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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Jiřího Schimera nazvané:  
 

 
“PROTEASE INHIBITORS AS A RESEARCH TOOL: DESIGN, SYNTHESIS AND 

EVALUATION OF HIV PR AND GCPII INHIBITORS” 
 
                Předložená disertační práce Mgr. Schimera, byla vypracována ve špičkové laboratoři doc. 

Konvalinky. Je věnována dvěma, z farmaceutického hlediska stále zajímavým, proteolytickým 

enzymům. Snad nejprostudovanější enzym, proteasa viru HIV, zůstává virologickým evergreenem 

zejména vzhledem k výskytu nových kmenů HIV, resistentních k používaným lékům, byť podávaným 

v kombinaci. Autor zvládl široké spektrum metod od návrhu inhibitorů, jejich organické syntézy, až 

po molekulárně biologické metody s aplikacemi na buněčné linie. Použití všech těchto technik je 

zřejmé z publikací, u nichž je v doprovodném textu velmi detailně specifikován podíl disertanta. 

Vědecký přínos předložené disertace dokumentuje skutečnost, že její výsledky byly publikovány ve 

špičkových recenzovaných časopisech. Co bych chtěl ale především vyzdvihnout je, že se ve všech 

případech jedná o práce s originální a elegantní otázkou, která má kromě charakteru kvalitního 

základního výzkumu i aplikační aspekt. Na většinu těchto otázek se podařilo nalézt solidní odpověď, 

což mne jako vědce potěšuje, ale  jako oponentovi mi to zkomplikovalo život. Většinu dotazů, které 

mne při čtení napadaly, jsem totiž musel průběžně škrtat, neboť byly v publikacích zodpovězeny, ať 

už přímo výsledky, nebo alespoň v diskusi. 

                Práce je koncipována jako komentovaný soubor tří publikací. Je zde uveden nezbytný 

obecný přehled problematiky obou studovaných proteas s vysvětlením důležitosti jejich dalšího studia. 

Komentář výsledků dostatečným způsobem shrnuje publikovaná data. 

                Je nesporné, že autor prokázal schopnost samostatné vědecké práce, včetně interpretace 

dosažených experimentálních výsledků. První publikace přináší zajímavou studii návrhu inhibitorů 

HIV proteasy navržených na bázi benzodiazepinu. Tato práce je pro mne o to zajímavější, že série 

látek odvozených od 1,5-dihydrobenzo [1,4]diazepin-2,4-dionu byla popsána jako účinný inhibitor 

skládání HIV. Nabízí se tedy otázka, zda by bylo možné nalézt inhibitor cílený na tyto dva různé 

kroky životního cyklu stejného viru. V této práci byla zřejmě použita HIV proteasa „standardního“ 

kmene HIV citlivého k inhibitorům (nenašel jsem v práci specifikaci). Zajímalo by mne, zda se autor 

zaměřil, buď in silico nebo experimentálně, také na HIV proteasy nesoucí mutace v místě vazby 

inhibitorů, neboť právě pro rezistentní kmeny HIV má hledání nových inhibitorů největší význam. 
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