh pozitivní se nacházeli v kvadrantu3 déle, 

zatímco Toxoplasma-negativní a zároveň Rh-pozitivní byli v kvadrantu3 méně času. 

Rh-pozitivním jedincům trvalo déle, než ukázali směr na cílovou pozici A a nacházeli 

se taktéž déle v cílovém kvadrantu pozice A. Rh-pozitivní ženy ukazovaly směr na 
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cílovou pozici B méně přesně. Rh-pozitivní ženy se nacházely v kvadrantu3 cílové 

pozice B více času nežli ženy Rh-negativní. Rh-pozitivní ženy se po dobu pokusu 

nacházely v aréně průměrně dále od cílové pozice B. Rh pozitivní jedinci se nacházeli 

v cílovém kvadrantu méně času a po dobu pokusu se zároveň nacházeli v aréně 

průměrně dále od cílové pozice C. 

Dle výsledků v této části se zdá, že Toxoplasma-pozitivní jedinci méně věřili 

zapamatované informaci, byli si méně jisti s umístěním cílové pozice, a proto se po 

aréně (v kvandrantu2, který je od cílové pozice nejdále) více pohybovali. V konečném 

výsledku se však nacházeli v cílovém kvadrantu podobnou dobu jako jedinci 

nenakažení, což by se dalo vysvětlit špatnou schopností všech probandů rozlišovat mezi 

cílovým kvadrantem a kvadranty jemu přilehlými. Efekt Rh faktoru je opět daleko 

náročnější interpretovat. Lze očekávat, že lepší výkon mohla způsobit Rh negativita 

jedince, které v případě paměťových procesů působí pozitivně jejich ochranou před 

nespecifickými vlivy vnějšího prostředí. 

Pozorovaný zhoršený výkon ve vizuálně-prostorové pracovní paměti u 

Toxoplasma-pozitivních a zároveň Rh-pozitivních jedinců mohl být ve výsledku 

způsoben interakcí Rh faktoru a dalšího nespecifického činitele. Zjištěné výsledky je 

třeba ověřit dalšími studiemi, a to právě za využití tohoto subtestu. 

6.4  Omezení 

Soubor vyšetřovaných osob je tvořen velmi specifickou skupinou populací – 

studenty PřF UK. Na PřF UK studuje výrazně více žen nežli mužů, což se odrazilo i na 

složení souboru osob v této studii. Navíc se Toxoplasma-pozitivní muži účastní pokusů 

zřídka, jsou méně ochotní se jich účastnit nebo jsou nespolehliví a ruší svou účast na 

poslední chvíli před začátkem testování. To by mohlo souviset s rozdíly v 

psychologickém profilu nakažených a nenakažených mužů, velmi to však komplikuje 

průběh studie. Menší počet Toxoplasma-pozitivních mužů nicméně nemohl způsobit 

falešně pozitivní výsledky, značně to však komplikuje jejich interpretaci. Není totiž 

například zřejmé, zda za rozdíly ve výsledku paměťových testů skutečně mohou rozdíly 

v paměti, nebo spíše rozdíly v osobnostním profilu infikovaných a neinfikovaných 
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studentů, nebo dokonce „efekt síta“ – skutečnost, že z infikovaných mužů dorazili na 

pokusy převážně vysoce motivovaní studenti. 

Ačkoliv je prevalence v České republice udávána přibližně k 30 %, mezi 

studenty je daleko nižší. Lze předpokládat, že po dobu posledních 3 let nepřekračuje 

hranici 10 % (Flegr, osobní sdělení), což se negativně odrazilo na nevyváženém složení 

souboru osob. V důsledku nestejného počtu osob v jednotlivých subpopulacích 

pokusného souboru, není příliš bezpečné používat pro studium efektů jednotlivých 

faktorů a jejich interakcí vícerozměrné statistické metody. Navíc v některých 

subpopulacích (Rh-negativní, Toxoplasma-pozitivní muži) je počet pozorování velmi 

nízký takže výsledky analýzy modelů zahrnujících řadu složitých interakcí mezi 

studovanými faktory mohou být velmi nestabilní a po doplnění o i malý počet 

pokusných objektů se mohou výrazně měnit. 

