Katedra filosofie a dějin přírodních věd

Laboratoř evoluční biologie
„Toxo-tým“

Staňte se členy našich

pokusných králíků!
http://bio.natur.cuni.cz/~flegr/kralici/
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Náš tým
Naše laboratoř se zabývá problémy souvisejícími zejména s evoluční biologií, evoluční psychologií
a etologií člověka. Již více než 20 let se zabýváme vlivem parazitického prvoka toxoplasmy (Toxoplasma
gondii) na chování jeho hostitele, především na chování infikovaných osob. Výzkum toxoplazmózy nás
občas zavedl i do dalších oblastí (čemuž jsme se nijak zvlášť nebránili). Naše skupina se v průběhu let
značně diverzifikovala, takže každý člen si „přijde na své“. Spolupracovali jsme (a dále spolupracujeme) s
řadou dalších vědeckých a lékařských pracovišť u nás i v zahraničí. Na naše dosavadní úspěchy nejen
v podobě publikací se můžete podívat na: http://bio.natur.cuni.cz/~flegr/toxotym/
Zaměřujeme se především na:


evoluční biologii
-



evoluční psychologii
-



např. makroevoluce, modelování, udržování genetického polymorfismu v populaci,
teorie zamrzlé plasticity

např. evoluce rozmnožování, sourozenecké konstelace, pohlavní výběr, behaviorální
psychologie

evoluční parazitologii
-

např. manipulační teorie, především vliv parazita Toxoplasma gondii a dalších
patogenů na chování, zdraví a reprodukci u lidí.

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Je vrchním velitelem Laboratoře evoluční biologie. Na PřF vyučuje předměty Úvod
do evoluční biologie, Mikro a makroevoluce, Evoluční a ekologická parazitologie a
Praktická metodologie vědy. Je členem redakční rady časopisu Vesmír a
Neuroendocrinology Letters. Zabývá se především teorií zamrzlé plasticity a vlivem
parazita Toxoplasma gondii na lidskou psychiku, chování, vzhled, a dále vším, co naši
studenti vymyslí…

RNDr. Šárka Kaňková, PhD.
Zabývá se zejména teoretickou a evoluční psychologií. Ve svém výzkumu se věnuje vlivu
latentní toxoplazmózy na plodnost, průběh gravidity, pohlavní index, fitness potomků a všemu, co
s tím souvisí. Kromě zmíněných témat se dále zaměřuje na vliv Rh polymorfismu na prenatální a
postnatální vývoj dítěte, ale také např. na evoluci těhotenské nevolnosti. Ve spolupráci s Radimem
Kubou v současnosti připravuje výzkum zaměřený na vliv sourozeneckých konstelací na zdravotní
stav a osobnost v dětském věku.

Postgraduální studenti:
Ing. Petr Houdek
Petr zpracovává na PřF svůj doktorát, jinak také učí behaviorální ekonomii. Své studenty
nutí, aby na charitu vybírali před nevěstinci (kde jinde si lidé příspěvkem mohou více chtít zlepšit
své svědomí?), aby firmám posílali fiktivní romské životopisy (jak jinak zjistit diskriminaci na
českém trhu práce?) či aby sledovali výdaje žen na kosmetiku v hospodářských krizích (kdy jindy
se musí více činit, aby našly dobrou partii?).
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Mgr. Martin Hůla
Martina zajímá původ lidské obliby rostlin. Rád by zjistil, jak hodnocení krásy květin
závisí na morfologickém uspořádání květů a do jaké míry je ovlivněno individuálními rozdíly
mezi hodnotiteli.

Mgr. Robin Kopecký
Robinův hlavní zájem je téma evoluce a faktorů ovlivňujících kooperaci, altruismus a
morálku metodami evoluční psychologie a sociobiologie. Na poli filosofie, kterou také studuje na
FF UK, se věnuje etice, analytické a experimentální filosofii. Což má za následek v lepším případě
jeho snahu o zbiologizování etiky a obohacení behaviorálních experimentů o filosofické otázky, v
horším případě pak naštvané a zmatené testované subjekty.

Mgr. Radim Kuba
Jak moc náš život ovlivňuje rodina, sourozenci a naše pořadí narození? Proč je na elitních
vysokých školách více prvorozených? Radim se věnuje především rodinným konstelacím a vlivu
pořadí narození – např. na studijní schopnosti jedince a psychologický profil. Věnuje se i
problematice urgentního lékařství a řeší např. emoční prožívání jedince při poskytování první
pomoci, faktory ovlivňující snahu pomáhat či třeba zátěžové faktory plynoucí z výkonu profese
u hasičů, záchranářů či policie. Na PřF rovněž vyučuje několik předmětů týkajících se první pomoci.

Mgr. Julie Nekola Nováková
Julie se ve své práci zabývá především experimentálními hrami v souvislosti s evolučními
základy kooperace, altruismu, férovosti a sobeckosti. Nakolik mohou například individuální rozdíly
v podmínkách nutných pro reciproční altruismus ovlivnit míru kooperativního chování? Kromě
tohoto výzkumného tématu se široce věnuje popularizaci vědy, psaní beletrie i publicistiky a také
společně s T. Petráskem a J. Tomanem vyučuje předmět Základy astrobiologie. Astronomickoplanetologickým tématům se často věnuje také v popularizačních článcích a přednáškách.

