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ŠKOLITELSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

“ Vliv přírodních látek na transport lékovými OATP transportéry” 

 

Doktorand: Mgr. Lucie Zemčíková 

 

Mgr. Lucie Zemčíková, absolventka magisterského studijního programu Farmacie, 

studijního oboru Farmacie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v roce 2013, 

zahájila prezenční doktorské studium ve studijním programu Farmacie, studijním oboru 

Farmakologie a toxikologie 1. října 2013. V roce 2017 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 Molekulární základy farmakologie a toxikologie, Membránové transportní 

systémy pro přenos léčiv, Nukleární metody v experimentální farmakologii a Anglický jazyk. 

V roce 2015 vykonala doktorandka před oborovou radou státní zkoušku z Farmakologie. 

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

následující práci v laboratořích pracoviště. Absolvovala specializační kurs s následným 

získáním osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech 

podle § 17odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Získala dále kvalifikaci 

pro práci s geneticky modifikovanými buňkami. Účastnila se několika dalších školících 

seminářů zaměřených např. na funkce a strukturu buněčných membrán či na detekci 

kontaminace buněčných kultur, které přispěly ke zvýšení její kvalifikace v oboru. 

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 několik druhů transfekčních metod pro zavedení 

transportérů do těchto modelových buněk. Zvládla i některé další molekulárně biologické 

metody, jako je např. Western blotting. Osvojené metody pak úspěšně aplikovala při provádění 

akumulačních a inhibičních in vitro studiích s vybranými buněčnými modely. Důležitý byl její 



přínos při zavádění postupů, které umožnili rutinní transfekci studovanými lékovými 

transportéry na našem pracovišti. Významně se podílela na zavedení přístupů pro stanovení 

kinetických parametrů interakcí a analýzu typu inhibičního působení látek. Ocenit je třeba i její 

další výzkumnou činnost, při které se podílela na projektech dalších fakultních týmů, a přispěla 

tak k zvýšení kvality dalších vědecko-výzkumných výstupů na fakultě.  

Svoji vědeckou erudici doktorandka osvědčila i při přípravě grantových projektů. 

Připravila grantový projekt zaměřený na studium vlivu vybraných přírodních látek na transport 

léčiv membránovými lékovými transportéry, který byl podán v rámci GAUK, byl agenturou 

přijat, v letech 2016-2017 realizován a úspěšně obhájen (Interakce střevních OATP 

transportérů s flavonoidy a jejich možný význam pro transport léčiv - GAUK 30216).  

Uchazečka osvědčila výborné organizační schopnosti při experimentální práci a je třeba 

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

Výsledky svojí výzkumné 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, jako 

byly Česko-Slovenské farmakologické dny konané v letech 2014, 2015 a 2016, tak na 

mezinárodní úrovni, neboť se aktivně zúčastnila konferencí 13th European ISSX Meeting 

2015, TOXCON 2016, či konferencí věnovaných transportérům Meeting the Experts: 

Transporter Conference 2016 či BioMedical Transporters 2017. S odborným sdělením se 

pravidelně účastnila Postgraduální a postdoktorandské vědecké konference konané každoročně 

na FaF UK.  

Výsledky své vědecké práce související s disertační prací publikovala doktorandka ve 

dvou sděleních in extenso v časopisech s impaktním faktorem. V prvním případě byla práce 

publikována v časopise Xenobiotica s IF = 1,93. Druhá publikace byla zveřejněna v časopise 

Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. s IF = 2,24. V obou uvedených publikacích je 

doktorandka prvním autorem. Vedle toho se podílela jako spoluautorka na dalších sedmi 

impaktovaných článcích, jejichž předmět nesouvisel přímo s předkládanou disertační prací.  

Výsledky její práce mohou být přínosem pro další prohloubení znalostí o interakcích 

léčiv a přírodních látek obsažených v potravě, které mohou v klinickém prostředí ovlivnit 

výsledky farmakoterapie, a případně i toxicitu, významné skupiny často používaných léčiv. 

Získané výsledky mohou být také příspěvkem pro přesnější definování mechanismů transportu 

lékovými transportéry a mechanismů interakce studovaných látek s transportními systémy. 

Zvláště zajímavé jsou z pohledu obecnějšího poznání údaje, které se týkají výrazného 



inhibičního působení řady běžně požívaných přírodních látek na studované transportní 

mechanismy, protože v této oblasti jsou zatím poznatky jen velmi omezené.  

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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