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Aby snad nedošlo k omylu – toto není žádný životopis. Základ-

ní osnovu knihy sice tvoří povídání o tom, jak jsme postupně 

poznávali vliv latentní toxoplasmózy na lidskou psychiku a cho -

vání (a taky třeba na rozmnožování, imunitu, tělesný vzhled, 

výkonnost), a protože u většiny z popisovaných objevů jsem 

byl já nebo moji spolupracovníci, může text v některých mís-

tech, třeba v první kapitole, autobiografi i nebezpečně připo-

mínat. Ale zdání jako obvykle klame. Příběh poznávání vlivů 

toxoplasmózy na člověka tvoří pouze jakési lešení, na kterém 

jsou navěšeny jednak zajímavosti z různých oblastí moderní 

biologie a jednak obecné i velmi konkrétní postřehy a návo-

dy, jak dělat a především jak nedělat vědu. Vzhledem k tomu, 

že ne každého čtenáře bude zajímat, co je to izoelektrická fo-

kusace nebo kdy je a kdy není vhodné provádět Bonferroni-

ho korekci na mnohočetné testy, vyčlenil jsem tyto „přívěsky“ 

do samostatných boxů, které je možné snadno přeskakovat. 

Osobně si však myslím, že právě tyto boxy jsou na celé knize 

to nejdůležitější, a zejména čtenáři, kteří se chtějí vědě věnovat 

profesionálně, by je nejspíš přeskakovat neměli. Působení to-

xoplasmózy na člověka je určitě zajímavý jev (jinak bych jeho 

studiu nevěnoval 20 let svého vědeckého života), ale samotný 

proces získávání vědeckých poznatků je mnohem zajímavější. 

Takže, prosím, boxy raději nepřeskakovat.

Co je to toxoplasma a co toxoplasmóza ? Toxoplasma je para-

zitický prvok s latinským jménem Toxoplasma gondii, který byl 

 objeven v roce 1908, souhrou náhod právě u dosti exotic kého 

hlodavce gundiho saharského (Ctenodactylus gundi, obr. 1). 

Ve skutečnosti tento parazit napadá téměř jakéhokoli teplo-

krevného živočicha, včetně člověka. Je velmi rozšířen: odhaduje 

se, že třetina světové populace ve svém těle nosí klidová stadia 

tohoto úspěšného parazita. Toxoplasmu nosím ve svém těle i já 

a s pravděpodobností asi 30 % ji ve svém těle nosíte i vy. Kdo se 

jednou nakazí, ten už se svého tichého společníka nikdy nezbaví. 

Toxoplasmóza je onemocnění vyvolané toxoplasmou a u člo-

věka má tři základní formy: akutní, kongenitální a latentní. 

Obr. 1 Gundi saharský (Ctenodactylus gundi), první hostitel, u kterého byla toxoplasma obje-

vena. Nahoře před kuchyňskou úpravou a dole po úpravě. Foto Jan Votýpka, Tunis.
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i jejich vzhled. Ženy nakažené toxoplasmou jsou více parádi-

vé, společenské a lehkomyslné, rodí se jim více chlapečků než 

holčiček a mají o něco delší těhotenství. Studium vlivu latentní 

toxoplasmózy na lidský organismus navíc vedlo k řadě objevů, 

které sice s tímto onemocněním přímo nesouvisejí, ale které 

mohou mít o to širší dopad na naše poznání toho, jak funguje 

lidské tělo nebo lidská psychika. Celá řada našich studií napří-

klad jasně ukázala, že jinak reaguje na latentní toxoplasmózu 

(a patrně i na řadu dalších vlivů, včetně únavy nebo stárnutí) 

organismus osob s krevní skupinou Rh plus a jinak s krevní 

skupinou Rh minus. 

