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Oponovaná rigorózní práce je sepsána na 138 stránkách textu, (obsahuje  59 obrázků a 18 tabulek). Práce 
je členěna obvyklým způsobem do jednotlivých částí, včetně abstraktu v českém a anglickém jazyce  a 
velmi pečlivě zpracovaného seznamu zkratek. Práce se odkazuje na 144 literárních zdrojů. Citovaná 
literatura je aktuální a relevantní. 
V teoretické části práce autorka podrobně a přitom přehledně informuje o studované problematice, 
především o vztahu struktury a funkce farnesoidního X receptoru (FXR) a jeho ligandech a modulátorech.  
Teoretická část práce je velmi dobře zpracována a do dané problematiky uvádí srozumitelnou formou.  
Cíle práce jsou jasně definované, konkrétní a logicky zdůvodněné. 
Experimentální část práce se věnuje studiu interakcí vybraných 44 steroidních sloučenin s lidským FXR za 
použití lidské hepatomové buněčné linie HepG2. V úvodní části je princip a užití metod popsáno a vhodně 
doplněno obrázky a tabulkami. Stejně tak jsou prezentovány i výsledky. V diskuzi se autorka vyjadřuje k 
získaným výsledkům, závěr práce je formulován přiměřeně a vystihuje studovanou problematiku.  
 
Připomínky: 
Faktické ani formální připomínky k práci nemám. 
Dotazy: 
1.  Možný cytotoxický účinek studovaných sloučenin na buněčnou životaschopnost a proliferaci buněk na 
buněčné linii HepG2 jste hodnotila pomocí testu MTT assay, který měří metabolickou aktivitu 
životaschopných buněk. Jak velký pokles viability buněk je považován za výrazný natolik, že lze látku v 
dané koncentraci označit jako cytotoxickou, tedy k dalšímu testování neperspektivní? Je tato hodnota pevně 
stanovená, nebo  je tomu podobně jako v in vivo experimentech v preklinickém vývoji nových léčiv, kdy 
hodnota terapeutického indexu TI (LD / ED) menší než 10 je sice považována za  měřítko nízké 
bezpečnosti léčiva, ale je především informativní a je třeba ji zvažovat v kontextu účinku dané látky. 
Například cytotoxický účinek antineoplastických látek (TI je menší než 10). 
Práce Mgr. Jany Jeřábkové zcela splňuje požadavky kladené na rigorózní práce. Práci doporučuji k 
obhajobě. 
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