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Posudek školitele diplomové práce 
 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky: Bc. Klára KOHOUTOVÁ    
 
Název práce:  STUDIUM STRUKTURY A INTERAKCÍ VYBRANÝCH FORKHEAD 

TRANSKRIPČNÍCH FAKTORŮ 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost uchazeče/ky 

 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 

 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   

 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 

 

Cílem diplomové práce Kláry Kohoutové byla jednak příprava a strukturní analýza DNA-

vazebné domény lidského Forkhead transkripčního faktoru FOXO1 (FOXO1-DBD) pomocí NMR a 

příprava a studium interakcí FOXO3-DBD s nízkomolekulárními látkami schopnými inhibovat 

interakci FOXO3 s DNA. FOXO transkripční faktory jsou klíčové regulátory metabolismu, 

apoptosy či buněčné odpovědi na stres a jsou považovány za důležité tumorové supresory. FOXO 

proteiny se však také podílejí na udržování buněčné senescence a vzniku lékové rezistence při léčbě 

některých typů nádorů, např. v případě dětského neuroblastomu. Proto tyto proteiny představují 

zajímavý cíl pro terapeutickou intervenci a hledaní látek, které by byly účinnými a specifickými 

inhibitory interakcí FOXO faktorů je věnována značná pozornost.  

 

V rámci své diplomové práce Klára Kohoutová úspěšně exprimovala a purifikovala příslušné 

FOXO proteiny včetně isotopově značených variant pro NMR analýzu, podílela se na vyřešení 

struktury FOXO1-DBD metodami NMR a pomocí nativní elektroforézy a 1H STD a 1H-15N 

HSQC NMR experimentů charakterizovala interakce mezi FOXO3-DBD a knihovnou 

nízkomolekulárních látek připravených na spolupracujícím pracovišti. Výsledky této diplomové 

práce ukázaly, že většina z připravených sloučenin je schopna inhibovat vazbu FOXO3-DBD na 

DNA a pro několik vybraných látek byla zmapována jejich vazebná místa na povrchu FOXO3-

DBD. Na základě těchto výsledků budeme dále pokračovat ve vývoji více účinných a specifických 

FOXO inhibitorů. NMR struktura FOXO1-DBD umožnila detailní strukturní porovnání DNA-

vazebných domén všech tří hlavních členů FOXO rodiny (FOXO1, FOXO3 a FOXO4), což 

přispěje k lepšímu pochopení rozdílných funkcí těchto důležitých transkripčních faktorů.    

 

Klára Kohoutová se v průběhu řešení DP seznámila s metodami NMR proteinů a jejich využitím 

ve strukturní biologii a na svém diplomovém projektu pracovala velmi pečlivě a samostatně a o 

studovanou problematiku jevila značný zájem. Výsledky týkající se strukturní analýzy FOXO1-

DBD již byly opublikovány a výsledky týkající se interakcí FOXO3-DBD s nízkomolekulárními 
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inhibitory jsou součástí právě připravované publikace.     

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    

Navrhovaná celková klasifikace: 1 

Datum vypracování posudku: 2. 7. 2020 
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