
U N I V E R Z I T A  O B R A N Y  

Fakulta vojenského zdravotnictví 

Třebešská 1575 

500 01 Hradec Králové 

 

 

OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Student: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera 

 

Název disertační práce: Interakce malých molekul s proteiny in silico 

 

Posudek zpracoval: Prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. 

 

 

Předkládaná disertační práce je souborem několika studií zaměřených na in silico hodnocení 

interakcí biologicky aktivních molekul s receptory, resp. enzymy. Převážně se jedná o design 

nových léčiv s potenciálem ovlivňovat Alzheimerovu chorobu (inhibitory cyklofilinu D, deriváty 

frentizolu, takrinu, skutellarinu a 2-methoxyhuprinu), resp. molekul interagujících s acetyl-, resp. 

butyrylcholinesterasou (reaktivátory butyrylcholinesterasy, hodnocení tzv. novičoků, design 

bisisochinolinových a bispyridiniových inhibitorů acetylcholinesterasy jako potenciálních 

insekticidů). V menší míře se student věnuje designu nových protirakovinných léčiv odvozených 

od derivátů chinazolin-4-onu jako inhibitorů kinas, tedy moderních antineoplastik. Velmi cenný 

je tzv. off-target screening derivátů frentizolu, kdy se student pokouší předpovědět pomocí tzv. 

cross-dokování další potenciální biologické cíle (další možné farmakologické aplikace) 

navržených sloučenin. Teoretická část práce se stručně zabývá matematicko-fyzikálním popisem 

interakcí léčiv s receptory. 

Čtivě a „svižně“ psaná disertační práce má celkem 117 stran, je logicky členěna, obsahuje 

149 citací relevantní literatury, 12 tabulek a 39 obrázků. 

Podle Web of Science – Core Collection je student ke dni 17.05.2019 spoluautorem 29 publikací, 

z nichž 10 je v disertační práci uvedeno jako související s tématem. 

 

K disertační práci mám několik připomínek: 

 V některých teoretických částech práce, např. kde student popisuje chování inhibitorů 

protonové pumpy nebo van der Waalsovy síly, postrádám ocitování předkládaných faktů. 

 Na mnoha místech chybí interpunkce nebo tečky za větou a v některých větách slovesa. 

 Na straně 40 uvádíte, že navržené 2 sloučeniny se strukturně podobají celecoxibu, s čímž není 

možné se plně ztotožnit, neboť vzájemně propojené 3 cykly mohou být podobné mnoha 

jiným používaným léčivům. 

 Kde je dostupné/možné měly by být pro úplnost uváděny i výsledky in vitro hodnocení 

biologických aktivit pro porovnání míry predikce. 



Otázky: 

1. Z jakého důvodu jste dokování ligandů opakoval právě 15krát (str. 51, 77)? 

2. Na str. 38 uvádíte, že navržené sloučeniny jsou syntetizovány, na str. 40 to naopak píšete, 

že syntéza sloučenin zatím nebyla provedena. Jaká je skutečnost a jestliže sloučeniny již byly 

syntetizovány a testovány, jak se shoduje predikce se skutečností? 

3. Byly již syntetizovány a testovány vámi predikované inhibitory cyklofilinu D a deriváty 

frentizolu? Pokud ano, jaký je soulad mezi vaší predikcí a realitou? Deriváty frentizolu jste 

testovali nebo budete testovat i na antimikrobiální aktivitu? 

4. V celé práci jste navrhoval struktury, aby ovlivňovaly jedno vazebné místo. Jaký je váš názor 

na tzv. multitarget léčiva a polyfarmakologii? 

 

 

ZÁVĚR 

Přes uvedené připomínky a doplňující otázky lze konstatovat, že disertační práce svým obsahem 

koresponduje se schváleným tématem, student naplnil cíle závěrečné práce stanovené 

v písemném zadání závěrečné práce, disertační práce plně splňuje veškeré náležitosti a kritéria, 

a proto ji  DOPORUČUJI   přijmout k obhajobě a po úspěšné obhajobě práce udělit autorovi 

příslušnou vědeckou hodnost. 
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