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Název práce: Vliv parazitů na pohlavní index 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce je ne zcela konzistentním literárním přehledem poznatků o vlivu parazitů 
(sensu lato) na pohlavní index jejich hostitelů. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má 19 stran textu a její členění odpovídá zvyklostem. Většina úvodu se 
zabývá pohlavním indexem u lidí, přesto se práce tváří, jakoby se zabývala 
pohlavním indexem obecně. Někdy není jasné, zda je popisována situace obecně u 
organismů/živočichů/savců/lidí. Navíc, ač je většina údajů v úvodu zaměřena na lidi 
(případně savce), následně uváděné příklady se týkají z velké části hmyzu. Tato 
disproporce je docela nápadná a působí dosti rušivě. Rozhodně by bylo vhodné 
práci lépe strukturovat, respektive pokusit se o lepší vyvážení a návaznost 
jednotlivých kapitol. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka cituje na sedmdesát literárních zdrojů, což je počet více jak dostatečný. 
Nicméně mám k práci s literaturou několik připomínek: 
Úvaha o vlivu radiace - zajímavý příklad z území ČR, nicméně by bylo vhodné tuto 
úvahu podpořit/vyvrátit údaji z okolních států nebo studiemi z Japonska po II. 
světové válce atd. 
Někdy si výsledky uvedených studií odporují (má věk matky vliv na pohlavní index 
nebo nemá), proto by bylo vhodné uvést, k čemu se kloní většina zjištěných dat 
(publikací), nebo zda je závislost třeba na geografii apod. ... 
Navíc není moc jasné, zda uvedené příklady jsou všeobecně přijímány, nebo zda se 
jedná o ojedinělé studie. Předpokládám, že studie na našem druhu jsou početné, 
navíc by bylo vhodné některá tvrzení doložit srovnáním s ostatními savci/živočichy. 
(např. zvyšuje sexuální abstinence počet spermií s Y chromozomem konzistentně? 
Pokud by tomu tak opravdu bylo, je to asi nejjednodušší způsob jak posunout index 
směrem k produkci synů, což bylo a někdy stále je žádoucím cílem v řadě kultur 
apod. Jak je tomu u ostatních primátů a savců atd. Stejně tak by bylo zajímavé 
uvést, zda existuje více studií dokazující vliv kouření apod.) 
 
Z formálních chyb bych zmínil nejednotnost citačního formátu (velká vs. malá 
písmena, pomlčky, čísla ročníků časopisů atd.), nicméně těchto chyb není příliš 
mnoho. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Obrazová dokumentace a tabulky chybí, přitom přehledná tabulka sumarizující 
možnosti a směry manipulace pohlavním indexem vlivem parazitace by zajisté 
zpřehlednila studovanou problematiku. 
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Jazyková úroveň práce je dobrá, text se četl snadno, počet méně zdařilých formulací 
je zanedbatelný. Formálních chyb v samotném textu je velmi málo, zde bych zmínil 
nejednotnost fontů písma a to ani na titulní stránce (a stránkování do něhož je 
zahrnuto i titulní stránka). 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená BP splňuje po jazykové a formální stránce nároky kladené na tento typ 
práce. Nicméně po obsahové stránce (a z pohledu struktury a logiky psaného textu) 
by bylo možné do budoucna ještě ledasco vylepšit. Téma zvolené práce není 
jednoduché a práce vyžaduje aktivní přístup, schopnost syntézy, ale i následné 
analýzy zjištěných informací. V samotném textu je možno nalézt mnoho 
protichůdných tvrzení, což je samo o sobě zajímavé a podnětné, ale autorka by 
měla s takto předloženými informacemi dále pracovat, a ne je pouze přepsat z 
původních prací do své BP. Ale abych pouze nekritizoval: práce je zajímavým 
výchozím bodem k dalšímu, velmi zajímavému studiu, a v následné (doufám) DP 
přeji autorce hodně nového a podnětného poznání.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Jak bylo řečeno výše, především by bylo vhodné lépe provázat úvod, zaměřený 

především na člověka, a následující kapitolky, které se cca z poloviny zabývají 
členovci. Bylo by také fajn zmínit i další, pravděpodobně mnohem důležitější 
faktory ovlivňující pohlavní index. 

