
 

 

 

 

Oponentský posudok  

na dizertačnú prácu Mgr. Františka Filandra na tému: Structural characterization of 

biotechnologically and medicinally important proteins (Štruktúrna charakterizácia 

biotechnologicky a medicinálne významných proteínov) 

 

Predložená dizertačná práca predstavuje ucelený spis, ktorý je spracovaný na 62 stranách za 

použitia 185 literárnych zdrojov.  Komplexný charakter problematiky je vhodne na viacerých 

miestach doplnený 18 ilustrujúcimi schematickými zobrazeniami a 2 tabuľkami, ktoré 

uľahčujú porozumenie textu. Súčasťou práce sú priložené publikácie dizertanta v objeme 

ďalších 96 strán (celkovo 158 strán). 

Hlavným cieľom experimentov autora bolo študovať  štruktúrnu dynamiku vybraných 

fungálnych celulolytických enzýmov, konkrétne lytickej polysacharidovej monooxygenázy 

(LPMO) a celobióza dehydrogenázy (CDH), ako aj fotosenzitívnej  domény LOV2 

pochádzajúcej z rastlinného fototropínu. Predložená dizertačná práca bezpochyby naplnila 

všetky stanovené ciele. 

Dizertant v Úvode poukazuje na význam štruktúrneho usporiadania proteínov z hľadiska ich 

funkcie. Nosnú časť venuje popisu analytických metód používaných pri štúdiu proteínových 

štruktúr. V samostatných podkapitolách predstavuje enzýmy, ktoré sú predmetom záujmu 

dizertačnej práce a popisuje ich funkcie. 

Kapitola Metódy obsahuje zoznam aplikovaných experimentálnych techník s odkazmi na 

priložené publikácie, v ktorých sú jednotlivé postupy detailne rozpísané. Použité metódy 

zahŕňali prípravu a spracovanie vzoriek proteínov vrátane deglykozylácie, analýzu primárnej 

štruktúry prostredníctvom vodík/deuteriovej výmeny (HDX) spojenej s hmotnostnou 

spektrometriou (MS), analýzu post-translačných modifikácií proteínov, analýzu 



oligosacharidov a turbidimetrické merania celulolytickej aktivity. Rád by som na tomto 

mieste vyzdvihol, že dizertant pri svojich štúdiách využil pokrokové techniky MS, založené 

na FTICR MS analýzach. Preto konštatujem, že experimentálne metódy boli zvolené správne. 

Získané výsledky dizertačnej práce, vrátane diskusie, sú spracované na 14-tich stranách. 

Autor v nich kvalifikovane konfrontuje svoje výsledky s výsledkami podobných štúdií.  

Kapitola je rozdelená do dvoch podkapitol. Prvá sa venuje publikáciám autora č. 1-3, 

týkajúcich sa celulolytických enzýmov CDH a LPMO. Druhá je zameraná na doménu 

AsLOV2 (publikácia č. 4). Medzi najvýznamnejšie výsledky patrí  dokázanie zmien 

v dynamike štruktúry LPMO počas celulolytickej reakcie, vysvetlenie destabilizácie enzýmu 

v dôsledku  oxidatívnej degradácie spôsobenej hydroxidovými radikálmi a naopak jeho 

stabilizácia polysacharidovým substrátom. Potvrdila sa tiež úloha peroxidu vodíka ako ko-

substrátu LPMO, ktorý je nevyhnutný k štiepeniu celulózy. Dizertant a jeho spolupracovníci 

zároveň preukázali, že aj funkciu CDH významne ovplyvňuje jeho štruktúra a jej dynamika. 

Zatiaľ posledná publikácia pomohla navyše vysvetliť zvýšenie produkcie singletového kyslíka 

(1O2) pri dlhodobom ožiarení domény AsLOV2, ktoré je pravdepodobne spôsobené zvýšeným 

uvoľnením kofaktoru - flavin mononukleotid (FMN) do roztoku po oxidatívnej modifikácii 

cysteínu 450 v molekule. Keďže všetky prezentované výsledky boli publikované (1 

manuskript v recenznom konaní) v kvalitných časopisoch s vysokým IF, nie je ani len 

potrebné, aby som konštatoval, že výsledky sú originálne. Podčiarkol by som ale ich význam 

z hľadiska aplikovateľnosti v praxi. 

Celkovo je predložená práca napísaná veľmi dobre. Zaznamenal som len zopár preklepov a 

štylistických nedostatkov. Pomerne často napríklad chýbali pred podstatným menom členy. 

Inokedy by si text vyžadoval vhodnejší výber slov. To všetko je však pochopiteľné, keďže 

materinský jazyk autora, nie je angličtina. Po obsahovej stránke, ale nemám významnejšie 

pripomienky a ani výhrady. Požiadal by som preto autora len o upresnenie niektorých 

drobných postrehov. Rád by som mu položil nasledovné otázky: 

1. Dizertačná práca sa venuje charakterizácii  „biotechnologicky a medicinálne 

významným proteínov“.  Mohli by ste prosím upresniť, ktoré študované enzýmy majú 

medicínske uplatnenie a v akej oblasti medicíny? Mohli by ste popísať účinky 

fotodynamickej terapie a možnosti použitia? 

2. Na expresiu rekombinantného proteínu AsLOV2 (v článku IV) bola použitá  E. coli 

Bl21(DE3). Aký expresný vektor ste použili na klonovanie? 



3. Je možné použiť HDX-MS na analýzu proteínov, ktorých kryštálová štruktúra je 

neznáma? 

 

Záver: Dizertačná práca svojou aktuálnou problematikou a spracovaním spĺňa nároky 

kladené na tento typ prác. Po úspešnej obhajobe súhlasím, aby bol Mgr. Františkovi 

Filandrovi udelený akademický titul „philosophiae doctor“ – PhD. Prácu odporúčam k 

obhajobe a navrhujem klasifikovať stupňom A. 
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