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Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera zahájil své postgraduální studium v roce 2015 na Katedře toxikologie a 

vojenské farmacie (KTVF) Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany (FVZ UO) v 

Hradci Králové v doktorském studijním programu toxikologie. Téma disertační práce „Interakce 

malých molekul s proteiny in silico“ je tématem relativně raným v prostředí katedry, avšak zcela 

nepochybně tvoří nedílnou součást moderního vývoje léčiv. Jeho implementace do současného 

výzkumného záměru katedry je tedy naprosto na místě. V tomto ohledu měl student svou startovní 

pozici, ve které se nemohl opřít o předchozí vědecké poznatky a zkušenosti pracovníků katedry, 

výrazně složitější. 

Cílem disertační práce (DP) studenta Mgr. et Mgr. Tomáše Kučery bylo zavést moderní metodiky 

vývoje léčiv in silico (molekulový docking, molekulová dynamika, parametrizace proteinů aj.) a 

aplikovat je na současně řešenou problematiku z pohledu ochrany proti zbraním hromadného ničení 

na bázi nervově paralytických látek (NPL). Za tímto účelem se jako nejvíce relevantní cíle jeví dvě 

cholinesterasy, acetylcholinesteráza a butyrylcholinestearáza. Profylaktická aplikace reverzibilních 

inhibitorů těchto enzymů může zachránit životy zasažených jedinců bez nutnosti další léčby. Oproti 

tomu, po expozice NPL lze aplikovat sloučeniny souhrnně označované jako tzv. reaktivátory 

cholinesteráz. V současné antidotní výbavě AČR a jiných světových armád se nachází různé 

oximové reaktivátory (např. HI-6, pralidoxim). Ty byly vyvíjeny zejména jako selektivně účinné 

pro reaktivaci acetylcholinesterázy. Strukturní odlišnosti obou jmenovaných enzymů však 

nedovolily extrapolovat takto vyvinuté sloučeniny i pro obnovení činnosti butyrylcholinesterázy. 

Studentova práce, v jednom z jeho mnoha bodů, se právě této problematice poměrně detailně 

věnuje. Zde byla navržena nová struktura selektivního reaktivátoru butyrycholinesterázy, která je 

nyní předmětem organické syntézy v rámci našeho pracoviště. 

Z pohledu vojenské problematiky šla práce studenta ještě více do hloubky a kromě nově navržených 

strukturních motivů reaktivátorů se dotýká i parametrizací inhibovaného serinu acetylcholinesterázy 

u látek označovaných jako novičoky. Výstupem těchto složitých výpočtů bylo vytvoření modelu 

komplexu acetylcholinestérázy a některého z novičoků (A232, A230, A234). Tyto nově nabité 

poznatky mohou dále posloužit např. k lepšímu pochopení mechanismu účinku novičoků nebo k 

vývoji nových antidot. 
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Nad rámec vojenské problematiky se student zabýval i dalšími projekty z civilního prostředí. 

Výčtem lze jmenovat návrh nových struktur inhibitorů mitochondriálního enzymu cyklofilinu D 

uplatnitelných v léčbě Alzheimerovy choroby, tzv. off-targeting frentizolu (inhibitor 

mitochondriálního enzymu ABAD), objasnění vysoké protinádorového účinnosti u skupiny 

sloučenin s motivem chinazolin-4-onu a další „servisní“ práce např. pro Farmaceutickou fakultu při 

objasnění vztahu mezi strukturou a vysokou inhibiční účinností u některých izolovaných alkaloidů z 

čeledi Amaryllidaceae. 

Z mého pohledu náročnost zadání DP v mnohých aspektech převyšovala obvyklé nároky kladené na 

studenty doktorského studijního programu. To je patrné na základě výše uvedeného výčtu. 

Mgr. et. Mgr. Tomáš Kučera shrnul své dosavadní úsilí k vypracování DP obohacující širokou 

vědeckou komunitu o celou řadu nových poznatků. Výsledkem DP je zavedení nových 

metodických přístupů vedoucích k odhalení interakce mezi malými molekulami a proteiny, 

výpočetní predikce off-targetingu a rovněž návrh nových enzymových modulátorů na základě 

screeningu velkých knihoven malých molekul. 

Student se rovněž věnoval prezentaci dosažených výsledků v řadě tuzemských či zahraničních 

konferencí ať již formou posterů nebo orálních prezentací. Svůj vědecký potenciál si rozšířil 

tříměsíční stáží ve vědecké skupině Katariny Nikolic na Farmaceutické fakultě Bělehradské 

univerzity v Srbsku a pětiměsíční stáží ve skupině Floriana Nachona ve Výzkumném 

biomedicínském ústavu v Brétigny sur Orge ve Francii. 

Výsledky shrnuté v disertační práci nelze zhodnotit jinak než nadstandardně. Ty se staly podkladem 

pro 11 originálních článků s IF, kde student figuruje jako člen autorského kolektivu a rovněž jedné 

prvoautorové publikace v recenzovaném časopise. Nutno podotknout, že toto číslo není ani zdaleka 

finální ve fázi kompozice je min. dalších pět prací, do kterých student přispěl svými poznatky. 

Mgr. et. Mgr. Tomáš Kučera splnil v průběhu doktorského studia všechny zadané cíle a jasně 

prokázal svou vědecko-výzkumnou prací a publikační aktivitou předpoklady pro úspěšnou 

obhajobu DP, která plně odpovídá zadání. Podle mne nic nebrání tomu, aby student nyní řádně 

ukončil své studium DSP Toxikologie obhajobou disertační práce. Disertační práce splňuje veškeré 

formální náležitosti dle Opatření rektora UO č. 3/2018 a jako školitel ji doporučuji k obhajobě. 
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