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Posuzovaná diplomová práce se skládá z  85 stran textu, je standartně koncipována a

velikosti  jednotlivých kapitol odpovídají obvyklým proporcím. Abstrakt v české i anglické

verzi je přehledný a stručný a výstižně formuluje cíle práce i dosažené výsledky. Celá práce je

psaná čtivě a srozumitelně spisovnou češtinou a autor se v rozumné míře vyhnul nadměrnému

používání anglicismů.

V úvodní  části  autor  předkládá současný stav řešené problematiky  dvou zásadních

oblastí týkajících se této práce:  poměrně rozsáhlý popis malých GTP-vazebných proteinů  a

jejich pěti hlavních rodin a přehled bioinformatických postupů při charakterizaci proteinových

rodin (ten je  snad až příliš stručný – viz níže). Obě tyto oblasti  (malé GTPasy   i analýza

proteinových  rodin)  prochází  v  neustálým vývojem,  proto  oceňuji,  že  autor  provedl

přehlednou  syntézu  základních  infomací  a  nejnovějších  poznatků  o  malých  GTPasach

(vzhledem  k  zaměření  práce  soustředěné  zejména  na  vztah  struktury  a  funkce),  což  je

dokumentováno i  množstvím citovaných původních prací z posledních  tří let. Kvituji  také

vysvětlení principu B-faktoru v proteinových strukturách, které je srozumitelné i pro čtenáře

nestrukturální biology. S jednou výjimkou jsou všchny schemata a obrázky použité v Úvodu

převzaty  z  literatury.  K této  části  mám jedinou výtku:  při  popisu  funkce  malých  GTPas

(typicky na str. 9-10, ale i jinde) autor nerozlišuje mezi pojmy aktivace GTPas v biologickém

slova smyslu  (která  znamená výměnu GDP za  GTP  zprostředkovanou proteinem GEF)  a

aktivací  v  enzymologickém slova  smyslu,  kdy zvýšení  přirozeně  nízké  GTP-hydrolytické

aktivity  interakcí  s  GAP  proteinem  vede  zpravidla  k  biologické  inaktivaci  (relokalizaci,

disociaci efektorových proteinů atp.).

Kapitola 3 (Metodika) popisuje na 11 stranách podrobně princip přístupů použitých k

analýze  jednotlivých rodin malých GTPas.  Podle mého názoru mohla být minimálně  část

popisu toho, jak funguje například ConSurf a Sca5 použita v kapitole Úvod. Autor pojal celou

metodickou část  tak trochu  ve stylu „volného vyprávění“, ve kterém se  mi  poměrně těžko

hledaly konkrétní  parametry  a  nastavení,  které  autor  použil,  některé pak  nejsou uvedeny

vůbec (např parametry algoritmu BLAST při sestavování vstupního souboru dat). I když autor

pravděpodobně použil  výchozí nastavení,  měl by tuto skutečnost uvést.  Není také zřejmé,

jakým způsobem autor vyhledával sekvence malých GTPas v databázi UniProt pro ConSurf

analýzu, zda pouze podle klíčových slov, nebo pomocí algoritmů na hledání homologních



sekvencí – BLAST, HMMER atp).  Pro analýzy, které autor používal, je kvalita a struktura

vstupních sekvencí jistě zásadní, ne-li přímo kritický parametr. V předložené práci je však

popis souborů zdrojových dat a jejich získávání je velmi vágní a vstupní data tak podle mě

tvoří hlavní slabinu této práce (viz níže v dotazech a komentářích).

V elektronické verzi DP, kterou jsem měl k dispozici nejsou přílohy a seznam příloh

není uveden  ani  v obsahu, nevím proto zda nějaké přílohy k této DP existují.  Minimálně

autorův  Java  skript  pro  analýzu  B-faktorů  a  upravený  MATLAB zdrojový  kód pro  Sca5

analýzu by si tuto poctu zasloužily, stejně jako finální alignmenty.

Výsledky  a  diskuse  (kapitola  4)  tvoří  nejdelší  část  práce,  jsou  seřazeny  logicky a

přehledně a jsou vhodně dokumentovány obrázky a tabulkami (zde mám formální stížnost –

autor tabulky doplňující obrázky 12-16 a 18-22 zásadně nečísluje, čímž efektivně brání jejich

odkazování).  Autor  nejprve  ukázal, že  různé  algoritmy pro  výpočet  multiple  alignmentů

nemají zásadní vliv na detekci konzervovaných residuí. Pomocí analýzy algoritmem ConSurf

pak mapoval konzervované a variabilní  úseky pěti hlavních rodin malých GTPas  na jejich

reprezentativní struktury a ukázal, že kromě obecně konzervovaných úseků podílejících se na

vazbě nukleotidů má každá rodina specifické strukturně-sekvenční determinanty. To potvrdila

i  analýza konzervovaných proteinových sektorů algoritmem Sca5.  Získané výsledky autor

poměrně obšírně diskutuje a uvádí do souvislostí s publikovanými studiemi.

