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Doktorská disertační práce, autor Mgr. Veronika Fojtíková:  
“Kinetická analýza enzymové aktivity modelových hemových senzorových proteinů“ 
________________________________________________________________________   

Oponent: Prof. Ing. Tomáš Macek, CSc. 
 

 
  

Mgr. Fojtíková se ve své disertační práci věnuje detailnímu studiu hemových senzorových 
proteinů které detekují plynné molekuly. Disertace byla vypracována na katedře biochemie 
Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Hned úvodem bych rád uvedl, že se jedná o 
velmi zdařilou práci, jejíž téma je vysoce zajímavé. Autorka použila tři modelové bílkoviny, 
hemoproteiny histidinkinasu, diguanylátcyklasu a fosfodiesterasu. S pomocí těchto proteinů 
měla jako hlavní cíl objasnění mechanismu intraproteinového a interdoménového přenosu 
signálu.  
 

Na zahrnutý objem experimentální práce hodnotím disertaci jako zcela přiměřenou a dobře 
vyváženou. 150 stran práce zahrnuje 3 bloky publikaci autorky, které jsou shrnuty v hutně a 
velmi pěkně zpracovaném a čtivém úvodu, kde jsou výsledky představeny ve světle 
současného stavu této velmi rozsáhlé problematiky. Materiál a použité metodiky jsou 
v dostatečném rozsahu popsány v každé jednotlivé publikaci. Tyto publikace již prošly 
recenzním řízením v redakcích renomovaných vědeckých časopisů, což velmi usnadňuje práci 
oponenta. Výsledky jsou ve článcích velmi podrobně a do hloubky diskutovány ve světle 
údajů zahraničních prací.  
 

Předložená práce představuje rozsáhlý soubor úkolů a nemohla ani být pojata jinak než 
vysoce komplexně. Disertantce se zdařilo velmi dobře skloubit výstupy širokého spektra 
metod a zúročit je formou velmi dobrých publikačních výstupů. Výsledkem práce jsou 
unikátní a velmi zajímavé poznatky shrnuté v osmi publikacích ve výborných časopisech, u tří 
z nich je prvním autorkou. Skutečnost, že absence hemu v senzorové doméně enzymu vede 
k inaktivaci mne tolik nepřekvapilo, zato tím zajímavější mi připadá zjištění, že interakce CO 
s hemovým železem senzorové domény vyvolá různé strukturní změny u proteinů které mají 
homologní uspořádání zmíněné domény. Autorka zjistila, jak koordinační a ligační stav 
hemového železa v senzorové doméně ovlivňuje hemových senzorových proteinů ovlivňuje 
jejich aktivitu. A takto lze pokračovat, vliv sulfanu, záměny aminokyselin. Významná zjištění 
jsou také u intraproteinového přenosu signálu, autorka navrhuje mechanismus, kdy nedochází 
k přímé interakci senzorové a funkční domény bílkoviny.  
  

Autorka presentuje výsledky různých metodických přístupů, je zřejmé, že zvládla široké 
spektrum metod biochemie, strukturní biologie, mikrobiologie, bioinformatiky i analytiky, 
v míře potřebné pro splnění nároků zadání. Práce shrnuje unikátní experimentální výsledky. 
Předložená práce je nesporným přínosem ke studiu a pochopení procesů regulace procesů a 
přenosu signálu se zaměřením na plynné molekuly. Informace získané v rámci předložené 
práce mají mnohem širší význam i pro pochopení pochodů jako je sporulace, resistence k 
antibiotikům a další.  
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Přehledová část disertace i závěry jsou sepsány čtivě, práce působí úpravným a přehledným 
dojmem. Obsahová i grafická úroveň práce je vysoká. Příjemná je absence překlepů svědčící 
o pečlivé finální editaci a zodpovědném přístupu.  

 
Nemám připomínky, které by snižovaly odbornou úroveň předložené práce. Drobnou vadu 

na kráse představují přeházené stránky, asi pět, mezi stranami 6517 až 6524 ve článku 
z Chemical Reviews. Strany však lze dohledat, jsou blízko sebe.  

 
Na straně 11 zmiňujete v okolí Oak Ridge „… vysoký podíl urania…“, nemělo být …podíl 

uranu? A tamtéž Anaeromyxobacter speciens, nemělo být species?  Na straně 25 se mi nelíbí 
výraz … plno délková forma enzymu…, asi by bylo lepší napsat dohromady .. plnodélková… 

 
 
Závěr hodnocení:  
Disertace Mgr. Fojtíkové přinesla řadu nových zajímavých výsledků, jakož i podnětů pro 
další práci. Výsledky potvrzují její schopnost zvolit vhodnou strategii k řešení zadané 
problematiky, zvládnout a zdokonalit potřebné metody a kriticky zhodnotit a publikovat 
dosažené výsledky v kontextu současného vědeckého poznání, a splnila cíle zadání.  

 
Předložená práce dle mého názoru splňuje požadavky Studijního a zkušebního řádu PřFUK 
kladené na disertační práci, nenalezl jsem v ní žádné závažné chyby, disertantka prokázala 
odbornost a způsobilost k vědecké práci a proto doporučuji přijmout práci k obhajobě. 
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