Mgr. Lenka Příplatová
Dokončuje doktorské studium na Katedře filosofie a dějin přírodních věd a zabývá se
především studiem úlekových reakcí a jejich prepulsní inhibicí u lidí s latentní toxoplazmózou.

Mgr. Ludmila Reindl Friedl
Zabývá se studiem sexuálních strategií člověka, momentálně především kondice žen a
fyziologických důsledků jejich orgasmu. Jak je to vlastně s dvojvaječnými dvojčaty a jak moc se pletl
pan Freud...

Mgr. Blanka Šebánková
Vystudovala Filozofickou fakultu ZČU, kde se postupně věnovala kulturní, sociální a fyzické
antropologii, se zaměřením na populace minulosti. Zájem o fyzickou podobu člověka jí motivoval
k výzkumu morfologických znaků, asymetrie a stavby lidského těla. V Laboratoři evoluční biologie
se snaží objevit vztah mezi antropometrickým ohodnocením obličejové, tělesné asymetrie či
somatotypu probandů a toxoplazmózou. Soustředí se také na vlastní vnímání těla, vnímání
kondice a výkonnostní testy probandů.

Mgr. Jan Toman
Jan se zabývá evoluční biologií, zejména teorií zamrzlé plasticity a jejími možnými
ekologickými, evolučními a paleontologickými důsledky. Konkrétně se věnuje např. ekologickým
souvislostem mezi pohlavností či nepohlavností různých skupin organismů a charakterem jimi
obývaného prostředí.
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Mgr. Dan Vávra
Dan se v rámci své dizertační práce zabývá vlivem Rh faktoru na fenotyp člověka z
hlediska jeho korelací s aspekty zdravotního stavu, psychiky a morfologie. Evoluční příčina
současného výskytu RhD-pozitivních a RhD-negativních jedinců v lidské populaci dosud nebyla
spolehlivě určena. Poslední výzkumy však ukazují např. souvislost RhD-pozitivity s odolností vůči
zpomalení reakčních časů osob nakažených prvokem Toxoplasma gondii a také se zdá, že RhDnegativní jedinci mívají horší zdravotní stav a jsou náchylnější k rozvoji některých onemocnění.

Mgr. et Ing. Vojtěch Zíka
V současné době se v rámci doktorského studia věnuje evoluční biologii a aplikované
ekonomii. Těžištěm jeho zájmu je vliv kognitivních chyb spojených se sebehodnocením (např.
nepřiměřené sebevědomí a optimismus) na lidské rozhodování. Vojtěch také působí jako lektor
behaviorálně-vědních předmětů.

Magisterští studenti:
Bc. Jana Hlaváčová
Ve své diplomové práci se věnuje vlivu latentní toxoplazmózy na plodnost člověka. Bude
například zjišťovat, jestli Toxoplasma gondii ovlivňuje počty zdravých vajíček u žen nebo počty
pohyblivých spermií u mužů. Také bude zjišťovat, jestli by toxoplazmóza mohla být pohlavně
přenosnou nemocí u lidí.

Bc. Ondřej Nekola
Věnuje se evoluční biologii a programování. Zabývá se počítačovým modelováním důsledků
teorie zamrzlé plasticity. Zajímají ho simulace, funkcionální programování a otázka, nakolik lze věřit
výsledkům získaným z počítače.

Mgr. et Bc. Daniel Pokorný
Daniel v magisterském stupni studuje vliv Rh faktoru na zdravotní stav a výkonnost a
možný mechanismus udržování polymorfismu pro Rh faktor v lidské populaci - selekci ve prospěch
heterozygotů.

Bc. Kateřina Sýkorová
Zabývá se vztahem mezi vlasovými charakteristikami a osobností člověka a testuje
hypotézy, které by dané souvislosti mohly vysvětlovat ze socio-psychologického či evolučního
hlediska.
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Nabídka témat a volných dat
Níže uvedená nabídka témat bakalářských, diplomových či disertačních prací nemusí být závazná.
Témata mohou sloužit pro inspiraci případných zájemců a zaměření prací je samozřejmě možné
přizpůsobit podle individuálních požadavků a návrhů. Vítány jsou i zcela nové či upravené náměty. Na
práce je možné navazovat i v dalších úrovních studia (např. formou navazující diplomové práce) nebo
naopak téma pro bakalářskou práci rozšířit a zpracovat jako práci diplomovou.
Také upozorňujeme na rozsáhlou nabídku sirotčích dat, která jsou většinou volná ke zpracování a
publikování – nemusí se tedy nutně jednat pouze o bakalářské či diplomové práce, ale o širší, nezávaznou
spolupráci s naší výzkumnou skupinou.

