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Posudek oponenta rigorózní práce 

Jedná se o velmi pečlivě a precizně sepsanou práci (téměř bez jakýchkoli překlepů či nesprávných 

gramatických obratů). Práce je poměrně rozsáhlého charakteru, zpracována je na  84 stranách, obsahuje 

24 tabulek, 56 obrázků a na stovku literárních odkazů.  

 

K práci mám jen pár drobných připomínek a doplňujících dotazů: 

Poznámky: 

1) Hodnoty použité pro stáčení vzorků je vhodnější pro správnou reprodukovatelnost uvést místo otáček 

za minutu (RPM) v hodnotách přetížení (g), neboť RPM závisí na poloměru rotoru dané centrifugy. 

2) Obr. 49 ("elektroforetická analýza exprese proteinu v E.colli") z legendy ani vlastního obrázku není 

zřejmé, o který protein se jedná, čtenář si musí tuto informaci dohledávat v textu. 

 

Otázky: 

1) Proč byla pro pilotní testování inhibičních schopností látek vůči AKR1C3 zvolena právě koncentrace 20 

uM? 

2) Jakým způsobem byly získány hodnoty inhibičních IC50? O kolik nezávislých experimentů se jedná? 

2) V diskuzi uvádíte, že "výsledky in vitro testování navíc nemusí odpovídat hodnotám in vivo, o kterých 

jsou dostupné jen omezené údaje (Škarydová et al. 2009)." Můžete tuto úvahu dále rozvinout a vysvětlit o 

jaké hodnoty in vivo (a jako metodou získané) se jedná?  

3) Jedním z hlavních závěrů Vaší práce je zjištění, že stylopin představuje nový strukturní typ selektivního 

netoxického inhibitoru AKR1C3. Prezentujete jej jako možnou předlohu pro hledání podobných přírodních 

látek nebo syntézu jeho dalších analogů s výhodnějšími vlastnostmi. Jaké vlastnosti v tomto případě by 

hledaná/nově syntetizovaná látka měla mít? V jakém ohledu nemá stylopin dostatečně výhodné 

charakteristiky pro další testování a potenciální využití v terapii? 

  

Práce jednoznačně splňuje, v mnoha ohledech i převyšuje, požadavky kladené na práce rigorózní, a proto 

ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Hradci Králové, dne 14.6.2019 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


