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Ve své doktorské disertační práci se Mgr. Josef Škoda pod vedením prof. PharmDr. Petra 

Pávka, Ph.D. zaměřuje na nové přístupy v hodnocení ligandů nukleárních (jaderných) receptorů a 

účinků jejich aplikace, se zaměřením na jejich potenciální nepřímé a nežádoucí účinky. 

Dizertační práce je psaná v anglickém jazyce a obsahuje 50 číslovaných stran včetně 

seznamu citované literatury. Mgr. Josef Škoda v ní kombinuje dva směry výzkumu. Jednak je to 

aplikace tzv. omics metod, především transkriptomiky a bioinformatiky transkriptomických dat 

získaných metodou Next-Generation Sequencing (NGS). Druhým je hledání nových či 

nepopsaných ligandů pro konstitutivní androstanový receptor (CAR), který patří mezi nukleární 

receptory. 

Cílem práce bylo popsat a upřesnit funkce tohoto receptoru a možné využití jeho ligandů 

v terapii. Na druhé straně přesnější charakterizace některých metabolických účinků ligandů 

receptoru CAR by mohla vysvětlit některé nežádoucí účinky modelových látek nebo léčiv 

užívaných v terapii. 

Předložená disertační práce vychází především ze dvou prvoautorských publikací s 

vysokým IF v časopisech Cells a Biochemical Pharmacology. V první publikaci Mgr. Škoda zjistil, že 

léčivo diazepam je ligandem lidského CAR receptoru. Jeho výsledky získané použitím množství 

laboratorních metod od buněčných, in silico až po experimenty na humanizovaných CAR myších 

tuto hypotézu podporují. Druhý prvouautorský článek ukazuje na nespecifické účinky často 

užívaného ligandu myšího CAR. Tato práce jasně ukazuje na rizika interpretace účinků 

nespecifických ligandů při hledání fyziologické role jednotlivých receptorů za účelem vývoje 

nových terapeutik. V této práci je také využito několik omics metod, včetně transkriptomiky a 

lipidomiky. Vysoce hodnotím fakt, že data z těchto omics metod jsou přehledně a srozumitelně 

prezentována, a to i přesto, že se jedná o velmi komplexní pohled na ovlivnění celého 

transkriptomu nebo lipidomu. 

Mgr. Josef Škoda je také spoluautorem dalších šesti vědeckých prací, rovněž 

publikovaných v Q1 či Q2 impaktovaných časopisech. Autor u všech prací uvádí svůj podíl na 



jednotlivých publikacích, z čehož je patrný jeho vysoký přínos jak v rámci experimentálních částí, 

tak při sepsání jednotlivých manuskriptů. 

 

K předložené práci ani k jejím výsledkům nemám připomínky, pouze následující dotazy: 

 

1) Znáte nějaká v současnosti používaná léčiva, mající schopnost aktivovat nebo inhibovat 

lidský CAR receptor? Dá se z jejich vedlejších nebo nežádoucích účinků odvozovat funkce 

CAR receptoru u lidí? 

 

2) Pokud jde o nukleární receptory, jak často dochází k tomu, že myší ligandy neaktivují lidské 

formy receptoru a naopak? Jak je tomu např. u hormonálních receptorů nebo receptorů 

řídících indukci biotransformačních enzymů (např. u pregnanového PXR receptoru)? 

 

3) Humanizované myši mají ve svém organismu funkční lidské geny, buňky, tkáně nebo 

orgány; v případě předložené práce je myší CAR receptor nahrazen genem pro lidský 

receptor. Myslíte, že toto nahrazení může mít vliv např. na inducibilitu některých 

důležitých myších cytochromů P450, které jsou přítomné v jejich játrech? Jinými slovy, jak 

lidský CAR u tohoto modelu interaguje s myšími geny? 

 

 

Závěr: 

Disertační práce autora Mgr. Josefa Škody přináší zajímavé vědecké poznatky (zejména z 

hlediska pochopení role CAR receptoru jako případného cíle léčiv), jasně prokazuje autorovu 

schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu a splnila zadané cíle i požadavky kladené na 

tento typ práce. Předložené experimentální výsledky byly publikovány v prestižních 

mezinárodních recenzovaných časopisech s vysokým impaktním faktorem v prvním či druhém 

kvartilu, což dokladuje jejich vysokou úroveň a kvalitu. Proto disertační práci Mgr. Josefa Škody 

doporučuji k obhajobě jako podklad pro další řízení k udělení vědeckého titulu Ph.D. 

 

………….. 

V Brně dne 5. května 2022     

               Doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. 

Ústav farmakologie a toxikologie 

Farmaceutická fakulta 

Masarykova univerzita, Brno 


