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a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 
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Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předkládaná diplomová práce Kláry Dohnalové svými 
výsledky plynule navazuje na experimentální práci dlouhodobě řešenou skupinou prof. 
PharmDr. Petra Pávka, Ph.D. Cílem práce bylo ověřit inhibiční účinek SPA70 na aktivovaný 
hPXR a ověřit hypotézu, že SPA70 je schopen inhibovat aktivaci vyvolanou agonisty 
působícími nepřímým způsobem. Jedná se o velice dobře zpracovanou práci, a to jak po 
obsahové tak i grafické stránce; zejména teoretický úvod přináší značné množství 
zajímavých informací, které jsou perfektně strukturované a předkládané v logickém sledu. 
K práci mám jen několik komentářů: 
1. Přestože je úvod velice zajímavý, je, v kontextu k délce experimentální části a diskuse, 
značně naddimenzovaný. 
2. V částech textu, kde je popisováno možné propojení mezi aktivitou PXR a např. diabetem 
či dyslipidémií by bylo dobré citovat současněší práce, aby čtenář pochopil, že je to zajímavé 
a aktuální téma, které neustrnulo před deseti lety na určité hypotéze. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Je hypoteticky možné selektivně inhibovat různé varianty PXR, případně ovlivňovat PXR 
pouze ve vybraných orgánech? Nebo bude vzhledem k dominantní expresi PXR vždy 
nejdůležitější ovlivnění PXR v játrech? 
2. Uvádíte, že dosud bylo popsáno 28 variant PXR. Není známo, s jakou variantou je 
spojován např. rozvoj dyslipidémie nebo diabetu? 
3. V legendách obrázků nebylo uvedeno, kolik biologických "replikátů" bylo provedeno ( n = 
?) a jaký konkrétní typ statistické analýzy byl proveden. Mohla byste to doplnit? 



4. Je měření aktivity renilla luciferázy standardním postupem pro měření proliferace? 
Nemůže být nízká aktivita způsobena nízkou transfekční efektivitou? Lze nějakým způsobem 
měřit úroveň úspěšnosti transfekce? 
5. Zajímavým krokem v případě výsledků u obr. 12 bylo snížení FBS na 1% v Opti-MEM po 
dobu 24 hodin. Dle názoru oponenta už muselo docházet k nutriční depleci. V práci Smutný 
et al. 2014 byly také použity tyto podmínky?  
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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