
 

 

 

Posudek na dizertační práci „Intramembránové proteasy z rodiny rhomboidů v 

prokaryotech: mechanismus, repertoáry substrátů a biologické funkce u Gram-

positivní bakterie Bacillus subtilis“ 

 

Předkladatel: Mgr. Jakub Began 

Školitel: Ing. Kvido Stříšovský, PhD. 

 

Předkládaná dizertační práce je založena na čtyřech rukopisech přijatých ve vynikajících 

impaktovaných časopisech (2x EMBO J, Cell Chem Biol, J Biol Chem), kde v jednom případě je 

předkladatel prvním autorem. Práce o celkovém rozsahu 98 stran (bez příloh) je psána v angličtině 

s klasickým členěním zahrnující obecný úvod, metodickou část, výsledkovou část a diskuzi a seznam 

citací. Formální stránka práce je zdařilá s minimem překlepů a terminologických nepřesností.  

Dizertační práce se obecně zabývá mechanizmem fungování intramembránových proteáz, včetně 

mapování jejich substrátové specifity, vývojem specifických inhibitorů odvozených od sekvencí 

substrátů, vývojem aktivitních stanovení a především identifikací nových fyziologických funkcí 

rhomboidů. Ve svém prvoautorském článku identifikoval J. Began transporter hořečnatých iontů MgtE 

jako přirozený substrát rhomboidu YqgP z Bacillus subtilis, popsal mechanismus jeho štěpení včetně 

spolupráce YqgP s AAA+ proteázou FtsH a strukturně charakterizoval N- a C-koncové globulární 

domény YqgP, včetně vlivu vazby dvojmocných kationtů na N-koncovou doménu YqgP a jejich vlivu na 

degradaci MgtE. Je nutno zdůraznit, že intramembránová proteolýza je stále ještě nepříliš detailně 

prozkoumaný fenomém a získaná data a vyvinuté metodiky tudíž budou bezesporu přínosné pro širší 

vědeckou komunitu zabývající se tímto tématem. Rovněž identifikované inhibitory jsou jedny z 

nejúčinnějších a velmi specifických inhibitorů rhomboidů popsaných v literature a zcela určitě budou 

využity v navazujících studiích identifikujících další fyziologické role rhomboidů, popřípadě  po dalších 

optimalizacích jako lead-compounds pro vývoj léčiv v aplikovaném výzkumu. 

K dosažení cílů předkládané práce si Jakub musel osvojit široký rozsah experimentálních technik 

včetně metod molekulární biologie (klonování, mutageneze), heterologní exprese a purifikace 

rekombinantních proteinů, biochemická, biofyzikální a kinetická stanovení a v neposlední řadě 

techniky strukturní biologie. Pevně věřím, že takto široké metodologické portfolio bude dobrým 

základem pro další kariéru Jakuba ve výzkumu. 

Rád bych kandidátovi položil následující dotazy k širší diskuzi: 

1. V aktivitních experimentech kvantifikujete proteázovou aktivitu měřením intenzity signálů 

na Western blotech. Jaká je Vaše zkušenost s lineární odezvou (lineární oblastí) signálu 

vzhledem k množství detekovaného proteinu? Je rozdíl mezi použitím sekundární  



 

 

 

 

protilátky značené fluorescenční značkou nebo HRP? Závisí například na typu (spektru) 

fluorescenční značky? Ve většině Vašich grafů nejsou uvedeny chybové úsečky ani rozpytl 

jednotlivých měření. Jaká je dle Vašich zkušeností reprodukovatelnost zmíněných 

stanovení pro biologické a technické replikáty? 

2. V experimentech popisujících vazbu iontů kovů na N-koncovou doménu rhomboidu YqgP 

jste kovy z roztoku rhomboidu odstranili přídavkem EDTA? Při podobných typech 

experimentů je rovněž vhodné zajistit, aby v použitých roztocích nebyly ionty kovů 

z ddH2O, nádob (především skleněných) a chemikálií. Jaké byly použity postupy pro 

„demetalizaci“ použitých roztoků a laboratorních pomůcek? 

3. Vazba iontů kovů v proteinech je tradičně zprostředkována více než jednou 

aminokyselinou. Vzhledem k parametrům koordinační sféry iontů, byli jste schopni 

namodelovat koordinační sféru Mn2+ tak, aby odpovídala vaším experimetálním datům 

(NMR/mutageneze) a zahrnovala více než jednu aminokyselinu proteinu? Jaké jsou 

mimochodem vazebné konstanty studovaných iontů na izolované aminokyseliny (Asp/Glu;  

jsou-li tyto publikované)?  

 

 

Závěrem můžu konstatovat, že předkládaná dizertační práce splňuje všechny požadavky Oborové rady 

Mikrobiologie a proto ji plně doporučuji k obhajobě. 

 

Ve Vestci, 16. únor 2020       

 

RNDr. Cyril Bařinka, PhD 
Laboratoř Strukturní Biologie 
Biotechnologický ústav AV ČR  
Průmyslová 595, Vestec, Česká republika  
telefon: +420-325-873-777  
e-mail: cyril.barinka@ibt.cas.cz  
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