Srovnání vlivu teploty při použití 4 vs. 37 °C není moc fyziologické a tudíž není 
příklad zvolen nejvhodněji. 

66 % infikovaného hmyzu Wolbachia je míněno na počet jedinců nebo druhů? 
Navíc příklad, kdy Wolbachia zabíjí potomky samčího pohlaví, nezní moc evolučně 

stabilně. Bakterii jde o to, rozšířit se na celou populaci hostitele. Ale pokud by 
platilo uvedené, tak z takové populace záhy zmizí všichni samci a populace 
vyhyne... 

Mám za to, že v případě cytoplazmatické neslučitelnosti (samice nenakažená samec 
nakažený) umírají embrya obou pohlaví. 

Pokud již zmíněny bakterie u hmyzu, proč není uveden vliv virových infekcí na 
pohlavní index (známo i vážných přenašečů různých onemocnění, např. much 
tse-tse)? Stejně tak proč nejsou zmíněny bakteriální infekce u obratlovců? 

Je rovněž otázka, zda parazity způsobující feminizaci (a často i kastraci) hostitele 
(např. Sacculina) lze považovat za manipulátory s pohlavním indexem 
(definovaným jako počet narozených samců vůči samicím) hostitelů. 
Pravděpodobně ne. (I když si autorka tento problém uvědomuje např. u Taenia 
crassiceps, přesto by měla zvážit zda tento příklad patří do BP; feminizace je 
něco dost jiného než manipulace s pohlavním indexem potomků.) 

Tvrzení, že "Pro parazity je výhodné, když vychýlí pohlavní index hostitele směrem k 
pohlaví, kterým je častěji přenášen, nebo se v něm lépe vyvíjí." je velmi 
diskutabilní a ve většině případů se bude jednat o vedlejší efekt, nikoli o cíl 
parazita. 

Toxoplasmóza vs. infekce prvokem Toxoplasma gondii - autorka si ne zcela jasně 
uvědomuje rozdíl mezi infekcí a klinicky manifestovaným onemocněním (asi jako 
bychom řekli, že nejběžnějším onemocněním v ČR je infekční mononukleóza, 
protože protilátky na EBV má 90 % lidí). 

Stejně tak není jasné tvrzení, jak by T.g. vyšší produkcí synů mohla zvýšit jejich 
infikovanost (potomci v případě lidí většinou nejsou infikovaní!). Adaptabilnost 
zvýšení počtu infikovaných samců by naopak mohla být spatřována v 
(nepotvrzeném!!!) tvrzení kolegy Flegra, že se T.g. přenáší pohlavním stykem ze 
samců na samice.  

Rozhodně by ale autorka měla důkladněji diskutovat rozpor jednotlivých hypotéz - 
infekce T.g. je pro organismus zátěž (stres) a tedy by měl být index posunut ve 
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prospěch samic, naopak hypotéza o imunosupresivním účinku nahrává samčím 
potomkům (přitom index se zvyšuje v začátcích infekce, tj. právě v době, kdy 
může případné onemocnění vyvolat stres a tedy více samic, ale opak je pravdou).  

Vysvětlení snížení pohlavního indexu u žen s dlouhotrvající infekcí T.g. pomocí 
Trivers-Willardovou hypotézy je velmi pochybné. Neexistuje žádný solidní důkaz, 
že dlouhotrvající infekce T.g. u lidí má vliv na jejich fyziologii a tedy na kondici!  

Není moc jasné, jak HCMV ovlivní pohlavní index, když se jeho prevalence 
odhaduje na 90-100 % (tj. vlastně neexistuje kontrolní skupina). Rovněž 
vysvětlení pomocí Trivers-Willard hypotézy není moc pravděpodobné, protože 
opravdu nelze souhlasit s tvrzením, že "lze předpokládat, že infekce HCMV by 
mohla snižovat kondici žen, které pak produkují více dcer" v případě, kdy je 
nakažena většina populace (opět je zde směšována nákaza vs. klinicky se 
projevující onemocnění). 

 

Jednoznačný návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka bude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


