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Oponentský posudek doktorské disertační práce Mgr. Jakuba Ptáčka:
 “ Glutamátkarboxypeptidasa II - strukturní a biochemická charakterizace 

a racionální návrh inhibitorů“

Předkládaná disertační práce je věnována strukturní a biochemické analýze lidského 

enzymu Glutamátkarboxypeptidasa II. Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII), je lidská 

membránová metalopeptidasa byla objevena na povrchu astrocytů v centrálním i periferním 

nervovém systému, kde je zodpovědná za štěpení nejrozšířenějšího lidského peptidového 

neurotransmiteru N-acetyl-aspartyl glutamátu (NAAG). Produktem reakce je glutamát, 

významný excitační neurotransmiter, jehož nadprodukce má za následek poškození neuronů v 

mnoha neurologických poruchách. To je hlavní důvod, proč se z GCPII stal terapeutický cíl  

pro výše uvedené indikace. GCPII je též klinicky významný proteinový marker rakoviny 

prostaty. Další fyziologickou úlohou GCPII je konverze  polyglutamylovaných folátů, čímž 

GCPII umožňuje vstřebávání kyseliny listové (folátu) v trávícím traktu. Z výše uvedeného lze 

konstatovat, že téma disertační práce je medicinálně důležité.

Předkládaná práce kolegy Ptáčka je ve formátu literární úvod plus soubor tématicky 

nejvýznamnějších publikací a její rozsah činní  téměř 100 stránek textu včetně citací. Velice 

oceňuji přehledný úvod do problematiky GCPII a doporučuji použít tuto pasáž do review 

článku. Tato pasáž je přehledná, čtivá a úroveň grafické dokumentace byla opravdu příkladná. 

Práce samotná je psána hezkou angličtinou, což bylo zřejmě pro doktoranda velice rozumné 

řešení, jelikož česká odborná terminologie je v tomto oboru řekněme „problematická“. Jakkoli 

se doktorand vyhnul terminologickým problémům, dopustil se drobných nepřesností nebo 

opomenutí jako například:

- V druhém článku v tabulce 1. je Wilson B-factor v části statistických dat z upřesňování, 
přestože přísluší do statistik o sběru dat.   
- Legenda obrázku 5, ve třetím článku: „Fo-Fc electron density map“, by měla být korektně: 
Fo-Fc differential electron density map.

Nyní k meritu práce, doktorand si ve své práci vytkl následující cíle:



1. Analýza koordinační sféry vápníkového iontu v GCPII a jeho vliv na správné sbalení 
enzymu, jeho aktivitu a dimerizaci.
2. Analýza enzymatického štěpení polyglutamylovaných folátů glutamátkaboxypeptidasou II 
a porovnání strukturních a biochemických vlastností polymorfní varianty GCPII H475Y, která 
se přirozeně vyskytuje v populaci, s GCPII divokého typu.
3. Racionální návrh inhibitorů s novými chemickými skupinami cílícími na různé části vnitřní 
vazebné dutiny v GCPII.

To, že doktorand zadané cíle splnil je velice dobře zdokumentováno v kapitole 2 
Výsledky. Kapitola výsledků je velice přehledně členěna podle jednotlivých cílů disertace a 
přehledně shrnuje a komentuje získané poznatky, které jsou dokladovány v připojených 
publikacích, což je pro kontext v rámci disertace velice přínosné.  Navíc doktorand jasně 
dokumentuje svůj příspěvek k řešení komplexní problematiky, kterou se školící pracoviště 
zabývá. Po prostudování tohoto stěžejního oddílu velice rád konstatuji, že si doktorand velmi 
dobře poradil s experimentálními úkoly, které pokrývají téměř kompletně metody proteinové 
krystalografie a v budoucnu bude jistě vítaným členem každého týmu strukturní biologie či 
příbuzných oborů.

K práci samotné mám následující dotazy:

1) Může doktorand podrobněji komentovat problematiku vzniku neaktivních multimerů a 

nižší aktivity mutantu T265S, vše způsobené jen odstraněním jediného methylu ve struktuře?

2)  Další dotaz se váže ke struktuře komplexu  neaktivní GCPII - Folyl-Glu3. B faktor u 

ligandu naznačuje, že by bylo zřejmě vhodnější uvažovat o nižší okupanci vyjádřené snížením 

jeho okupačního faktoru, z něhož by vyplynulo i snížení B-faktoru?  Může doktorand 

komentovat teoretickou obsazenost aktivního místa vzhledem k naměřeným hodnotám Km a 

použitým koncentracím při krystalizaci komplexu? 

V závěru svého posudku rád konstatuji, že předložená doktorská disertační práce Mgr. Jakuba 

Ptáčka představuje cenný přínos ke studiu struktury a funkce lidského enzymu 

glutamátkarboxypeptidasa II. Práce je psána srozumitelně, pečlivě, výsledky byly 

publikovány v impaktovaných mezinárodních časopisech. Autor ve své doktorské disertační 

práci dokázal, že je schopen samostatné vědecké práce.

Jelikož předložená práce Mgr. Jakuba Ptáčka vyhovuje všem požadavkům kladeným 

na doktorskou disertační práci, plně  doporučuji její přijetí k obhajobě.

V Praze dne 5. 12. 2018                                             

                                                                                                            Jiří Brynda        