1) Nabídka bakalářských prací
 Souvislost environmentálních a genetických faktorů s délkou 2. a 4. prstu a s dalšími
morfologickými znaky člověka
o
o

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
Je známo, že poměr 2. a 4. prstu koreluje s řadou osobnostních vlastností člověka. Předpokládá se, že
příčinou těchto korelací je to, že poměr délek prstů odráží koncentrace steroidních hormonů, zejména
testosteronu, kterým byl jedinec vystaven během svého embryonálního vývoje. Naše výsledky však
naznačují, že řada osobnostních vlastností lépe koreluje s délkou prstů, případně s některými dalšími
morfologickými znaky a indexy, než s poměrem prstů. Literární rešerše by měla být zaměřena na
dosavadní využití těchto dalších znaků v antropologických či psychologických výzkumech. Na bakalářku
může následně navazovat empiricky zaměřená magisterská i doktorská diplomová práce.

 Těhotenská nevolnost, její příčiny a důsledky
o
o
o

Školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
Přibližně 70 % žen trpí v 1. trimestru těhotenství nevolností a zvracením. Tento jev může být adaptací,
která má matce zabránit v používání toxinů, které by mohly poškodit vývoj embrya.
Literární rešerše by zahrnovala analýzu vědeckých publikací zaměřených na vznik těhotenské
nevolnosti, teratogeny, aborty, vývojové vady, druhy potravin vyvolávající nevolnost, vliv alkoholu a
kouření na nevolnost.

 Trivers-Willardova hypotéza a její důsledky
o
o

Školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
Literární rešerše by zahrnovala analýzu vědeckých publikací zaměřených na Trivers-Willardovu
hypotézu a její důsledky. Práce by měla být zaměřena na základní ultimátní příčiny změn sekundárního
poměru pohlaví, Trivers-Willardovu hypotézu, zobecněnou Trivers-Willardovu hypotézu, tj. dědičné
rysy zvyšující reprodukční úspěch u dcer či synů v daném prostředí jako např. výška, faktory ovlivňující
tyto dědičné rysy př. testosteron či jiné hormony.

 Vliv psychologického profilu matky na prenatální a postnatální vývoj dítěte, na sekundární
pohlavní index
o
o

o

Školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
Psychologický profil osob může být ovlivněn hormonální regulací, která úzce souvisí se zdravotním
stavem jedince. Jedna z hlavních proximálních příčin změn poměru pohlaví při narození je změna hladin
hormonů.
Literární rešerše by po domluvě mohla zahrnovat analýzu vědeckých publikací zaměřených na
souvislosti mezi psychologickým profilem matky a vývojem dítěte, průběhem těhotenství a
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sekundárním pohlavním indexem. Základní náplní studentů bude tvorba a distribuce dotazníků, práce
s lékařskými databázemi, statistické vyhodnocování dat.

 Sourozenecké konstelace a jejich vliv na vybrané duševní choroby
o
o
o

Školitel: Mgr. Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
Pořadí narození má velký vliv patogenetické problémy člověka. To, jestli je člověk narozen jako první,
druhý či pátý potomek v rodině hraje významnou roli pro rozvoj mnoha nemocí (např. schizofrenie,
unipolární deprese, bipolární porucha…). Jakým způsobem jsou jedinci podle pořadí narození ovlivněni
či jaký je mechanismus vlivu sourozeneckých konstelací na zmíněné problémy? Cílem práce by bylo
zpracovat literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a
poskytla buď komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé nemoci
a věnovat se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na:
http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

 Sourozenecké konstelace a jejich vliv na vybraná onemocnění člověka
o
o
o

Školitel: Mgr. Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
Pořadí narození má velký vliv patogenetické problémy člověka. To, jestli je člověk narozen jako první,
druhý či pátý potomek v rodině hraje významnou roli pro rozvoj mnoha nemocí (např. alergie, leukémie,
problémy se srdcem...). Jakým způsobem jsou jedinci podle pořadí narození ovlivněni či jaký je
mechanismus vlivu sourozeneckých konstelací na zmíněné problémy? Cílem práce by bylo zpracovat
literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a poskytla buď
komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé nemoci a věnovat
se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na:
http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

 Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sociálně patologické jevy
o
o
o

Školitel: Mgr. Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
Pořadí narození má velký vliv patogenetické problémy člověka. To, jestli je člověk narozen jako první,
druhý či pátý potomek v rodině hraje významnou roli pro výskyt patologických problémů (např.
alkoholismus, delikvence, užívání drog...). Jakým způsobem jsou jedinci podle pořadí narození ovlivněni
či jaký je mechanismus vlivu sourozeneckých konstelací na zmíněné problémy? Cílem práce by bylo
zpracovat literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a
poskytla buď komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé
problémy a věnovat se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt
na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

 Pořadí narození a jeho vliv na biologické rozdíly mezi jedinci
o
o
o

Školitel: Mgr. Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
Pořadí narození má významný vliv na biologické aspekty jedinců. Provedené studie ukazují, že
k významným odlišnostem dochází např. v oblasti porodní váhy, výšky, velikosti hlavy. Často se hovoří
o "rich uterine environment" prvorodiček - tzn. lepších predispozicích dělohy a zdrojů matky při vývoji
prvního dítěte. Někteří autoři také zmiňují, že se vzrůstajícím počtem dětí v rodině se zvyšuje i
pravděpodobnost výskytu genetických chorob a problémů se zdravím. Cílem práce by bylo zpracovat
literární rešerši, která by zahrnovala vybranou vědeckou literaturu týkající se tématu a poskytla buď
komplexnější přehled o problematice, nebo je možné se zaměřit pouze na některé parametry a věnovat
se jim v práci s větší pozorností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na:
http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.
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 Sourozenecké konstelace a vliv nevlastních sourozenců
o
o
o