Soubor osob byl testován pouze na přítomnost parazitického prvoka Toxoplasma 

gondii, přičemž je vysoce pravděpodobné, že paměť může být ovlivněna i jinými 

patogeny, případně dalšími biotickými i abiotickými faktory, které nejsou v provedené 

analýze zahrnuty. Důsledkem nezahrnutí potenciálních rušivých faktorů do statistických 

modelů však mohou být falešně negativní, nikoliv však falešně pozitivní výsledky 

statistických testů. 

Při analýze byl proveden velký počet nezávislých testů, mimo jiné i proto, že byl 

testován vliv studovaných faktorů na řadu vedlejších výstupů z paměťových testů 

(například na výkon probandů v tréninkových fázích paměťových pokusů). V případě, 

že by se jednalo o konfirmační studii, bylo by nejspíš vhodnější provést korekci na 

vícečetné testy a velká část signifikantních výsledku by se patrně stala 

nesignifikantními. V této studii jsme se rozhodli korekci na vícečetné testy neprovádět, 

a to zejména ze dvou důvodů. Hlavním důvodem byl explorační charakter studie – 

v zásadě funguje do značné míry jako studie pilotní k rozsáhlejší studii, kterou bych rád 

provedl během svého PhD studia. Dalším důvodem bylo, že řada nových metodicky 

zaměřených prací zpochybňuje účelnost provádění tohoto typu korekcí 

v biomedicínském výzkumu (Perneger, 1998; Nakagawa, 2004). 

Vzhledem k tomu, že do současnosti publikované výsledky ukazují, že se 

studované faktory (latentní toxoplazmóza, Rh faktor a pohlaví) neuplatňují izolovaně, 
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ale ve vzájemných interakcích (Flegr et al., 2008c, 2009, 2010; Kaňková et al., 2010), 

je jasné, že počet probandů je zatím nedostatečný, a že dosažené výsledky bude třeba 

ověřit na větším souboru. 
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7  Závěr 

 Podařilo se prokázat rozdíly ve vizuálně-prostorové pracovní paměti ve 2D i 3D 

virtuálním prostoru mezi Rh-pozitivními a Rh-negativními studenty a mezi 

studenty infikovanými a neinfikovanými Toxoplasma gondii. Horší paměťový 

výkon podávali Rh pozitivní jedinci a jedinci s latentní toxoplazmózou. 

 Podařilo se prokázat, že si Toxoplasma-pozitivní muži pamatují podněty spjaté s 

agresivitou a sadomasochismem lépe, zatímco u žen byl pozorován trend 

opačný. Tento výsledek mohl být způsoben skrze změnu v agresivním případně 

sexuálním chování díky ovlivnění výše koncentrace testosteronu. 

 Nepodařilo se prokázat, že by byli Rh-pozitivní jedinci více chráněni vůči 

negativním vlivům latentní toxoplazmózy. 
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PŘÍLOHA 3 – DOTAZNÍK NA ZKUŠENOSTI S PC 

1. Počet hodin za PC během dne (průměrně): 

a) méně než 1, 

b) 2 až 5, 

c) 5 až 8, 

d) více než 8. 

2. Zkušenosti s ovládáním pohybu pomocí herních zařízení (gamepad, joystick): 

a) žádné, 

b) malé, 

c) dobré. 

3. Zkušenost s PC hrami ve 3D virtuálním prostředí: 

a) ano, 

b) ne. 

4. Zkušenost s hrou Unreal Tournament 2004: 

a) ano, 

b) ne. 

5. Počet hodin týdně strávených hraním počítačových her (průměrně): 

a) méně než 1, 

b) 1 až 5, 

c) více než 5. 


