
Oponentský posudek na práci Bc. Adély Šidlové „Analýza průběhu spermatogeneze u myší C57BL/6 

po infikaci prvokem Toxoplasma gondii“ 

Předložená diplomová práce se zabývá vlivem postakutní fáze infekce protozoálním parazitem 

Toxoplasma gondii na některé rozmnožovací funkce samců laboratorní myši, zejména na histologický 

obraz tkání varlat, hladinu některých hormonů a dále na metylaci cytosinů celkové DNA buněk varlat i 

metylaci cytosinů vytipovaných genů. Řešená problematika je aktuální a zajímavá, použité laboratorní 

metody jsou adekvátní vytyčeným cílům, získané výsledky se zdají být vcelku solidní a patrně je bude 

možno publikovat ve vhodně zvoleném časopise. Diplomová práce má všechny obvyklé části, je 

sepsána přehledně a srozumitelně a nevykazuje žádné významnější formální nebo věcné nedostatky. 

Domnívám se, že po řádné obhajobě může práce sloužit jako podklad udělení magisterského 

vysokoškolského titulu. 

Hlavní nedostatky práce vidím v oblasti statistického vyhodnocení získaných dat, určité mezery 

spatřuji také v literárním úvodu, kde jsem sice neobjevil žádné chyby, kde ovšem chybí některé 

podstatné výsledky z posledních let, vztahující se velmi těsně k řešené problematice. Drobné, 

především formální chyby uvádím jako Apendix tohoto posudku a nemyslím, že je potřeba, aby na ně 

diplomantka ve své obhajobě reagovala. 

 Literární úvod. 

První práce studující vliv latentní toxoplasmosy na lidské chování nebyla publikována v roce 1996, ale 

již o dva roky dříve. 

Mezi cesty přenosu toxoplasmosy patří určitě také průnik tachyzoitů oděrkami a sliznicí a podle 

novějších dat i pohlavní styk. 

Není vůbec zmíněn a diskutován pozitivní vliv latentní infekce T. gondii na hladinu testosteronu u 

mužů (v jedné iránské studii i u žen) a u samců krys. Zejména dvě poslední práce z laboratoře A. 

Vyasa, kde je přímo studován mechanismus odpovědný za toto navýšení na úrovni exprese genů pro 

receptory pro LH na Leydigových buňkách, by měly být jak v Úvodu, tak v Diskusi přinejmenším 

zmíněny. 

Metody 

Metoda získávání séra byla nejspíš popsána nepřesně, uvedeným způsobem by se získala krevní 

plasma. 

Není pravda, že „Regresní analýza určuje míru korelace mezi jednotlivými naměřenými 

hodnotami vybraných histometrických parametrů“. To dělá korelační analýza, tedy jiná 

statistická technika.  

Statistické testu na normalitu jsou v podstatě nepoužitelné pro tak malé soubory, jaké měla 

diplomantka k dispozici – téměř nutně vyjdou rozdíly jako nesignifikantní. Všechny univariatní 

testy bylo proto vhodnější použít v neparametrické variantě, případně ještě lépe použít příslušné 

exaktní testy. Je možné, řada rozdílů by se za použití těchto testů ukázala jako signifikantní.  



Pomocí GLM bylo (a pro účely publikace je) třeba otestovat, zda jsou příslušné interakci 

zahrnující binární proměnnou toxoplasmosa signifikantní, tj. zda se signifikantně liší závislost 

příslušných dvojic kvalitativních proměnných (leptotení spermatocyty-Serotoliho buňky, 

spermatidy-Serotoliho buňky, spermatidy- leptotení spermatocyty). 

Čistě formálně, žádný z výsledků týkajících se specifické metylace cytosinů téměř jistě není 

signifikantní, neboť nebyla provedena korekce na vícečetné testy. Rozumné se jeví nejprve 

udělat test ANOVA s opakovanými měřeními a teprve následně (jestliže vyjde signifikantně) 

hledat, ve kterých pozicích se infikovaní a neinfikovaní liší. 

Metodu ANOVA pro opakovaná měření by bylo vhodné použít i pro testování rozdílů v celkové 

metylaci cytosinů – je možné, že by tato metoda ukázala signifikantní rozdíl.  

 

Závěr 

Autorka zde mohla být ve svých závěrech trochu konkrétnější.   

Seznam literatury  

Formát citací je velmi nejednotný, občas jsou použity zkratky časopisů, občas plná jména, velká a 

malá písmena, kurzíva v latinských jménech. Nutno opravit v Endnotu a znovu vygenerovat. 

 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou a konkrétní známku (nejspíš 2, ale posuny mohou být oběma 

směry) navrhnu, až se seznámím s průběhem obhajoby. 

V Praze 30.5. 2013                                         Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 

Otázky pro diplomantku: 

1) Popište přesněji metodu „nested ANOVA“ 

2) Proč a jak bylo potřeba provést Bonferroniho korekci 

3) Opravdu si myslíte, že smícháním 3g sacharózy s 10 ml kapaliny vznikne 30% roztok? 

 

Apendix 

Seznam drobných formálních nedostatků 

Abstract klíčová slova gondi 

Angl. Abstr. decreased compares x compared 

Zkratky:  

CD8+ pomocné??? T-lymfocyty  



Abstr. Anglicky: teticular DNA 

10, a folikuly stimulujícího hormon (FSH) 

11: Z čehož vyplývá, že mechanizmy, jehož prostřednictvím 

12: Díky možnosti přenosu mezi mezihostiteli je T. gondii celosvětově rozšířená a toxoplasmóza 

jednou z nejčastějších zoonóz na světě 

13: tachyzoity rychle replikují, vyvolávají akutní fázi onemocnění a mohou konvertovat v 

bradyzoity a tkáňové cysty (bradizoiti jsou uvnitř tkáňových cyst, souřadná spojka a zde není na 

místě) 

20: Od stresu odvozené hormony mohou ovlivňovat sexuální funkci 

42: obsahují 12 lyofilizovaných magnetických mikrokuliček potažených myší monoklonální 

protilátkou anti-LH a 100 μl myší monoklonální konjugované s hovězí alkalickou fosfatázou. 

51: Obr. 22 Aktivita DNA polymerázy a uvolnění PPi (Pyrosequencing – a service provided by 

varionostic) 

72“ 75: V počátku této práce byly navrženy dvě možné hypotézy, kterými parazit T. gondii může 

změny v reprodukčních parametrech zapříčinit. (snad jak může vyvolat) 

80: Vzhledem k tomu, že během spermatogeneze dochází v germinálních i somatických 

buňkách varlete k cyklické expresi CREM a CREB proteinů závisle na výkyvech cAMP signalizace 

vyvolaných LH a FSH hormony, jak v průběhu pohlavního dozrávání varlat, tak během 12-

denního, ke kterému dochází ve varlatech dospělého jedince 

81: následekem 

84: pathways by Toxoplasma gondii 

 

 


