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Oponentský posudek doktorské disertační práce 

Mgr. Jaroslava Srpa 

s názvem: „Regulace aktivity aspartátových a serinových proteas pomocí selektivních přiro-

zených inhibitorů“ 

 

Předkládaná doktorská disertační práce Mgr. Jaroslava Srpa se věnuje biochemické a strukturní 

charakterizaci serinových a aspartátových proteas, přirozených inhibitorů serinových a aspartáto-

vých proteas a jejich vzájemných interakcí. Konkrétně je největší pozornost zaměřena na rostlinné 

proteiny s Kunitzovy rodiny, které se ukazují jako velmi vhodné inhibitory zmíněných proteas. 

Získané poznatky mohou být v budoucnu použity pro vývoj účinných terapeutik 

s protinádorovými účinky nebo pro genetickou manipulaci hospodářských plodin, která zvýší je-

jich odolnost před škůdci. 

Práce je předkládána k obhajobě v hybridní verzi a je členěna do několika částí. První část čte-

náře zasvětí do problematiky serinových a aspartátových proteas s akcentem na aspartátové prote-

asy z A1 rodiny pepsinu (detailně popsán Katepsin D) a serinové proteasy z S1 rodiny 

chymotrypsinu. Jednotlivé aspekty jejich enzymatické aktivity jsou zde přehledně diskutovány na 

pozadí znalostí jejich prostorových struktur. Součástí první části je také podrobný popis vlastností 

přirozených a syntetických inhibitorů proteas včetně detailního popisu rostlinných proteasových 

inhibitorů z Kunitzovy rodiny. Poté jsou zmíněny cíle disertační práce, po kterých následuje část 

popisující některé použité metodiky. Práce pokračuje výčtem šesti publikací, které v průběhu dok-

torské studia Mgr. Srpa úspěšně prošly recenzním řízením nebo jsou posuzovány v kvalitních pe-

riodicích, a stručným popisem výsledků, které ještě nebyly zveřejněny, byť jsou dle mého názoru 

na velmi dobré úrovni. Na zmíněných publikacích je Mgr. Srp buď v roli prvního autora, nebo je 

členem kolektivu autorů (první autor – Insect Biochem Mol Biol, Chemické listy; člen kolektivu 

autorů – Biochim Biophys Acta, Chembiochem, Biol Chem a Acta Crystallographica Section D). 

Nakonec je předkládaná disertační práce opatřena diskuzí, kde Mgr. Srp kriticky diskutuje výsled-

ky získané během svého studia, které vhodně zasazuje do kontextu současného poznání v dané 

oblasti, a závěrem, ve kterém jsou správně vypíchnuty nejzajímavější výsledky celé práce. 

První publikace systematicky a detailně popisuje trávící proteolytický aparát jednoho 

z nejvýznamnějších škůdců lilkovitých rostlin. Pomocí specifických sond a selektivních inhibitorů 

proteas se podařilo identifikovat dvě rodiny proteolyticky aktivních enzymů (endopetidasy ka-

tepsiny D, L a trypsinového typu; exopeptidasy s aminopeptidasovou (katepsin H), karboxypepti-

dasovou (serinové a prolyl karboxypeptidasy) a dikarbaxypeptidasovou (katepsin B) aktivitou. 

Získané výsledky mohou ovlivnit přípravu transgenních zemědělských plodin, které by nesly geny 

proteasových inhibitorů pro charakterizované enzymy. Druhá publikace popisuje ovlivnění proteo-

lytické aktivity katepsinu D vybranými sfingolipidy. Kromě změny pH optima studované proteasy 

v přitomnosti sfingolipidů práce poukazuje dle mého názoru na zajímavý fenomén. Zatímco neut-

rální sfingosiny a ceramidy katepsin D inhibují, jejich fosforylované analogy naopak vedou k jeho 

aktivaci. Třetí studie popisuje připravu mono- a bivalentních chemických sond, které mohou najít 

uplatnění v klinické diagnostice v případech, kdy detekovaná proteasa je asociována s určitým 

typem patologie. Čtvrtý manuskript obsahuje přípravu a charakterizaci vysoce specifických flu-

orescenčních substrátů pro různé typy serinových proteas kalikreinového typu, které jsou součástí 
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kožního epitelu. Získané sondy mohou být v budoucnu využity pro pochopení proteolytického 

aparátu kožního epitelu. Předposlední práce, která je prozatím v oponentním řízení, popisuje pří-

pravu, krystalizaci a vyřešení prostorové struktury proteinového komplexu trypsinu 

s kalkreinovým inhibitorem BbKI. Získaná data umožnila následně vytvořit strukturní modely 

zmíněného inhibitoru s dalšími serinovými proteasami z rodiny kalikreinů. Poslední práce je pře-

hledovým článkem popisující funkční a strukturní diversitu rostlinných proteasových inhibitoru 

z Kunitzovy rodiny. 

Z předkládané doktorské disertační práce je patrné, že v průběhu svého studia se Mgr. Jaroslav 

Srp naučil celou řadu technik současné strukturní biologie, molekulární biologie a biochemie. Zá-

roveň prokázal, že získaná data je schopen interpretovat v kontextu současného poznání. Práce 

vypadá uceleně a z formálního i vědeckého hlediska dle mého názoru splňuje požadavky, které 

jsou nutné pro úspěšné obhájení doktorské disertační práce. Jedinou zajímavostí je pro mě přítom-

nost a diskuse nepublikovaných výsledků a tudíž částečná inklinace k plné verzi disertační práce, 

proto se v úvodu svého hodnocení zmiňuji o práci hybridní. Nepovažuji ovšem tuto skutečnost za 

projev nedostatečnosti práce, ale naopak zmíněnou snahu o prezentaci i dosud nepublikovaných 

výsledků vnímám velmi pozitivně. Práci doporučuji k obhajobě a mám několik dotazů. 

 

1) V průběhu hodnocení předkládané disertační práce nelze přehlédnout skutečnost, že první 

práce byla publikována ještě před započetím Vašeho doktorského studia a objevila se zde 

zřejmě data z Vaší diplomové práce. To poukazuje na velmi dobře započatou kariéru vý-

zkumného pracovníka, nicméně k obhajobě Vaší disertační práce dochází až osm let poté. 

Můžete, prosím, vysvětlit, kdy nebo za jakých okolností došlo k dramatickému zpomalení 

Vaší slibně nastartované kariéry? 

2) Ve svých pokusech s Mandelinkou bramborovou sledujete vliv pH na aktivitu proteas se-

kretovaných do jejího trávicího traktu. Pro různé pH rozsahy používáte jiná pufrační čini-

dla. Můžete doložit nebo vyvrátit skutečnost, že změna pufračního činidla může mít vliv na 

proteolytickou aktivitu? Znáte pufrační činidlo, které Vámi studovaný rozsah pH pokrývá? 

3) Zaujal mě opačný vliv sfingolipidů na aktivitu katepsinu D. Všeobecně se udává přítom-

nost katepsinu D v lysozomech, kde je zodpovědný za degradaci. Zde mě napadají dvě 

otázky. Je známá jeho přítomnost i v jiných částech buňky? Existuje v případě lysozomální 

membrány analogie s buněčnou membránou? 

4) V práci popisujete existenci aspartátových proteas u masožravých rostlin. Můžete některé 

z nich vyjmenovat a diskutovat jejich substrátovou specifitu? 

 

Ve Vestci dne 12. 12. 2018 

 

RNDr. Petr Novák, Ph.D. 

 