Školitel: Mgr. Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
Pořadí narození je jedním z klíčových faktorů ovlivňující osobnost člověka. Tato práce by se zabývala
tím, koho a za jakých podmínek považujeme za své sourozence. Je pro utvoření funkčního pořadí
narození skutečně důležitější, aby byl náš sourozenec „vlastní“ a měli jsme s ním společnou matku i
otce, nebo jde spíše o to, s kým jsme vyrůstali? Nemá na nás nevlastní sourozenec, se kterým jsme
v dětství sdíleli domácnost, větší vliv než vlastní sourozenec, který je o dvacet let starší? Bakalářská
práce by měla za cíl provést literární rešerši, která by konkretizovala faktory a podmínky, které ovlivňují
naše vnímání sourozenců s ohledem zejména na nevlastní sourozence. Více informací o probíhajících
výzkumech lze nalézt na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

 Sourozenecké konstelace a jejich význam v historickém kontextu
o
o
o

Školitel: Mgr. Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
V mnoha kulturách se setkáváme s výraznými rozdíly v přístupu k dětem na základě pořadí narození.
Pozice v rodině často některým jedincům umožnila získat určitá privilegia, tituly a pocty. Problematika
primogenitury a s ní spojené výsady prvorozených je obecně známá, neboť tento zvyk provázel naši
historii po velmi dlouhou dobu. Nejvíce oceňováni zpravidla byli prvorození muži, zatímco k dcerám či
později narozeným synům se přistupovalo rezervovaně a často byli svému prvorozenému bratru vázáni
poslušností. U přírodních národů upřednostňujících muže bylo narození dcery nezřídka provázeno jejím
usmrcením. Ve starověkém Japonsku byl nízký status později narozených sourozenců zdůrazněn
označením „studená rýže”, což vyplývalo z možnosti stravovat se teprve až po nasycení rodičů a
prvorozeného bratra. Cílem bakalářské práce by bylo zpracovat rešerši, která by poskytla přehled
projevů sourozeneckých konstelací na běžný život člověka ať už v historickém kontextu či srovnání
v rámci odlišných kulturních okruhů a společností. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt
na: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

 Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexuální orientaci člověka
o
o
o

Školitel: Mgr. Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
Pořadí narození je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících osobnost člověka. Jednou z oblastí, která se
zdá být velmi ovlivněna, je sexuální orientace. Téma je doporučeno spíše pro zájemce i o navazující
diplomovou práci, neboť máme mnoho dat získaných v dotazníkových šetřeních, které by bylo možné
analyzovat.
Více
informací
o
probíhajících
výzkumech
lze
nalézt
na:
http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

 Sourozenecké konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující osobnost člověka
o
o
o

Školitel: Mgr. Radim Kuba (radimkuba@email.cz)
Konzultant: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
Pořadí narození je jedním z významných faktorů ovlivňujících osobnost člověka, zejména jeho
charakter. Práce by měla za úkol shrnout základní poznatky na vybranou část osobnosti člověka a více
rozpracovat jejich projevy. Více informací o probíhajících výzkumech lze nalézt na:
http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/.

 Makroekonomická biologie
o
o

Školitel: Ing. Petr Houdek (petr.houdek@natur.cuni.cz)
Rostoucí počet studií ukazuje, jak přírodní, biologické i geografické faktory predeterminují vývoj
společnosti, její výkonnost a instituce. Dokázáno je již třeba, že půda vyžadující obdělávání pluhem,
který mohl obsluhovat jen muž, dala historicky vzniknout patriarchálním tendencím ve společnosti a
tento vliv je vysledovatelný i nyní, kdy ženy trpí diskriminací ve vzdělání, práci i osobním životě (tam,
kde se užívaly motyky, pak panuje spíše rovnost pohlaví). Nebo, trpí-li společnost parazitárními a
infekčními onemocněními, je populačně oslaben vývoj nervového systému (je zvýhodňován, už
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prenatálně, imunitní systém), takže tyto společnosti nato vykazují nižší úroveň inteligence, mají nízký
technologický rozvoj i vědu. Společnosti promořené toxoplazmózou mají horší instituce než národy, kde
toto onemocnění rozšířeno není. Toto obecné téma má umožnit zájemcům pokusit se vysvětlit vybrané
ekonomické fenomény pomocí biologických fakt.

