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Předložená disertační práce se zabývá studiem konstitutivního androstanového receptoru (CAR), 

jednoho z jaderných receptorů, který reguluje mj. expresi různých forem lidských jaterních 

cytochromů P450. Cílem práce bylo především hledání vhodných ligandů pro lidskou formu tohoto 

receptoru. Zvolené téma je nepochybně velmi aktuální a má, vzhledem k potenciálnímu 

terapeutickému využití takových sloučenin, také značný praktický význam - o čemž svědčí i fakt, že 

mezi publikacemi disertanta je také evropská patentová přihláška. Pro studium této problematiky 

musel disertant zvládnout použití celé škály metodických přístupů: od práce s laboratorními zvířaty 

a buněčnými kulturami přes měření inhibičního efektu na enzymovou aktivitu a imunochemické 

metody až po molekulární modelování. Použité metody jsou adekvátní studovanému problému. 

Práce je sepsána v anglickém jazyce, je vcelku přehledná a - zejména v první části - i čtivá. 

Text vlastní práce, která má charakter „komentáře k souboru publikací“ obsahuje (kromě 

„technických částí“) úvodní přehled literatury (kapitoly 1. a 2., pojednávající o jaderných 

receptorech a o CAR) o celkové délce 29 stran, cíl práce (1 str.) a seznam prací disertanta, dále 

jejich kopie s komentářem (k této části se ješte vrátím) a diskusi (4 str.). Seznam publikovaných 

prací disertanta zahrnuje 4 práce přímo související s tématem disertace (z toho dvě prvoautorské, a 

jednu patentovou přihlášku), dále další 3 práce z oblasti xenobiochemie, 4 postery a 3 orální 

vystoupení na odborných fórech). Celkový rozsah práce je 98 stran. 

Necítím se kompetentní posuzovat jazykovou úroveň práce, nicméně se nemohu zbavit 

dojmu, že by textu prospělo jeho „prohnání“ některým s programů disponujících automatickou 

kontrolou anglických textů (odstranilo by to též překlepy v práci). 

Z věcného hlediska za nejcennější pro čtenáře považuji přehled literatury v prvních dvou 

kapitolách, který by obstál jako stručnější samostatný přehledný referát. Další části práce jsou velmi 

stručné, jde v zásadě o jednostránkové anotace ke každé z probíraných publikací, doplněné stručnou 

souhrnnou diskusí (také abstrakt práce je formálně spíše anotací). Posuzována jako celek působí 

tato část spíše jako součást autoreferátu (který jsem ostatně neměl k dispozici pro posuzování, 

ačkoliv má podle čl. 17 odst. 3 „Pravidel pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě UK“ být 

přílohou práce). Práce obsahuje kopie plného textu všech publikací (s logickou výjimkou patentové 

přihlášky), čtenář si tedy může podrobné informace doplnit z nich. Na druhou stranu to není úplně 



pohodlné - nejen kvůli nutnosti listovat v práci, ale také protože technicky je text publikací v kopii 

dosti špatně čitelný v důsledku změnšení písma (platí to zejména o publikaci A. 2). Domnívám se, 

že by bývalo vhodnější, aby výsledková část přehledně a stručně prezentovala alespoň nejdůležitější 

získaná data a jejich diskusi. Nicméně tato připomínka je čistě formální (a poněkud 

„staromilecká“), zdůrazňuji, že práce v předložené podobě odpovídá i formálně ustanovením 

citovaného vnitřního předpisu FaF UK. Z věcného pohledu pak plně dokumentuje vysokou 

odbornou úroveň disertanta a jeho schopnost samostatné vědecké práce.

Výše uvedené připomínky nijak nesnižují celkově vysokou úroveň předložené 

disertační  práce, kterou proto  doporučuji  k obhajobě  a v případě úspěšné 

obhajoby jako základ k získání akademického titulu Ph.D podle §47 zákona o 

vysokých školách (Zák. 111/1998 Sb. v platném znění)

K práci a její obhajobě mám následující dotazy:

1. Jak je v současné biochemii pravidlem, jsou publikace A1 až A3 (a předpokládám, že i A4) dílem 

větších autorských kolektivů. proto je správné a nanejvýš důležité, že disertant přesněji specifikuje 

(na str. 31-32 práce) svůj podíl na těchto studiích. Údaje v této části disertace nejsou však v úplně 

shodě s příslušnými pasážemi přímo v publikaci A1 (str. 47 disertace), resp. A3 (str. 74). Mohl by 

disertent komentovat tyto rozdíly?

2. Jako diabetika mne osobně zaujaly experimenty, týkající se steviolu a steviosidu, a to zejména 

zjištění, že tyto sloučeniny ovlivňují indukci i enzymovou aktivitu enzymů, metabolizujících 

xenobiotika. Jsou známy typické hodnoty koncentrací steviolu u osob, které v rozsáhlejší míře 

používají toto umělé sladidlo? Jsou srovnatelné s koncetracemi studovanými v této práci? Lze 

odhadnout, jaké lékové interakce se mohou vyskytnout u diabetiků a dalších uživatelů steviolu? 

Jasou známy nějaké produkty utilizace steviolu (steviosidu) střevním mikrobiomem?

3. Výsledky v práci A2 byly získány na myším modelu. Disertent sám v práci upozorňuje na značné 

rozdíly v regulaci metabolismu xenobiotik u myší a v lidském organizmu. Jsou již k dispozici 

nějaká (předběžná? ) data získaná na lidských hepatocytech?
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