Poslední  častí  kapitoly  4 je  podle mého vysoce inovativní   a zajímavá  (byť zatím

pouze pilotní) analýza B-faktorů jako potenciálních determinant síly protein-ligand interakcí.

Je škoda, že autor už nestihl  provést  (alespoň pro rodinu s nejvyšším počtem 3D struktur),

srovnání distribuce B-faktoru a konzervovaných/variabilnách míst identifikovaných pomocí

ConSurf a Sca5.

K metodické, výsledkové a diskuzní části mám tyto dotazy, připomínky, nejasnosti a stížnosti:

1) Autor v práci několikrát  (např na s 49, 65, 66) uvádí, že některé diskrepance nebo

neočekávané  výsledky  ConSurf  a  Sca5  analýz  mohou  být  způsobeny  složením

datasetu. Z pohledu oponenta se jedná o zásadní a vysoce netriviální otázku – Jak jsou

výsledky získané uvedenými přístupy robustní při použití různě komplexních datasetů

(získaných například odstraněním sekvencí z jednotlivých fylogenetických skupin)? 

2) Jak jsou ConSurf a Sca5 algoritmy resistentní k potenciálním artefaktům způsobeným

přítomností  extrémně  divergovaných  či  zcela  nepříbuzných  sekvencí  či  fenoménu

„oversamplingu“,  kdy  většina  sekvencí,  která pochází z  úzké  skupiny  evolučně

blízce-příbuzných organismů, zastíní zbytek datasetu?



3) Bohužel  minimálně  část  vstupních  dat  použitá  autorem  by  mohla  sloužit  jako

modelový  příklad  pro  testování  problémů  uvedených  v  předchozím  bodě.  Protože

autor uvádí dataset jen jako strohý seznam identifikátorů z databáze UniProt, zvídavý

oponent extrahoval a zběžně analyzoval sekvenční data použitá pro analýzu rodin Arf

a Rho metodou ConSurf (datasety byly zvoleny namátkou). Dataset Arf obsahuje 176

sekvencí,  z  nichž  132 pochazí  ze  skupiny  Metazoa,  14  má  původ  v  houbových

taxonech, 15 je rostlinných sekvencí a  15 pochází z dalších fylogenetických skupin.

Rovněž v rámci jednotlivých říší je zastoupení silně nerovnoměrné – zmiňovaných

132 Arf sekvencí z říše Metazoa bylo získáno z 18 organismů, ale 87% z nich pochází

z poloviny taxonů,  zatímco druhá polovina  (typicky taxony, u kterých není známa

kompletní genomová sekvence)  je reprezentována jen 1-2 geny, převážně orthology

nejznámnějšího  člena  rodiny,  proteinu  Arf1.  U  rodiny  Rho  je  distribuce  obdobně

asymetrická  a  situace  je  zde  ještě  komplikovanější  tím,  že  z  205  analyzovaných

sekvencí  jich  41  jsou  proteiny  prokaryotního  původu homologní  k  transkripčnímu

terminátoru Rho, který přes podobné jméno a přítomnost nukleotid-vazebné domény,

rozhodně není malou GTPasou.  Bylo by jistě zajímavé testovat, nakolik přítomnost

těchto parazitních sekvencí ovlivňuje výsledky analýzy.

4) V rámci  ConSurf  algoritmu  zvolil  autor  výchozí  JTT substituční  matrici.  Bylo  to

ad hoc rozhodnutí  nebo  výsledek  testu  vhodnosti  substituční  matrice,  jaký  nabízí

například algoritmus ProtTest a další?

5) Zajímal  by mě názor  autora na možnost  použití  analýzy B-faktorů u povrchových

residuí  i  na predikci  interakčních  míst  u  podjednotek  multiproteinových  komplexů

(míněno  v  případě,  že  jsou  známy struktury  jednotlivých  podjetnotek,  nikoli  však

celého komplexu). 

I přes  výtky uvedené výše  jsem přesvědčen, ze  předložená  diplomová  práce  přináší

mnoho  zajímavých  poznatků,  splnila  většinu vytyčených  cílů,  a proto  ji  doporučuji  k

obhajobě.

12. září 2013 v Praze                   ........................................................

                                     Martin Potocký