 Proč jsou bohatí krásní a kriminálníci malí, tlustí a oškliví?
o
o

Školitel: Ing. Petr Houdek (petr.houdek@natur.cuni.cz)
Mnohé studie z trhů práce ukazují, že nejen schopnosti, ale i fyzické vlastnosti zaměstnanců rozhodují
o velikosti jejich mzdy. Efekt „fyzické krásy“ se dá přitom vysledovat již na škole, když se k atraktivnějším
studentům chovají učitelé vlídněji, ti jsou i obecně populárnější a mají více kontaktů a možností. Posléze
na trhu práce „mzdová prémie za krásu“, resp. „za vyšší a nebo atletickou postavu“ dosahuje poměrně
vysokých hodnot. Závislost platí i opačným směrem, a proto lidé menší, s vyšším BMI a nebo méně
atraktivní vydělávají méně než jejich jinak stejní kolegové. Cílem projektu je ověřit, zda uvedené
nevýhody na legitimním trhu práce způsobí, že tito lidé budou mít větší motivaci vydělávat si méně
legitimním (legálním) způsobem – tj. budou nadproporcionálně zastoupení v populaci odsouzených.
Předpokládá se terénní výzkum ve věznicích. Alternativně lze dokázat, že méně atraktivní lidé se budou
třídit do „méně atraktivních“ (vydělávajících) zaměstnání.

 Ekonomie diskriminace: jsou leváci na práci či studium leví?
o
o

Školitel: Ing. Petr Houdek (petr.houdek@natur.cuni.cz)
(Nejen) pracovní či studijní prostředí je uzpůsobeno pravákům, leváci by proto měli být přímo
znevýhodněni v manuálních pracovních pozicích a zprostředkovaně i v ostatních zaměstnáních. Bylo
však dokázáno, že i v manuálních zaměstnáních mohou leváci dosahovat mzdové prémie (levačky však
nikoliv), patrně kvůli své větší kreativitě. Na druhé straně existují důkazy naznačující, že leváci i levačky
se těší vyšším mírám alkoholismu, depresím a dalším psychologickým poruchám. Projekt by měl na
datech v Česku ověřit, existuje-li u leváků studijní či mzdová diskriminace, popřípadě se zaměřit na další
specifika leváků ve vzdělávání či na trhu práce (zastoupení v různých oborech, spolcích, zaměstnáních,
příjmových kategoriích, vedoucích pozicích, dosaženém vzdělání, atp. u mužů i žen).

 Funguje astrologie? Aneb proč lidé narození v létě jsou v životě úspěšní a děti narozené v zimě
chudé?
o
o

Školitel: Ing. Petr Houdek (petr.houdek@natur.cuni.cz)
Cílem projektu je odhalit vztah mezi (arbitrárním) začátkem školní docházky v září a životním úspěchem.
Výhoda být téměř o rok starší než spolužáci (při odkladu nástupu do ZŠ) se v tomto věku ukazuje totiž
jako velmi významnou pro zdar ve škole (či ve sportu), který poté může ovlivnit i životní úspěch (výši
příjmů, dosažené vzdělání, atp.). Naopak v zimě se často rodí nemanželské děti mladým rodičkám.
Projekt by se měl zaměřit na vysvětlení, jak socioekonomický status matek v kombinaci se specifickým
ročním obdobím (konec jara a léto) dává vzniknout tomuto fenoménu.

 Teoretická nebo evoluční biologie - po osobní dohodě téma dle vlastního výběru
o
o

o

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
Řada biologických jevů lze nejlépe sledovat na matematických modelech. Dnešní software umožňuje,
aby se modelování i poměrně komplexních jevů pomocí numerických modelů věnovali i biologové, kteří
nemají matematické znalosti. Hlavním tématem našich teoretických výzkumů je studium implikací
teorie zamrzlé plasticity. Podle této teorie mohou druhy reagovat na selekci pouze v krátkém období
po svém vzniku, dokud jsou geneticky homogenní a tedy plastické. Dále by mělo platit, že v jednotlivých
taxonech by měly postupně ubývat znaky, které mohou při speciaci zplastičtět, takže by se měla uvnitř
„stárnoucího“ taxonu snižovat celková disparita.
Oba výše zmíněné jevy mají řadu očekávaných důsledků pro průběh makroevolučních i mikroevolučních
dějů. Tyto důsledky je možné studovat právě pomocí technik numerického modelování, případně jejich
existenci testovat na reálných empirických datech pomocí techniky srovnávací studie. Tématy
bakalářských prací se mohou stát literární rešerše věnující se příslušným jevům – sběr již publikovaných
dokladů existence jevů, které predikuje teorie zamrzlé plasticity i diskuse dosavadních interpretací
těchto jevů. Na bakalářskou práci mohou navázat práce magisterské i doktorské.
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2) Nabídka diplomových prací
 Vliv latentní toxoplazmózy, chronické infekce lidským cytomegalovirem, bakterie Bartonelly,
laterality (leváctví), vlasových charakteristik, Rh krevní skupiny a dalších biologických i sociálních
faktorů na, chování, osobnost a zdraví člověka
o
o

o

o

o

o

o

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)

