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„Nové aspekty funkce a regulace pregnanového X receptoru” 

 

Doktorand: Mgr. Lucie Hyršová 

 

Mgr. Lucie Hyršová, absolventka magisterského studijního programu Farmacie, 

studijního oboru Farmacie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v roce 2012, 

zahájila prezenční doktorské studium ve studijním programu Farmacie, studijním oboru 

Farmakologie a toxikologie 1. října 2012. V roce 2016 z důvodu nástupu do zaměstnaneckého 

poměru požádala o změnu prezenční formy studia na studium kombinované.  

Během postgraduálního studia doktorandka postupně úspěšně složila plánované 

zkoušky z předmětů Farmakokinetika a farmakokinetické modelování, Molekulární základy 

farmakologie a toxikologie a Anglický jazyk. V roce 2015 vykonala doktorandka před 

oborovou radou státní zkoušku z Farmakologie. Experimentální výzkumné práce na pracovišti 

Farmaceutické fakulty prováděla pod vedením konzultanta prof. PharmDr. Petra Pávka, Ph.D.  

Doktorandka se zúčastnila několika nezbytných školících akcí, které byly důležité pro 

jeho následující práci v laboratořích pracoviště. Např. získala kvalifikaci pro práci s geneticky 

modifikovanými buňkami. Zvláště významný byl její pětiměsíční pobyt na erudovaném 

zahraničním pracovišti - Université Montpellier, který proběhl v roce 2014 v rámci programu 

Erasmus, neboť významně přispěl k rozšíření metodických schopností doktorandky a k 

celkovému zvýšení její vědecké kvalifikace. 

Během svého doktorského studia doktorandka ovládla řadu náročných metod a 

dokázala získané poznatky uplatnit v experimentální výzkumné práci. Zvládla práci s několika 

druhy buněčných linií a osvojila si řadu molekulárně biologických metod, které úspěšně 

aplikovala při své experimentální výzkumné práci. Důležitý byl její přínos při zavádění 

postupů, které umožnili rutinní práci s jaterními modelovými buňkami na fakultním pracovišti. 



Ocenit je třeba i její další výzkumnou činnost, při které se podílela na dalších projektech, které 

nejsou v disertační práci zahrnuty.  

 Uchazečka osvědčila výborné organizační schopnosti při experimentální práci a je třeba 

ocenit i její významný podíl na celkové organizaci práce a materiálním zajištění týmu. 

Osvědčila svoji schopnost spolupráce s dalšími členy týmu i schopnost řídit práci mladších 

kolegů – diplomantů, pracujících ve výzkumném týmu. Výsledky svojí vědecké práce dokázala 

kriticky zhodnotit a posléze se významně podílela na zpracování dosažených výsledků do 

podoby vědeckých sdělení akceptovatelných v impaktovaných odborných časopisech. 

Doktorandka dokázala připravit prezentace a úspěšně představit výsledky své experimentální 

práce jak na domácích odborných konferencích, tak na mezinárodním fóru, např. na konferenci 

MDO 2016 (Microsomes and Drug Oxidations), na konferenci ToxCon 2017 či Biomedical 

Transporters 2013. S odborným sdělením se pravidelně účastnila Postgraduální a 

postdoktorandské vědecké konference konané každoročně na FaF UK. V roce 2017 převzala 

ocenění za nejlepší publikaci roku 2016 v kategorii experimentální farmakologie za publikaci 

"The pregnane X receptor down-regulates organic cation transporter 1 (SLC22A1) in human 

hepatocytes by competing for ("squelching") SRC-1 coactivator" od České společnosti pro 

experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii. 

 Významná a pro fakultní pracoviště přínosná byla i její pedagogická práce, při které se 

věnovala výuce předmětu Základy dozimetrie a ochrany před zářením pro pregraduální 

studenty oboru Farmacie v anglickém jazyce jak pro posluchače studující v ČR, tak na 

společném pracovišti fakulty s MBS College of Crete. Současně se účastnila výuky předmětu 

Farmakologie I a Farmakologie II pregraduálních studentů studijního oboru Farmacie  

Výsledky své vědecké práce související s disertační prací publikovala doktorandka ve 

čtyřech odborných sděleních in extenso v časopisech s impaktním faktorem. Ve třech z těchto 

publikací je první autorkou. Jedná se o práce Hyršová L, Smutný T, Carazo A, Moravčík S, 

Mandíková J, Trejtnar F, Gerbal-Chaloin S, Pávek P (2016) The pregnane X receptor down-

regulates organic cation transporter 1 (SLC22A1) in human hepatocytes by competing for 

(“squelching”) SRC-1 coactivator. British Journal of Pharmacology 173:1703-1715 (IF 5,491), 

Hyršová L, Smutný T, Trejtnar F, Pávek P (2016) Expression of organic cation transporter 1 

(OCT1): unique patterns of indirect regulation by nuclear receptors and hepatospecific gene 

regulation. Drug Metabolism Reviews 48:139-158 (IF 4,097), Hyršová L, Vanduchová A, 

Dušek J, Smutný T, Carazo A, Marešová V, Trejtnar F, Bárta P, Anzenbacher P, Dvořak Z, 

Pávek P (2018) Trans-resveratrol, but not other natural stilbenes occuring in food, carries the 

risk of drug-food interaction via inhibition of cytochrome P450 enzymes or interaction with 

xenosensor receptors. Toxicology Letters (IF 3,166) a publikaci Carazo A, Hyršová L, Dušek 



J, Chodounská H, Horvátová A, Berka K, Bazgier V, Gan-Schreier H, Chamulitrat W, Kudová 

E, Pávek P (2017) Acetylated deoxycholic (DCA) and cholic (CA) acids are potent ligands of 

pregnane X (PXR) receptor. Toxicology Letters 265:86-96 (IF 3,166). Vedle toho se podílela 

jako spoluautorka na dalších šesti impaktovaných článcích, jejichž předmět nesouvisel přímo 

s předkládanou disertační prací.  

 Požadavky pro získání vědecké hodnosti Ph.D., které jsou stanoveny Vědeckou radou 

FaF UK a Oborovou radou pro Farmakologii a toxikologii uchazečka plně splňuje a proto 

doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě jako podklad pro udělení akademického 

titulu Ph.D. dle § 47, odst. 5 zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) po úspěšně vykonané 

obhajobě. 
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