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Oponentský posudek 

disertační práce Josefa Škody „Bioinformatical aspects of nuclear receptors in 
pharmacotherapy“ 
 
Doktorská práce Mgr. Josefa Škody byla vypracována pod odborným vedením školitele prof. PharmDr. 

Petra Pávka, Ph.D. na Katedře farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, UK. 

 

Disertační práce je koncipována jako soubor komentovaných prací s teoretickým úvodem a souhrnnou 

diskuzí. Úvodní kapitola stručně shrnuje úlohu jater v organismu a působení nukleárních receptorů. 

Druhá kapitola popisuje moderní přístupy ke studiu regulací v játrech ze širšího pohledu metodami 

tzv. Omics, jako jsou transkriptomika, proteomika apod. Nejrozsáhlejší kapitola shrnuje možnosti 

moderních přístupů Next Generation Sequencing (NGS) a mohla by sloužit jako přehled nových 

sekvenačních metod pro studenty. Název disertační práce se pak odráží v kapitole o bioinformatickém 

zpracování získaných dat, která je napsaná velmi pěkně bez mnoha detailů věnovaných programování, 

ale spíše jako shrnutí nutnosti pohledu na studovanou problematiku z více úrovní, aby se plně 

porozumělo veškerým aspektům regulací. Poslední kapitola teoretické části se pak věnuje 

konstitutivnímu androstanovému receptoru, který je klíčový pro regulaci jaterního metabolismu. 

Předložená práce je souborem čtyř anotovaných publikací, u dvou je uchazeč prvním autorem a u dvou 

spoluautorem.  Všechny publikace jsou v kvalitních časopisech. Mimo to se uchazeč v průběhu studia 

podílel jako spoluautor na dalších čtyřech publikacích, které s tématem disertační práce nesouvisí. 

Všechny práce se týkají velmi náročného tématu regulace transkripce pomocí nukleárních receptorů, 

což, jak uchazeč několikrát sám zmiňuje, lze těžko studovat pouze na jedné úrovni, například přímo 

sledováním zvýšené transkripce genů. Pro hlubší poznání aktivace různých metabolických drah pomocí 

léčiv nebo jiných xenobiotik je třeba se zaměřit na více úrovní a jejich působení sledovat i 

dlouhodoběji. Tuto premisu předkládané publikace ukázkově splňují a není pochyb o jejich kvalitě. 

Disertační práce je pak zakončena souhrnnou diskuzí, která jen podtrhuje a zdůrazňuje náročnost 

studia regulací a význam multidimenzionálního přístupu k dané problematice. 

 

Otázky: 

Jak rychlá je odpověď organismu na regulaci genové exprese při aktivaci CAR?  

V první publikaci popisujete efekt dlouhého působení TCPOBOP na aktivaci, liší se aktivace krátkodobá 

mezi vámi používanými modely? Bylo by v pořádku použít „obyčejný“ myší model pro studium 

okamžitého efektu aktivace pomocí CAR? 

Ve svých publikacích zmiňujete použití humanizovaných myších modelů, můžete vysvětlit, jakým 

způsobem se takové myši připravují? 



 

Myslíte si, že studium aktivace receptorů pomocí luciferázových systémů v tkáňových kulturách 

dostatečně simuluje realitu z hlediska sledování aktivace nukleárních receptorů? Je to nezávislé na 

zvolené buněčné kultuře? Ve třetí publikaci zmiňujete buňky AML12 a ve čtvrté HepG2, dá se 

předpokládat, že by se při použití stejných látek ve dvou různých liniích výsledky lišily?  

 

 

 

Závěr:  
Na základě výše uvedených skutečností konstatuji, že předložená práce Mgr. Josefa Škody 
„Bioinformatical aspects of nuclear receptors in pharmacotherapy“ splňuje požadavky kladené na 
doktorskou disertační práci v daném oboru a dokumentuje schopnost autora samostatně vědecky 
pracovat na odpovídající úrovni. Odbornou kvalitu předložené práce je možné celkově hodnotit jako 
velmi vysokou. Doporučuji proto uvedenou disertační práci k obhajobě, na jejímž základě by byl udělen 
uchazeči vědecký titul Ph.D.  
 

 

V Hradci Králové dne 17.5. 2022   doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 