Naše dlouholeté výzkumy ukázaly, že infekce prvokem T. gondii či cytomegalovirem ovlivňují nejen
chování a psychiku infikovaných osob, ale i řadu dalších složek fenotypu, včetně některých
morfologických znaků. Navíc se postupně ukázalo, že individuální vnímavost vůči vlivům infekcí souvisí
na krevní skupině osoby, konkrétně na jejím Rh faktoru. Obecně lze říci, že Rh negativní osoby jsou vůči
důsledkům nákazy výrazně vnímavější, než osoby Rh pozitivní. Navazující výzkumy pak ukázaly, že
nákaza T. gondii, případně cytomegalovirem nebudou jedinými faktory, jejichž vliv na fenotyp jedince
závisí na jeho Rh krevní skupině a že i takové faktory jako stárnutí, únava či kouření mají jiný dopad na
výkonnost a zdravotní stav jedinců Rh pozitivních a Rh negativních. Všechny tyto jevy se zatím ve světě
studují jen zcela výjimečně, takže se mohou snadno stát náplní diplomových a navazujících doktorských
prací a následně i náplní odborných článků publikovatelných v kvalitních mezinárodních časopisech.
Výzkumy lze provádět jednak na dobrovolnících z řad našich studentů, které je možno například
podrobit široké paletě výkonnostních testů. Určitým problémem je zde ovšem relativně nízké
zastoupení jak osob Rh negativních (kolem 16 %) tak Toxoplasma-infikovaných osob (kolem 10 %).
Diplomové práce studující interakci Toxoplasma-Rh faktor se proto obvykle nedají dokončit během
dvou let a jsou proto vhodnější spíše pro studenty, kteří počítají s navazujícím doktorandským studiem.
Optimálním modelem je v takovém případě zaměřit magisterskou diplomovou práci na vliv
toxoplazmózy (či cytomegalovirusové infekce) na fenotyp (třeba IQ či úlekovou reakci) studentů a
navazující doktorskou disertační práci na příslušné rozdíly v odpovědi Rh negativních a Rh pozitivních
osob na tyto infekce.
Výzkumy lze ovšem provádět nejen na studentech, ale i na dalších dobrovolnících, jejichž výkonnost či
zdravotní stav byly vyšetřeny původně za jiným účelem. Tyto soubory vyšetřované na spolupracujících
pracovištích, například v Ústřední vojenské nemocnici nebo v Porodnici u Apolináře bývají zpravidla
větší, takže studii zahrnující Rh faktor bývá možno dokončit i během magisterského studia, spektrum
testů, pomocí kterých jsou pokusné osoby vyšetřeny, však bývá užší a často ho ani nemůžeme příliš
ovlivnit. Příslušné diplomové práce jsou proto vhodnější pro studenty, které baví spíše zpracovávání již
hotových dat, než vlastní sběr těchto dat – tedy než práce s pokusnými osobami.
Na řadě klinických pracovišť jsou k dispozici již hotové soubory dat, které jsou často nejen velmi
rozsáhlé, ale v některých případech jsou probandi již přímo vyšetřeni na toxoplazmózu,
cytomegalovirus, Rh faktor, případně od nich existují alespoň vzorky sér, které takové vyšetření
dodatečně umožňují. Diplomant tedy může přijít s vlastním projektem, jestliže se mu podaří navázat
spolupráci s „majitelem“ takových dat. V těchto případech se nemusíme omezovat pouze na projekty
zahrnující studium vlivů toxoplazmózy a cytomegaloviru. Jestliže na daném pracovišti byli například
pacienti vyšetřeni na přítomnost jiného infekčního agens, může se diplomová práce týkat vlivu tohoto
agens na fenotyp člověka.
Následující seznam uvádí příklady konkrétních diplomových projektů, kterým se naši studenti mohou
věnovat. Vlastní diplomová práce bývá obvykle zaměřena ještě mnohem úžeji, například na vliv
toxoplazmózy na IQ nebo na krátkodobou paměť studentů. Školitelem bývá obvykle prof. Jaroslav Flegr,
případně některý z jeho bývalých studentů. Konkrétní téma diplomové práce zpravidla vykrystalizuje
během prvního půl roku práce na diplomovém projektu.
příklady možných témat:
 Imunita a imunosuprese při latentní toxoplazmóze


Vliv latentní toxoplazmózy na chování člověka



Vliv latentní toxoplazmózy na výkonnost člověka



Odpověď lidského organismu na latentní toxoplazmózu
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 Reprodukční strategie u člověka
o

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)

 Teoretická nebo evoluční biologie - po osobní dohodě téma dle vlastního výběru
o

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)

 Vliv interakce latentní toxoplazmózy a autoimunitních thyreopatií (AIT) na prenatální a postnatální
vývoj dítěte
o
o

Školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
Autoimunitní onemocnění štítné žlázy (AIT) mohou významným způsobem nepříznivě ovlivnit průběh
těhotenství a psychomotorický vývoj dítěte. Podle předchozích výsledků je prevalence AIT u těhotných
žen vysoká: 10 % má pozitivní protilátky proti tyreoperoxidáze a přes 5 % trpí hypotyreózou. Důvody
takto vysoké prevalence jsou nejasné; podle některých autorů jsou AITD častější u osob infikovaných
prvokem Toxoplasma gondii. Projekt by měl být zaměřen na analýzu vlivu AIT a latentní toxoplazmózy
na průběh těhotenství asi u 1000 žen. Téma je doporučeno spíše pro zájemce o navazující diplomovou
práci nebo doktorskou práci, neboť máme mnoho dat získaných z lékařských databází a zároveň byl již
rozeslán anamnestický dotazník týkající se psychomotorického vývoje a zdravotního stavu dítěte.

