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Pan Mgr. Daniel Rozbeský předkládá disertační práci, vypracovanou na katedře 

biochemie PřF UK v Praze a na Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Práce je vypracována jako 

souhrn šesti publikací, na nichž měl disertant zjevně významný autorský podíl, který je 

v disertaci přehledně a srozumitelně uveden. Úvodní souhrn je vypracován v obvyklém 

členění (úvod, cíle práce, materiály a metody, výsledky a diskuse a závěr), a k němu je 

formou příloh přičleněno šest prací, které tvoří vlastní obsah disertace a které byly 

publikovány v solidních oborových časopisech. U tří z nich je kandidát prvním autorem, a i u 

dalších je jeho autorský podíl nepochybný. Dan Rozbeský je spoluautorem dvou dalších prací, 

které do této disertační práce nebyly zařazeny. Podle Web of Science všechny jeho publikace 

za krátký čas od uveřejnění nasbíraly už 31 citací, což jen potvrzuje atraktivitu tématu a 

zajímavost publikovaných výsledků. 

Autor ve své disertační práci předkládá sérii prací, které spojuje studium architektury 

receptorů NK buněk typu NKR-P1. Součástí a (podle mého názoru) vyvrcholením práce je i 

první publikovaná trojrozměrná struktura NKR-P1 receptoru (vyřešená na 1.7 angstroemu); 

další předložené publikace popisují efektivní a účinnou methodu exprese a purifikace 

rekombinantní ektodomény tohoto proteinu v E. coli a proteinové homologní modelování 

isoforem receptoru NKR-P1 z myši, potkana a člověka podpořené experimentálními daty 

z Ramanovy a infračervené spektrometrie. Následuje práce popisující (pro mne trochu 



překvapivě) strukturu bodového mutantu myšího receptoru NKR-P1A získanou rentgenovou 

difrakcí, dále práce, zabývající se využitím kovalentních chemických můstků a vodíko-

deuteriové výměny k řešení proteinové struktury studovaných receptorů a konečně aplikace 

této methody k vytvoření molekulového modelu myší isoformy NKR-P1C. 

Disertant jasně prokázal, že si velmi dobře osvojil celou škálu experimentálních 

technik, od klonování rekombinantní DNA a expresi proteinů v E. coli po jejich purifikaci a 

krystalisaci, a že dokáže interpretovat výsledky řady dalších technik, jako je Ramanovská 

spektrofotometrie, NMR proteinů nebo molekulové modelování. Student také potvrzuje 

schopnost racionálně experimenty analysovat a střízlivě zhodnotit jejich výsledky. 

Považuju za důležité upozornit na to, že se Daniel Rozbeský v době dokončování své 

disertační práce dostal do nesmírně obtížného postavení vinou nepřijatelného porušování 

vědecké etiky ze strany svého vedoucího. Daniel v této situaci, která by byla velmi těžká i pro 

mnohem zkušenějšího vědce, obstál naprosto znamenitě a  ve sporu mezi pravdou a 

pohodlnou konformitou se s osobním risikem jednoznačně postavil na stranu pravdy. Prokázal 

tím odvahu a sílu charakteru, za kterou ho obdivuji.    

Práce Daniela Rozbeského je psána velmi dobrou angličtinou, a nenašel jsem v ní 

mnoho překlepů ani formálních chyb. Považuji ji za velmi dobrý, ucelený a věcně sevřený 

příspěvek k strukturnímu studiu důležité skupiny receptorů imunitního systému. 

 

Jako podklad pro diskusi bych disertantovi rád položil následující otázky: 

1/ všechny sacharidové ligandy, které autor v přehledu popisuje (str. 28) pocházejí 

z publikovaných prací Bezouškovy skupiny, a jak sám autor uvádí, nebyly nezávisle 

potvrzeny (a ve skutečnosti byly v některých případech přímo vyvráceny). Mohl by autor 

přehledně shrnout, co je známo o interakci přirozených proteinových ligandů typu Clr s NKR-

P1 (mimochodem, Clr není v seznamu zkratek)? 

2/ Autor se podrobně věnuje roli velké flexibilní smyčky (aminokyseliny 158-187) ve 

struktuře NKR-P1 a rozporu mezi strukturou získanou rentgenovou difrakcí a experimenty 

s chemickými můstky (cross-linking). Lze zcela vyloučit, že v případě extendované formy 

této smyčky nejedná jen o krystalografický artefakt? Byl učiněn pokus o vyřešení tohoto 

rozporu pomocí NMR v roztoku?   

3/ Překvapilo mne, že disertant se spolupracovníky vyřešili strukturu „nechtěně 

připraveného“ mutantu H107R. Byl k jeho přípravě nějaký hlubší důvod než pouhý fakt, že 

tento mutant byl prostě k disposici ?  



4/  Jaká je homologie mezi lidským a myším ortologem NKR-P1? Je disertantovi 

známo něco o tom, jestli se pracuje na vyřešení struktury lidského proteinu?  

 

Na závěr s potěšením konstatuji, že předložená disertační práce Daniela Rozbeského  

zcela  naplňuje požadavky příslušných zákonných ustanovení a proto ji bez výhrad doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze, 17.6. 2013     Jan Konvalinka 


