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Posudek školitele na diplomovou práci Jiřího Schimera „Novel Inhibitors of 

HIV Protease: Design, Synthesis and Activity Testing“  

 

Diplomová práce Jiřího Schimera  se skládá ze dvou částí: z části medicinálně chemické, 

která byla vypracována v laboratoři Jana Veselého na PřF UK,a  z části biochemické, která byla 

provedena v mé laboratoři na UOCHB AV ČR. 

Jiří pracoval ve skupině Jana Veselého už na své bakalářské práci, díky čemuž se 

vypracoval ve velmi schopného organického chemika. Ve své diplomové práci se Jiří zařadil do 

projektu inhibice virové proteasy z HIV. Jeho kvalifikace organického chemika nám umožnila 

navrhnout projekt, zahrnující návrh a synthesu série organických sloučenin jako potenciálních 

inhibitorů HIV proteasy, dále přípravu panelu rekombinantních mutantů tohoto enzymu 

s aminokyselinovými záměnami odpovídajícími klíčovým mutacím, které odpovídají za resistenci 

příslušných virů vůči inhibitorům proteasy, a konečně kinetickou charakterisaci aktivity těchto 

enzymů a jejich inhibice nově připravenými inhibitory. 

Tento projekt měl zajímavou a složitou historii. První aktivní sloučeniny identifikovali 

naši kolegové v Heidelbergu testováním kombinatoriálních knihoven, benzodiazepiny jsme 

identifikovali jako možné farmakofory v naší laboratoři na základě testování knihovny druhé 

generace, a poté jsme pomocí rentgenostrukturní analysy zjistili, že se do  aktivního centra 

proteasy vážou dvě molekuly inhibitoru současně. Úvaha, že synthetickým „sešitím“ dvou 

molekul inhibitoru do sloučenin typu „DIA10“ získáme mnohem aktivnější inhibitor HIV 

proteasy bylo pak už logickým důsledkem  těchto zjištění.  

Jiří Schimer se do projektu zapojil právě v této době. Od samého začátku se projevoval 

jako výjimečně talentovaný, nadšený a samostatný student.  Rád bych ocenil, že si vybral velmi 

obtížnou cestu multidisciplinárního projektu, ve kterém spojil metodicky velmi náročnou synthesu 

serie benzodiazepinových derivátů s expresí a purifikací rekombinantních proteinů, enzymovou 

kinetikou a konečně i pokusem o proteinovou krystalografii.  Nenechal se odradit četnými 

metodickými problémy a jeho nadšení a chuť do práce byly nakažlivé a velmi inspirující.  



Jeho diplomovou práci považuju za velmi nadprůměrnou. Výsledky v ní obsažené  

budeme v nejbližší době publikovat.  Jiří se naučil celou řadu molekulárně biologických, 

biochemických i fyzikálně-chemických metod, které spolu s jeho znalostmi v organické synthese 

vytvářejí velmi dobrou a mimořádně širokou základnu pro jeho další odborný růst.  

Předkládanou diplomovou práci bez výhrad doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V  Praze, 23.5. 2011        Jan Konvalinka 

 


