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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Pavla Mikuleckého 

 
„Increasing affinity of Interferon gamma receptor 1 to Interferon gamma by 

combining molecular modeling and experimental methods“ 
 
Disertační práce předkladatele řeší velice aktuální problematiku strukturní 
biochemie/biologie - studium vztahů molekulární struktury proteinů a mechanismů jejich 
účinku/funkce (např. řešené problematiky protein-proteinových interakcí) s využitím nejen 
in sillico, ale i experimentálních přístupů. K práci jsou přiloženy čtyři recenzované vědecké 
články v impaktovaných časopisech, z toho jedna prvoautorská publikace. Vlastní text 
práce především řeší problematiku presentovanou v posledních dvou publikacích a je 
psán téměř plnou formou (nejen stručný úvod s přehledem metodik a diskusí výsledků). 
Nejen presentovaná studie, ale i ostatní práce obsahují silný aplikační potenciál tohoto 
jinak základního výzkumu.  
 
Text práce je napsán čtivě, a vysoce hodnotím přítomnost poměrně malého množství 
překlepů či formálních nedostatků. Drobnou vyjímkou z tohoto pohledu je absence čísel 
stránek u odkazů na obrázky a tabulky, které čtenáři znesnadňují plynulost čtení textu a 
vedou k častému listování a hledání. Naproti tomu to vynahrazuje vlastní text. V úvodu je 
čtenář postupně uveden do tématu, je naznačen důvod a aplikace presentovaného 
základního výzkumu a velmi oceňuji i uvedený přehled použitých metod, který obsahuje 
všechny potřebné informace pro pochopení výsledkové části a diskuse. Výsledková část 
obsahuje tři tématické okruhy dle použití metodik. Ve výsledkové části je stručně shrnut 
přehled získaných dat a provedených experimentů, který je obrovský. Zvláště druhá část, 
optimalizace expresních a purifikačních postupů, prokázala neskutečnou trpělivost a 
vytrvalost předkladatele. Vysoce také hodnotím jeho skromný přehledový výčet 
provedených experimentů, aniž by zahlcoval čtenáře obrovským množstvím 
experimentálních dat, která během své práce získal. Velmi se mi líbí kritický tón diskuse 
výsledků disertační práce, který je veden věcně a erudovaně. Předkládané výsledky jsou 
objasněny v kontextu již známých informací z literárních zdrojů, které ukazují široký 
literární přehled a metodickou erudici. Interpretace výsledků předjímá případné dotazy a je 
těžké hledat v takovém textu nějaké nedostatky. Případným oponentům předem bere vítr 
z plachet tím, že jejich dotazy či komentáře předjímá a fundovaně na ně v textu diskuse 
odpovídá (především mám na mysli komplexní pohled a diskusi výsledků molekulárně 
dynamických simulací, RMSF experimentů a predikcí se získanými výsledky SPR 
experimentů a snížení termální stability mutantů – CD a TSA). Nevím, do jaké míry 
participoval na této části textu školitel, Doc. Ing. Bohdan Schneider, CSc., ale minimálně 
předpokládám předání zmíněného kritického pohledu na získané výsledky v průběhu 
školení předkladatele, což velice oceňuji.  
 
Jedinou slabinou je text autoreferátu, který nekoreluje s vysokou úrovní textu vlastním 
práce. Je to škoda především proto, že v textu autoreferátu se často opakují již řečené  
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informace, ale řada důležitých skutečností presentovaných v textu práce není 
v autoreferátu ani v krátkosti zmíněna. Nicméně tato skutečnost nesnižuje v žádném 
případě vysokou kvalitu předkládané disertační práce. 
 
K práci mám několik dotazů či komentářů.  
 

 Dokážete spekulovat o strukturním mechanismu interakce V35L mutantu vs. N96W 
a N96+V35L – zvýšení afinity vůči IFNg., snížení vlastní termální stability, a 
korelovat výsledky s predikcí na základě MD a RMSF? Bylo by možné měřit 
termální stabilitu komplexu IFNg-IFNgR1 a případně získané výsledky korelovat 
s předpokládanou interpretací? Jak si vysvětlujete diskrepanci afinit mutantů 
N96W+V35L vs. N96W+H222Y? 

 
 Zkoušel jste porovnat experimentální data s SEEF metodikou (v práci je použita 

EEEF)? Lze předpokládat podobný výsledek SEEF metodiky jako je na straně 84 
diskutovaný výsledek „single-point mutation in dbSNP“ (Sherry 2001)? 

 
 Lze předpokládat, že tři zmíněná selekční kritéria (na str. 78) budou obecněji 

použitelná, či mají jen dosah na konkrétní model? 
 

 Jak si vysvětlujete zmiňovanou příčinu variability různých preparátů IFNg-SC a 
v jakém rozsahu se pohybovala? Byla ověřena experimentálně předpokládaná 
degradace proteinu z jeho C-konce? 

 
 
 
Předkládaná disertační práce dle mého názoru naprosto splňuje požadavky kladené na 
disertační práci a v mnoha ohledech je překračuje. Autor jednoznačně prokázal vědeckou 
erudici, tvůrčí potenciál, schopnost přesné experimentální práce, korektní analýzy a 
kritické diskuse získaných dat.  
 
Podle Studijního a zkušebního řádu Přírodovědecké fakulty UK v Praze doporučuji 
předloženou práci Mgr. Pavla Mikuleckého přijmout k obhajobě, protože prokazuje 
předpoklady autora k samostatné tvořivé vědecké práci a na základě úspěšné obhajoby 
doporočuji udělení titulu „Ph.D.“. 
 
 
V Praze dne 14. října 2015 
 
 
 

Doc. Miroslav Šulc, PhD. 
katedra biochemie PřF-UK 

 