 Vliv Rh polymorfismu na prenatální a postnatální vývoj dítěte
o
o

Školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
Téma je vhodné spíše pro zájemce o navazující diplomovou práci nebo doktorskou práci, neboť máme
mnoho dat získaných z lékařských databází a zároveň byl již rozeslán anamnestický dotazník týkající se
psychomotorického vývoje a zdravotního stavu dítěte. Základní náplní činnosti studentů bude práce
s lékařskými databázemi, laboratorní vyšetřování sér, tvoření, rozesílání a digitalizace dotazníků,
statistické vyhodnocování dat.

 Vliv těhotenské nevolnosti na zdravotní stav dítěte
o
o

Školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (kankova.sarka@gmail.com)
Téma je vhodné spíše pro zájemce o navazující diplomovou práci nebo doktorskou práci, neboť máme
data získaná z lékařských databází a zároveň byl již rozeslán anamnestický dotazník týkající se mimo jiné
i zdravotního stavu dítěte. Základní náplní činnosti studentů bude práce s lékařskými databázemi,
laboratorní vyšetřování sér, tvoření, rozesílání a digitalizace dotazníků, statistické vyhodnocování dat.
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3) Nabídka disertačních prací
Platí v principu totéž jako pro práce magisterské. Je možné si vybrat z nabídky širších témat a
během prvního roku se zaměřit na nějaký užší podprojekt. Optimální je, když doktorand má zkušenosti
s řešením obdobného projektu v rámci práce magisterské, není to však nutnou podmínkou. Rádi se od
svých studentů přiučíme, když k nám přijdou s novou technikou, kterou zvládli během svého
magisterského studia a která se dá použít i při studium problémů, kterým se věnujeme u nás. Samozřejmě
je možné rozšířit výše uvedené práce diplomové či přijít s vlastním tématem (nikoli tedy pouze s vlastní
technikou). Na doktorandském studiu přivítáme především přiměřeně „umanuté“ studenty schopné
pracovat a myslet samostatně. V takových případech rádi přehlédneme skutečnost, že témata, se kterými
za námi přijdou, nemusí tak úplně zapadat do okruhu problémů, kterým se na našem pracovišti běžně
věnujeme.
 Vliv parazitů na fenotyp člověka
o

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)

 Reprodukční strategie u člověka
o

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)

 Teoretická nebo evoluční biologie - po osobní dohodě téma dle vlastního výběru
o

Školitel: Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (flegr@natur.cuni.cz)
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4) Sirotčí data
Co jsou to sirotčí data?
Naše laboratoř je zaměřená na výchovu budoucích vědeckých pracovníků, a proto v ní provádějí většinu
výzkumné práce dočasní členové týmu – studenti. V důsledku toho zde neustále vznikají tzv. sirotčí data. Jedná se
mnohdy o kvalitní vědecká data z již dokončených projektů, na jejichž konečné zpracování a dovedení do stádia
publikace nám chybí kapacity. Obvykle jde o data, která nasbíral některý student, který na našem pracovišti již
skončil, nebo se začal věnovat jiné problematice. Jejich zpracování se může ujmout se souhlasem vedoucího
laboratoře prakticky kdokoli. Prvním autorem výsledné publikace je pak obvykle člověk, který data zpracuje a sepíše
výslednou publikaci. Osoby, které se na získání sirotčích dat významně podílely, jsou zařazeny mezi další
spoluautory. Seznam sirotčích dat je k dispozici níže, budeme rádi, když vás některá zaujmou a když se jejich
zpracování rozhodnete ujmout.

Seznam sirotčích dat
 Projekt 051 Odhad chování v průběhu experimentálních her na základě fyziognomie obličeje a
psychologických dotazníků
o

o
o
o
o
o

Cíl a popis projektu: Cílem projektu je zjistit, jak dobře dokážou odhadnout pozorovatelé některé osobnostní rysy
uplatňující se při experimentálních hrách (Na obecné blaho, Na obecné blaho s tresty, Wall Street hře (tj. při hře
na důvěru) a hře Na diktátora) na základě fotografií obličejů na obecné blaho, Na obecné blaho s tresty, Wall
Street hře (tj. při hře na důvěru) a hře Na diktátora. Tato úspěšnost bude porovnána s úspěšností obdobných
odhadů učiněných na základě psychologických testů.
Autor: J. Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
Účastníci: J. Flegr, J. Lindová, J. Havlíček, L. Příplatová, A. Kuběna, V. Pivoňková, A. Rubešová, K. Kleisner, R.
Kliment
Správce: J. Flegr
Stav: Zahájeno patrně 1. 6. 2006, Dokončeno 1. 3. 2011, nepublikováno
Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

 Projekt 050 Vliv psychologického profilu studenta na jeho chování v průběhu experimentálních her
o

o
o
o
o
o

Cíl a popis projektu: Cílem projektu je zjistit, jak psychologický profil studentů zjišťovaný pomocí Cattelova,
Cloningerova a Big Five dotazníku koreluje s chováním studentů při experimentálních hrách Na obecné blaho, Na
obecné blaho s tresty, Wall Street hře (tj. při hře na důvěru) a hře Na diktátora
Autor: J. Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
Účastníci: J. Flegr, J. Lindová, J. Havlíček, L. Příplatová, A. Kuběna, R. Kliment
Správce: J. Flegr
Stav: Zahájeno patrně 1. 6. 2006, Dokončeno 1. 3. 2011, nepublikováno
Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

