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Oponentský posudek 

Increasing affinity of Interferon gamma receptor 1 to Interferon gamma 

by combining molecular modeling and experimental methods 

Doktorská dizertační práce  

Mgr. Pavel Mikulecký 

 

Předkládaná dizertační práce byla vypracována na Biotechnologickém ústavu AV ČR, v.v.i. 

v Laboratoři biomolekulárního rozpoznávání pod odborným vedením doc. Ing. Bohdana 

Schneidera, CSc. Je psána v anglickém jazyce na 166 stranách textu, včetně příloh. Práce je 

vyhotovena v klasickém členění úvod-cíle-materiál-metody-výsledky-diskuze a závěr a je 

doplněna čtyřmi přiloženými publikacemi. Všechny publikace jsou ve formátu článků 

přijatých do recenzovaných časopisů, na jedné z nich je kandidát prvním autorem. 

Hlavní náplní předkládané dizertační práce bylo provést na základě již známých krystalových 

struktur detailní bioinformatickou analýzu interakčního rozhraní mezi receptorem 1 pro 

interferon gama (IFNgR1) a interferonem gama (IFNg) a následně se pokusit s pomocí metod 

modelování proteinů navrhnout mutace IFNgR1, které by vedly k zvýšení afinity tohoto 

receptoru ke svému ligandu. Druhou částí práce pak byla příprava rozpustné formy receptoru 

a jeho ligandu pomocí technik heterologní exprese proteinů, což zahrnovalo také rozsáhlou 

optimalizaci jak expresního systému, tak v případě receptoru i renaturace získaného proteinu. 

Je skoro škoda, že je tato část práce popsána poměrně stručně, přestože z časového hlediska 

zde kandidát zjevně musel vynaložit velké úsilí, aby dostatečné množství všech požadovaných 

proteinů a jejich mutantních variant získal. Poslední částí práce pak bylo experimentální 

ověření afinity mutovaných forem receptoru vůči jednořetězcové formě IFNg a porovnání 

získaných hodnot s teoretickými hodnotami vypočtenými na základě počítačového 

modelování. 

Studiu receptoru pro IFNg je v laboratoři doc. Schneidera věnována dlouhodobá pozornost a 

troufám si tvrdit, že výsledky předkládané práce posunuly tento výzkum o velký kus dopředu. 

Kandidát v předkládané práci dokazuje, že si osvojil širokou škálu molekulárně-biologických a 

fyzikálně-chemických technik zahrnující klonování, heterologní expresi a purifikaci 

rekombinantních proteinů a jejich následnou charakterizaci, ať už metodami CD 

spektroskopie, fluorescence indukované teplem nebo rezonance povrchového plazmonu. 

Vedle toho však také obsáhl metody počítačového modelování proteinů a bioinformatiky. 

Naprosto zásadní význam má z mého pohledu zvládnutí heterologní exprese IFNgR1, resp. 



jeho renaturace, neboť se jedná protein obsahující čtyři disulfidické můstky a jejich správná 

renaturace není triviální. Výsledný optimalizovaný postup bude v laboratoři určitě hojně 

využíván následujícími generacemi studentů a usnadní a zefektivní práci na dalších 

projektech. Zásadním výsledkem je rovněž experimentální potvrzení dvou navržených mutací, 

které zhruba sedminásobně zvyšují afinitu mezi IFNgR1 a IFNg, které vycházelo z inovativního 

přístupu kombinujícího mutace aminokyselin na interakčním rozhraní s mutacemi 

aminokyselin v povrchových kapsách receptoru a tato data budou bezesporu klíčová pro další 

výzkum a vývoj vysokoafinitních forem IFNgR1. Zhodnocení dosažených výsledků je 

provedeno v závěrečné diskusi. Porovnám-li vytyčené cíle a dosažené výsledky, nemohu než 

konstatovat, že kandidát dosáhl všeho, co si na začátku práce předsevzal.    

Je chvályhodné, že se kandidát rozhodl psát dizertaci v anglickém jazyce, protože tuto 

zkušenost zcela určitě využije v další vědecké kariéře. Jazyková i grafická stránka jsou na 

vysoké úrovni s minimem věcných a formálních nedostatků, které v žádném případě nesnižují 

špičkovou úroveň předkládané práce. Zde bych chtěl vyzdvihnout velký objem a kvalitu práce 

odvedené na zajímavém a aktuálním tématu a schopnost kandidáta racionálně analyzovat a 

střízlivě hodnotit výsledky experimentů. Zároveň chci kolegovi Mikuleckému popřát hodně 

úspěchů v osobním životě i další vědecké kariéře, jestliže se tímto směrem bude ubírat. 

 

Jako podklad pro diskuzi bych dizertantovi rád položil následující doplňující otázky: 

 

1. Interakční rozhraní IFNgR1 a IFNg bylo analyzováno a dále modelováno na základě 

krystalových struktur tohoto komplexu. Neuvažovali jste o provedení energetické 

minimalizace a event. simulace molekulární dynamiky této struktury v roztoku za účelem 

získání přesnějšího podkladu pro následné modelování, než statický obraz z krystalu? 

 

2. Je možné informace o flexibilitě jednotlivých aminokyselin ze simulace molekulární 

dynamiky zahrnout do podkladu pro následné modelování, např. formou souboru 

možných poloh dané aminokyseliny namísto jedné fixní polohy dané krystalovou 

strukturou? 

 

3. Můžete srovnat výsledné afinity vůči IFNg pro Váš mutantní IFNgR1 a pro ABD-TolA 

vazebnou doménu a tedy i úspěšnost přístupů modelování vs. řízené evoluce? 

 

4. IFNgR1 a IFNg jsou lidské proteiny – neuvažovali jste o jejich expresi přímo v lidské 

buněčné linii, např. HEK293 s využitím sekrece do média? 

 

Závěrem s potěšením konstatuji, že předložená disertační práce je, podle mého názoru, velmi 

zdařilým dílem. Jejím vypracováním prokázal Mgr. Pavel Mikulecký velké tvůrčí schopnosti a 

znalosti a rovněž tak schopnost samostatné vědecké práce. Práce naplňuje požadavky 

příslušných zákonných ustanovení a plně ji proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 5. 10. 2015      RNDr. Ondřej Vaněk, PhD. 