Komu je tato kniha určena? (Teď už snad mohu prozradit, že 

tato kapitola je vlastně zakamufl ovaná předmluva.) Tak přede-

vším mně samotnému – až zapomenu, čemu jsem se to ve vědě 

v mládí věnoval a co jsem vlastně vybádal, jistě si to zde rád pře-

čtu (jen abych tomu ještě rozuměl…, nu co, budu se snažit co 

nejvíc zjednodušovat a vyhýbat se obtížně zapamatovatelným 

termínům). Dále je určena každému, kdo se zajímá o biologii, 

zejména o tu její část, které se u nás na přírodovědecké fakultě 

říká biologie bílá. (Dokud jsme ještě všichni v práci nenosili 

džíny, tak bílou biologii  – přelívání rozmixovaných myší ze 

zkumavky do zkumavky – dělali vědci v bílých laboratorních 

pláštích a zelenou biologii  – lovení motýlů či počítání seme-

náčků ostřice na louce – vědci v khaki terénním oblečení.) 

Je pravděpopodobné, že kniha zaujme také člověka, který se 

s tímto onemocněním osobně setkal. Kniha by mohla zajímat 

i čtenáře, kteří by se rádi dozvěděli, jak vlastně funguje dneš-

ní věda a jak vznikají vědecké objevy. Možná si trochu fandím, 

ale zejména obsah boxů věnovaných metodice vědy by mohl 

výrazně pomoci i mým současným kolegům (ti ovšem na čtení 

knih a ani na výše zmíněné rozmixované myši a semenáčky ost-

řice nemají čas, neboť po většinu času musí psát odborné člán-

ky, grantové návrhy a grantové zprávy) a budoucím kolegům, 

studentům, kteří se hodlají zabývat příbuznou problematikou, 

tedy především biologickým a lékařským výzkumem (ti údajně 

Akutní toxoplasmóza propuká bezprostředně po nákaze a je 

obvykle provázena příznaky, jaké známe například u běžných 

viróz, navíc pacientům většinou naběhnou lymfatické uzliny 

na krku. U naprosté většiny osob akutní toxoplasmóza samo-

volně odezní, respektive přejde do své latentní fáze, během 

níž jsou v těle člověka přítomna pouze klidová stadia toxo-

plasmy. Nejznámější a nejnebezpečnější formou toxoplasmó-

zy je toxoplasmóza kongenitální, kterou mohou být postiženi 

novorozenci, jejichž matka se nakazila touto nemocí během 

těhotenství. Přenos parazita z matky na vyvíjející se zárodek 

může skončit potratem nebo závažným vývojovým onemocně-

ním dítěte. Hlavním předmětem zájmu lékařů je pochopitel-

ně kongenitální toxoplasmóza, která je sice relativně vzácná, 

ale bývá provázena závažnými zdravotními problémy. Napro-

ti tomu hlavním předmětem mého odborného zájmu a záro-

veň ústředním tématem této knihy je toxoplasmóza latentní 

(skrytá). Touto formou choroby je ve světě trvale zasažena asi 

třetina obyvatelstva. Lékaři sice obvykle soudí, že latentní to-

xoplasmóza je bezpříznaková a nepředstavuje žádný vážnější 

zdravotní problém, s pravděpodobností hraničící s jistotou se 

však mýlí. Naše výsledky ukázaly, že právě v souvislosti s latent-

ní toxoplasmózou každoročně zbytečně umírá několik set tisíc 

lidí jen v důsledku zvýšeného rizika dopravních nehod. Práce 

amerických a tureckých autorů dále potvrdily, že latentní toxo-

plasmóza výrazně zvyšuje riziko sebevraždy. Navíc mnoho stu-

dií ukazuje, že latentní toxoplasmóza může u vnímavých osob 

spouštět schizofrenii, tedy velmi těžké psychiatrické onemoc-

nění, kterým je během života postiženo zhruba 1 % osob. Mimo 

zdravotních rizik, která s sebou latentní toxoplasmóza přináší, 

je tato parazitóza zajímavá i tím, že výrazně a charakteristicky 

mění povahu a chování nakažených lidí. Velká srovnávací stu-

die dokonce ukázala, že některé rozdíly v národní povaze je 

možno vysvětlit právě rozdíly v zastoupení nakažených osob 

v jednotlivých zemích.1 Latentní toxoplasmóza zvyšuje hladinu 

pohlavního hormonu testosteronu u nakažených mužů a mění 
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Kapitola první

JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM 
ANI MOLEKULÁRNÍM TAXONOMEM

Jak to vlastně všechno začalo? Dost jinak, než jak obvykle vyklá-

dám novinářům, kteří, když udeří okurková sezóna, mlsně slídí 

po vědeckých pracovištích a shánějí materiál pro své články 

o tom, jak vědci dnem i nocí chrabře zápasí s přírodou, aby 

jí vyrvali veškerá její pečlivě skrývaná tajemství. Takže, vážený 

a milý čtenáři, někam si poznamenej: Není pravda, že „vše za-

čalo tím, že když jsem přišel v 90. letech na fakultu na katedru 

parazitologie, začal jsem se rozhlížet, jaké problematice bych 

se mohl věnovat, aby to byla zároveň parazitologie a zároveň 

evoluční biologie“. Tak, tečka a červeně podtrhnout. Nevěřte 

novinářům, ti si nechají napovídat kde co. 

Řekl bych, že skutečnost byla o dost zajímavější. Když jsem 

se v roce 1991 vrátil na fakultu po zhruba čtyřech letech strá-

vených na oddělení imunologie Ústavu molekulární genetiky 

ČSAV, chtěl jsem v první řadě vybudovat molekulárněbiolo-

gickou laboratoř a věnovat se molekulární fylogenetice, tedy 

navázat na témata, kterými jsem se zabýval před odchodem 

z fakulty. A hlavně jsem se úporně snažil nedělat imunologii, 

což byla tematika, kvůli které mě tehdejší vedoucí katedry Jaro-

slav Kulda  na své pracoviště původně pozval. Na katedru jsem 

ovšem přišel s vlastním mzdovým fondem, a tak jsem se necítil 

úplně vázán představami svých šéfů (to jsem se ostatně necítil 

nikdy, takže mzdové fondy za to asi nemohou) (Box 1 Jak přijít 

na katedru s vlastním mzdovým fondem).

Možná to ode mě nebylo pěkné a možná ani příliš zodpověd-

né, ale myslím, že jsem nakonec vedoucímu katedry dostatečně 

přesvědčivě zdůvodnil, proč chci místo imunologické labora-

toře budovat laboratoř molekulárněbiologickou (ani ta na teh-

dejší parazitologii nebyla). Imunologie je sice hezká věda, ale 

v podmínkách katedry parazitologie, kde jsme ji nikdy nepěs-

ještě občas čtou – nejspíš když jim zrovna nefunguje internet). 

V knize je sice probírána především metodika používaná při 

výzkumu chování, velká část zde uvedených postřehů však pla-

tí obecně.

Na tomto místě obvykle bývá poděkování, jenže to je pro vět-

šinu čtenářů pouze signálem, že mají přeskočit následující řád-

ky a nalistovat další kapitolu. Proto raději omluva: Nepoučený 

čtenář této knihy by mohl snadno nabýt dojmu, že autor je ne-

snesitelný vejtaha, který se neustále naparuje, tváří se, jako by 

sežral veškerou moudrost světa, všude byl, všechno viděl a pře-

devším všechno, co se týká latentní toxoplasmózy, vlastnoruč-

ně, v horším případě s pomocí svého týmu spolupracovníků 

objevil a vymyslel. Nepoučenému čtenáři se proto upřímně 

omlouvám za svou stylizační neobratnost, která mohla vyústit 

až v tento zcela chybný dojem. Pravda je taková, že se autor ni-

jak nenaparuje (ve skutečnosti je mimo další skvělé vlastnosti 

a schopnosti skromnost a pokora sama), ale on i jeho tým jsou 

opravdu tak dobří.