 Projekt 036 Vliv toxoplazmózy, RH faktoru na barvové preference a na postoje studentů
o
o
o
o
o
o

Cíl a popis projektu: Cíl projektu: Cílem projektu je zjistit, zda latentní toxoplasmóza ovlivňuje podvědomé postoje
studentů případně preferenci jednotlivých barev
Autor: Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
Účastníci: J. Flegr, J. Lindová, v menší míře (vytvoření programu, respektive manipulace s daty/organizace pokusů)
M. Kostka a L. Příplatová
Správce: J. Flegr
Stav: Zahájeno patrně 1. 6. 2009, Dokončeno 1. 3. 2011, nepublikováno
Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

 Projekt 016 Vliv toxoplazmózy na psychiku lidí (úlek, strach, sugestibilita, vzdávání se) zjišťovaný
dotazníkem
o
o
o

Cíl a popis projektu: Cílem projektu je zjistit, zda psychologické jevy zjištěné autopsií se vyskytují i u dalších
toxoplazmózou infikovaných osob
Autor: J. Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
Účastníci: J. Flegr, dílčím způsobem Příplatová
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o
o
o

Správce: J. Flegr
Stav: Zahájeno 1. 6. 1993, Nedokončeno, z menší části publikováno
Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

 Projekt 087 Vliv toxoplazmózy, RH faktoru na agresivitu u vojáků
o
o
o
o
o
o

Cíl a popis projektu: Cílem projektu je zjistit, zda latentní toxoplasmóza, Rh fenotyp jedince a hladiny steroidních
hormonů ovlivňují jeho agresivitu
Autor: J. Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
Účastníci: J. Flegr, Jiří Klose, Dana Černochová, v menší míře Šárka Kaňková
Správce: J. Flegr
Stav: Zahájeno 1. 6. 2009, Dokončeno 1. 3. 2011, nepublikováno
Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

 Projekt 086 Vliv toxoplazmózy a RH faktoru na studijní výsledky posluchačů přírodovědecké
fakulty
o
o
o
o
o
o

Cíl a popis projektu: Cíl projektu: Cílem projektu je zjistit, zda latentní toxoplasmóza a Rh fenotyp jedince ovlivňuje
jeho prospěch a nasbírané kredity v jednotlivých oddílech studia
Autor: J. Flegr, hlavní řešitel: nebyl určen, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
Účastníci: J. Flegr
Správce: J. Flegr
Stav: Zahájeno 1. 6. 2009, Běží, nepublikováno
Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

 Projekt 006 Vliv toxoplazmózy a RH faktoru na výsledky vojáků v psychomotorických testech
o
o
o
o
o
o

Cíl a popis projektu: Cíl projektu: Cílem projektu je zjistit, zda latentní toxoplasmóza a Rh fenotyp jedince ovlivňuje
jeho výkon v psychomotorických testech
Autor: J. Flegr, hlavní řešitel: Jindřich Volný, financováno z: Výzkumný záměr
Účastníci: J. Flegr, Jiří Klose, Dana Černochová, Marek Preiss, Šárka Kaňková
Správce: J. Flegr
Stav: 1. 6. 2002, Dokončeno 1. 3. 2008, částečně publikováno
Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

 Projekt 55 Sexuální chování, rodinné konstelace, délky prstů a jiné biologické znaky u návštěvníků
městské knihovny
o

o
o
o
o
o

Cíl a popis projektu: Cíl projektu: Cílem projektu je jistit, zda v dané populaci existují souvislosti mezi různými
aspekty sexuálního chování a sledovanými biologickými a sociálními charakteristikami jedince. Od začátku se
předpokládá, že výstupem by mělo být několik tematicky jen velmi volně souvisejících článků. K dispozici jsou
výsledky rozsáhlého dotazníkového průzkumu prováděného mezi návštěvníky Městské knihovny. Data zahrnují i
délky prstů návštěvníků.
Autor: J. Flegr, hlavní řešitel: J. Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
Účastníci: J. Flegr, Stanislava Lálová, Veronika Chvátalová
Správce: J. Flegr
Stav: Zahájeno 1. 6. 2008, Dokončeno 1. 3. 2010, nepublikováno
Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

 Projekt 063 Závislost citovanosti článku na formálních vlastnostech jeho názvu a jeho autorů
o

o
o
o
o
o

Cíl a popis projektu: ověřit, zda na citovanost článku mají vliv takové věci, jako délka názvu článku, počet autorů,
počet pracovišť autorů, vlastnosti jmen autorů, původ autorů (země), pohlaví autorů, impakt časopisu, volná
dostupnost článku na síti apod. K dispozici je rozsáhlý předzpracovaný soubor dat získaných z databáze WOS.
Autor: Flegr, hlavní řešitel: J. Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
Účastníci: Najatí brigádníci
Správce: J. Flegr
Stav: Zahájeno 10. 10. 2008, Dokončeno 1. 8. 2009, nepublikováno
Možnost publikace: kdykoli, data volná už nyní
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