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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Kateřiny Macháčkové 
 

Analogues of IGF-1 for the study of interactions of the hormone with the receptors for IGF-1 
and insulin 

školitel: RNDr. Jiří Jiráček, CSc. 
 
V disertační práci předkladatelky je řešena problematika aplikace organické semi-synthesy 
spolu se strukturní a funkční proteomikou na studium vazebných interakcí IGF-1 na 
receptory IGF-1R, IR-A a IR-B s přesahem do oblasti biomedicinálního výzkumu. Práce 
zahrnuje čtyři publikace v recenzovaných vědeckých impaktovaných časopisech, z nichž 
je třeba zmínit obě prvoautorské publikace (Journal of Medicinal Chemistry s IF 6.253 a 
Biochemistry s IF 2.997). 
 
Práce je psaná zkrácenou formou v anglickém jazyce. Text práce je napsán v dobré 
angličtině, obsahuje opravdu neobvykle malé množství gramatických chyb, překlepů nebo 
formálních nedostatků (např. v českém autoreferátu Project na str. 12, motif na str. 13, 
v textu práce pak neúplné schéma Thiol-Pyridyl Disulphide v tab. 5.4 na str. 39). Co 
čtenáři dle mého názoru opravdu chybí, je úplný seznam zkratek použitých v textu 
disertační práce, kterých není z pochopitelných důvodů málo. Uznávám, že by se jednalo 
o dlouhý seznam, přesto bych se přimlouval alespoň o vysvětlení použitých zkratek 
v jednotlivých obrázcích v jejich popisu pod obrázkem, tak aby čtenář nemusel dohledávat 
vysvětlení v textu, protože v seznamu zkratek použitých v práci je nenalezne (např. obr. 
5.3. na str. 28, obr. 5.7. na str. 32, obr. 5.8. na str. 34). To je však skutečně jen drobnost, 
která nesnižuje jinak vysokou kvalitu předkládané práce. 
 
V úvodu je čtenář postupně a logicky uveden do tématu, který obsahuje přehledně mnoho 
potřebných informací pro pochopení následného textu. Možná bych zvážil pro jednodušší 
čtení výsledkové části a diskuse inkorporaci kapitoly s popisem experimentálních postupů 
využívajících různá činidla pro chránění různých funkčních skupin, když je v úvodu část 
věnovaná organické synthese (Click chemistry), ve výsledkové části je presentována 
práce optimalizace postupu s využitím Fmoc, a v diskusi jsou citovány práce na chránení 
SH skupin. Ale jak již bylo řečeno, úvodní část se mi velmi líbila, a s ohledem na téměř 
260 citací je skutečně obohacující nejen pro nezasvěceného čtenáře v presentované 
tématice.  
 
Výsledková část obsahuje dva tématické okruhy (dle cílů práce) shrnující informace ze 
všech použitých publikací se stručnou anotací každé publikace. Zde bych se přimlouval za 
bohatší komentář k pracem, či větší míru syntetického přístupu v následné diskusi. 
Nicméně přes všechny výtky považuji celkově práci za vynikající. Ve výsledkové části 
práce, tedy přehledu již recenzovaných publikací, hodnotím nejen preciznost popisu řady 
metod (např org. synthes), ale i bohatost použitých experimentálních přístupů a 
interpretaci výsledků. Je vždy těžké posoudit participaci prvního autora/ky na presentaci 
výsledků a následné vedení diskuse, a zhodnotit do jaké míry participoval na této části 
textu školitel/korespondující autor. Přesto minimálně předpokládám předání erudovaného 
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a kritického pohledu na získané výsledky v průběhu školení předkladatelky, což velice 
oceňuji. 
 
K práci mám jeden komentář/dotaz a jeden praktický dotaz. 
 V práci uvádíte na straně 158 „dva elegantní přístupy“ (citace 277 a 278) využití 
chemické ligace kratších fragmentů, nicméně nejsou blíže popsány. Můžete je přiblížit a 
srovnat s Vámi použitým přístupem? Jaké vidíte možnosti a další příklady aplikací semi-
synthetických přístupů v dnešním biomedicínském výzkumu? 
 
 V textu publikace Journal of Peptide Science jsou presentovány postupy pro 
synthesu pěti Fmoc azido aminokyselin. Který postup je nejoptimálnější (časová a 
experimentální náročnost, čistota výsledného preparátu, finanční náklady, …) pro přípravu 
sloučeniny 14 a 29 (ve schematu jsou uvedeny dvě možné cesty)? Můžete navrhnout 
využití optimalizovaných postupů synthes, pro další strukturní analogy aminokyselin 
s azidoskupinou? 
 
Předkládaná disertační práce dle mého názoru nejen splňuje, ale překračuje  požadavky 
kladené na disertační práci. Autorka prokázala díky čtyřem presentovaným publikacím 
vědeckou erudici, tvůrčí potenciál a schopnosti provádět experimentální práci.  
 
Podle Studijního a zkušebního řádu Přírodovědecké fakulty UK doporučuji předloženou 
práci Mgr. Kateřiny Macháčkové (roz. Kedrové) přijmout k obhajobě, protože prokazuje 
předpoklady autorky k samostatné tvůrčí vědecké práci. Na základě úspěšné obhajoby 
doporočuji udělení titulu „Ph.D.“ předkladatelce. 
 
 
V Praze dne 4. září 2018 
 
 
 

doc. RNDr. Miroslav Šulc, PhD. 
katedra biochemie PřF-UK 

 


