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Hodnocení školitele 
 
Mgr. Jan Dušek 
 
Mgr. Jan Dušek nastoupil do doktorského studijního program Farmacie studijního 
oboru Farmakologie a toxikologie FaF UK v roce 2015/16 po absolvování studia 
farmacie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. 
  
Jako doktorand se Mgr. Dušek v rámci doktorské práce nazvané „Vývoj ligandů 
konstitutivního androstanového receptoru (CAR)“ začal zabývat hledáním nových 
ligandů a mechanizmy genové regulace prostřednictvím nukleárních receptorů a 
buněčnou signalizací.  
 
V rámci své doktorské práce Mgr. Dušek především hledal ligandy konstitutivního 
androstanového receptoru, ať již přímé nebo nepřímé a studoval detailně 
mechanizmy aktivace tohoto receptoru. Současně se zabýval i dalšími receptory, 
např. pregnanovým X receptorem, vitamínovým D receptorem, farnesoidním X a 
glukokortikoidním receptorem. 
S tímto záměrem studoval látky přírodní povahy obsažené v potravinách nebo 
doplňcích stravy (steviol, stevioside), látky odvozené od přírodních stilbenů nebo 
nově syntetizované látky skupinou Dr. Nencky na UOCHB AV ČR. V posledním 
projektu se zabýval interakcemi teriflunomidu a leflunomidu s několika nukleárními 
receptory, především CAR receptorem. Tato práce je jen okrajově zmíněna v jeho 
práci, jelikož jeho role v tomto projektu není dominantní. 
 
Jeho výsledky přinesly popis interakce steviolu s nukleárním receptorem PXR a 
transkripčním faktorem AHR, což naznačuje významné klinické důsledky při užití 
umělých sladiv ze stevie. 
Nalezení nového ligandu myšího CAR receptoru je unikátní a pomůže přispět 
k porozumění funkce tohoto receptoru na myších modelech. 
Mgr. Dušek se zásadním způsobem podílel na zdlouhavé preklinickém testování a 
vývoji nových ligandů lidského CAR receptoru. Tyto výsledky jsou součást patentové 
přihlášky, jsou proto jen zmíněny v jeho doktorské práci. 
 
Mgr. Dušek se chystá v zimních měsících na stáž do University Hospital of Zurich, 
případně na jiné místo. Dosud podstoupil pouze týdenní praktický kurz toxikologie na 
Karolinska Institutet v roce 2018. 
 
Mgr. Dušek je v současnosti prvním autorem 2 vědeckých prací, druhým autorem 
dalších 3 publikací a spoluautorem dalších 2 prací s IF. Své výsledky prezentoval na 
několika zahraničních (např. ICCP450, Brisbane, 2019) nebo domácích odborných 
konferencích. 
 
Mgr. Dušek úspěšně složil všechny předepsané zkoušky v rámci doktorského 
studijního programu. 
 
Mgr. Dušek si vyzkoušel výuku studentů v rámci předmětu Farmakologie a 
toxikologie studijního programu Zdravotnická bioanalytika. 
 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=2b841704df7f31d9fafa45947cb61656&tid=1&redir=detail&did=169053
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=2b841704df7f31d9fafa45947cb61656&tid=1&redir=detail&did=169053
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Mgr. Dušek je nadějný, zapálený, pracovitý, spolehlivý, iniciativní a zkušený mladý 
vědecký pracovník.  
 
Celkově mohu shrnout, že doktorskou  práci Mgr. Duška doporučuji k obhajobě. 
 
V Hradci Králové dne 19.9.2019 
 
 
Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD 
 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
Karlova Univerzita 
Školitel 
 


