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Oponentský posudek 

 

na doktorskou disertační práci Mgr. Jakuba Ptáčka nazvanou: „Glutamate 

Carboxypeptidase II – Structural and Biochemical Characterization  and Structure-

Assisted Drug Design“ 

 

Hlavním cílem předložené doktorské disertační práce Mgr. Jakuba Ptáčka byla detailní 

charakterizace glutamátkarboxypeptidasy II (GCPII). Tento enzym je v centrální i periferní 

nervové soustavě odpovědná za odštěpení glutamátu z neuropřenašeče N-

acetylaspartylglutamátu (NAAG). Dále bylo ukázáno, že v tenkém střevě katalyzuje odštěpení 

glutamátu z polyglutamylovaných folátů přijatých v potravě a tím umožňuje vstřebávání 

kyseliny listové do krve. GCPII je také spojována s několika neurologickými poruchami a je 

markerem karcinomem prostaty. Z těchto důvodů je tento enzym perspektivním cílem 

terapeutické intervence a lze tedy konstatovat, že téma předložené doktorské disertační práce 

je velmi aktuální. 

Disertační práce Mgr. Jakuba Ptáčka má celkově 95 stran včetně příloh, je psána anglicky 

zkrácenou formou, tedy jako komentovaný soubor publikací doktoranda. V teoretickém 

úvodu autor popisuje strukturu a funkci GCPII, úlohu tohoto enzymu ve fyziologických a 

patologických dějích a rekapituluje současný stav vývoje inhibitorů GCPII. Následuje část 

představující výsledky práce, která je založena na pěti již vyšlých publikacích (doktorand je 

prvním autorem jedné z nich), u každé publikace je uveden podíl doktoranda. Následuje 

diskuse, závěr a přehled citované literatury. Zde bych doktorandovi vytknul absenci kapitoly, 

kde by byly stručně definovány cíle práce. Ty jsou sice zřejmé z komentářů jednotlivých 

publikací, ale jejich explicitní rekapitulace by práci prospěla.  

V první publikaci, kde je Mgr. Jakub Ptáček prvním autorem, doktorand se svými 

spolupracovníky studoval význam Ca
2+

 iontu na strukturu a funkci GCPII pomocí řady 

biochemických a biofyzikálních přístupů. Hlavním zjištěním bylo, že Ca
2+

 iont stabilizuje 

dimerní formu GCPII, což je aktivní forma enzymu. Narušení vazby Ca
2+

 způsobuje narušení 

tvorby dimeru a zároveň indukuje strukturní změny aktivního místa enzymu. Doktorand byl 

v tomto projektu odpovědný za většinu realizovaných experimentů.   

Druhá publikace se věnuje zkoumání schopnosti GCPII hydrolyzovat polyglutamylované 

foláty, a to jak z hlediska kinetického, tak i strukturního. Práce ukázala klíčovou úlohu tzv. 

„arene-binding site“ na specifitu vazby folátů. V rámci této práce doktorand vyřešil 

krystalovou strukturu mutantní varianty GCPII nesoucí mutaci H475Y.   

Třetí, čtvrtá a pátá publikace se týkají racionálního designu specifických inhibitorů GCPII. 

V rámci těchto studií byly připraveny a charakterizovány inhibitory na bázi močoviny včetně 

derivátů obsahujících karborany a dále sloučeniny na bázi hydroxamátů. V rámci těchto studií 

doktorand vyřešil několik krystalových struktur komplexů GCPII s vybranými inhibitory a 

dále se účastnil fluorescenčních a kinetických měření.  

Předložená doktorská disertační práce je psána srozumitelnou angličtinou, množství 

překlepů či formulačních nepřesností je malé, z formálního hlediska je, až na absenci 
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explicitně definovaných cílů, práce v pořádku. Mgr. Jakub Ptáček je prvním autorem jedné z 

pěti publikací, které jsou základem této disertační práce. Předložená disertační práce jasně 

ukazuje, že Mgr. Jakub Ptáček získal značné zkušenosti v celé šíři metod proteinové 

biochemie a biofyziky včetně proteinové krystalografie. 

  

Závěrem konstatuji: 

Předložená doktorská disertační práce Mgr. Jakuba Ptáčka představuje cenný přínos 

k charakterizaci struktury a funkce GCPII a k vývoji specifických inhibitorů tohoto enzymu. 

Práce je psána srozumitelně, pečlivě, výsledky práce byly publikovány v mezinárodních 

časopisech. Autor ve své doktorské disertační práci dokázal, že je vyspělým vědeckým 

pracovníkem, schopným samostatné výzkumné práce. 

Jelikož předložená práce Mgr. Jakuba Ptáčka vyhovuje všem požadavkům kladeným na 

doktorskou disertační práci, plně ji doporučuji k přijetí. 

 

 

 

 

 

V Praze 13. prosince 2018     prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. 

       Katedra fyz. a makromol. chemie 

       Přírodovědecká fakulta UK, Praha 

 

K problematice diskutované v doktorské disertační práci mám následující dotazy, které 

jsou spíše náměty pro diskusi: 

 

1. Je GCPII jediným enzymem schopným hydrolyzovat polyglutamylované foláty? 

2. V jedné z prací jste ukázal, že mutace GCPII H475Y, která se vykytuje v populaci, 

nemá výrazný vliv na kinetiku hydrolýzy folátů, ale mnohem výrazněji ovlivňuje 

hydrolýzu NAAG (pokles kcat o cca 50%, obr. 6B na str. 44). Je tato mutace 

doprovázena nějakými neurologickými problémy? Dále, jaká je četnost výskytu této 

mutace v populaci? 

3. Jak si mechanisticky vysvětlujete, že mutace GCPII H475Y výrazněji ovlivňuje 

hydrolýzu NAAG než hydrolýzu folátů? Je vazba substrátů doprovázena nějakými 

konformačními změnami GCPII? 

4. Má inhibice GCPII nějaký vliv na růst buněk karcinomu prostaty v tkáňových 

kulturách či pokusných zvířatech?                   

  

 


