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Posudek na bakalářskou práci 
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Jméno posuzovatele: Petr Kodym 
 
Datum: 31.5.2016 

Autor:  Forejtková Zita  

Název práce: Možnosti pohlavního přenosu toxoplazmózy  
 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Jednoznačně stanovené, pracovní hypotéza zcela jasně formulovaná. 
Struktura (členění) práce: 
Členění práce je logické, jednotlivé kapitoly na sebe jasně navazují, takže lze velmi 
dobře sledovat logickou nit od úvodu až po závěr.  
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka citovala 77 literárních zdrojů, což je počet více než dostatečný, zdroje jsou 
adekvátní. Oponent oceňuje, že jsou kromě publikací přesně cílených na zadané 
téma zahrnuty i práce všeobecnější, které umožnily autorce, aby v problematice 
získala širší rozhled. Jedinou drobnou výtkou je, že v pasáži o kongenitální 
toxoplasmóze není citována práce Janků (1923), která je vůbec prvním popisem 
toxoplasmové infekce u novorozence. Práce jsou citovány správně. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky, pouze v závěru autorka vyjadřuje svůj  osobní 
názor a (kladně) odpovídá na otázku možnosti pohlavního přenosu Toxoplasma 
gondii. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Jazyková úroveň je vynikající, práce se velmi dobře čte.  
Obrazovou dokumentaci ani grafiku práce neobsahuje. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka vypracovala zasvěcený přehled o toxoplasmóze a zamýšlela se nad 
argumenty, které svědčí pro sexuální přenos této infekce ze samce na samice. 
Argumentům, které vyznívají v neprospěch této hypotézy, mimo jiné i možnému 
biologickému mechanismu přenosu (jakých?) stadií Toxoplasma gondii v (latentní?) 
fázi infekce, věnovala menší pozornost a tak oponenta o správnosti svých závěrů 
nepřesvědčila. To však nikterak nesnižuje kvalitu práce, která rozhodně splnila 
všechny cíle a zaslouží si to nejlepší hodnocení. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínka ohledně Argumentu 3 atd.: u vybraných rizikových skupin (např. osob 
infikovaných sexuálně přenosnou infekcí, což má svědčit i pro zvýšené riziko 
sexuálního přenosu toxoplasmózy), nestačí uvést koinkrétní prevalenci 
toxoplasmózy, je třeba doložit porovnáním s nějakou kontrolní skupinou, že uvedená 
prevalence je skutečně vyšší než u osob, které tomuto riziku vystaveny nejsou. Při 
přejímání výsledků různých studií je rovněž třeba sledovat, na jak velké skupině 
osob (92 HIV+ pacientů je málo-máme lepší!) a jakými metodami byly výsledky 
získány a kolik je studií, kde to vyšlo obráceně. 
Autorce bych si dovolil položit tyto otázky: 

1. Životní cyklus Toxoplasma gondii je zkoumán nejméně po šest desetiletí; než 
cbyla odhalena centrální role kočky, bylo v mnoha laboratořích světa 
provedeno velké množství nejrůznějších (neúspěšných) pokusů. Pokud je 
sexuální přenos ze samce na samici významnou součástí přenosu parasita, 
čím to je, že byl odhalen až teprve nyní? 
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2. Jaký by mohl být, dle Vašich předpokladů, podíl přenosu z mužů na ženy 

vzhledem k celkovému počtu infikovaných žen ? 
3. Jak mám rozumět tomu, že načasování rozvoje schizofrenie u žen je 5. 

argumentem pro pohlavní přenos toxoplasmózy ? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
Petr Kodym 
 
 
 

 


