oponentský posudek na disertačnípráci Mgr. Alana Kádka
..Studium konformací a konformačních změn proteinů metodami hmotnostní spektrometrie''
Disertačnípráce Mgr. Alana Kádka se věnuje metodickému rozvoji vodík-deuteriové výměny (HD)

ke studiu konformace proteinů a jejím využitím při řešení komplexních strukturně-biologickýclr
otázek, Autor se

v práci zabývá charakterizaci nepenthesinu-l' aspartátové proteasy z |áčkovky,

jejim využitímpro ana|ýzu HD výměny. Následně pomocí této techniky studuje

a

struktumí

mechanismy' kterými je regulována aktivita celobiosadehydrogenasy, biotechnologicky významného
enzymu.

V práci autor Využíval především techniky pro analýzu proteinů s využitímhmotnostní spektrometrie
(HD výměna, ana|ýza posttranslačníchmodifikací, nativní MS s iontovou mobilitou). Mgr. Kádek se

tak seznámil a osvojil si nejnovějši přístupy v tomto odvětví. Autor navíc prokázal, Že k prácl
přistrrpuje komplexně a není jen expertem jednoho experimentálního přístupu. Toto je ilustrováno jak

v

teoretickém úvodu práce, kde vyváženě popisuje přírrosy

a nedostatky dostuprrých

strukturně-

biologických techrrik, tak svou publikačníaktivitou fiako spoluautor mimojiné figuruje ria publikaci

popisujícíkrystalografii proteinu nebo využitíbiofyzikálních rnetod pro studiurn proteirr-proteirr
interakcí).

Práce

je napsána formou stručnéhosouhrnu s přiloženými prvoautorskýrrii publikacerni. Práce jc

formálně na velmi vysoké úrovni. Chtěl bych především ocenit její velmi vysokou jazykovou kvalitu,

díky nížje čtenářsky lehce stravite|ná. Za jediný nedostatek bych označil přílišstručnou diskuzi

-

projekt charakterizujicí celobiosadehydrogenasu by si podle mého názoru zasloužil předložení
.finálního modelu', který integruje jak autorovy výsledky, tak nedávno publikované výstupy z jiných
technik.

Publikačníaktivita uchazeče je velmi dobrá _ jsou předloženy tři prvoautorské publikace a jeden
rukopis, který je připraven k recenznímu Ťizení Navíc je Mg.. Kádek spoluautor na dalších čtýech

pracech, přičemŽ dvě
publikovány
a

v

z nich

úzce souvisí s tématem disertace. Všechny vědecké práce byly

zavedených časopisech s impakt faktorem, přičemž Analytical Chemistry fiedna prvo.

jedna spoluautorská publikace) patří mezi špičkuve svém oboru.

Vědecká úrověň předloŽené práce je vysoká _ řešená problematika je aktuální a výsledky dosahují
mezinárodního významu. Studium nepenthesinu je po metodické stánce velmi přínosné a významně
rozšiřuje portfolio nástrojů použitelrrých pro

HD výměnu s hmotnostně-spektrornetrickou

detekcí.

Také bych chtěl ocenit skutečnost, že zaveďerrá rnetodika rrebyla použita jetr na rnodelových

proteínech, ale

na aktraktivnín tématu rnimořádného významu studie

zabývajici

se

celobiosadehydrogenasou jsou pravidelně publikovány v prestiŽních časopisech.

Práce jednoznačně ukazuje předpoklady uchazeče k samostatné vědecké práci

a doporučuji jik

obhajobě.

Na závěr přikládám otázky, které by mohly být předmětem diskuze při obhajobě:

1.

Nepethesin-l vykazuje odlišnévlastnosti oproti pepsinu' jako např. odlišná substrátová
specifita či nižšíodolnost vůčidenaturaci. Jaké jsou struktr'rrní důvody pro toto odlišné
l'yužítpro
chování (na úrovni Sekvence nebo 3.D struktury)? Dalo by se těchto inforrnací
.design, urrikátní rekombinantní proteasy s vlastnostmi vhodné pro analýzu HD výrněny?

2.

jako alterrrativrrí proteasy
Autor ve svých pracech přesvědčivě ukázal potenciál rrepethesirru-1
rněřítku? Plánujete
k pepsinu. Jak to aktuálrrě vypadá s jelro pouŽívárrím v mezinárodrrírn
rrapříklad kornerčnívyužiti této proteasy?

3.

Efekt dvournocných iontu na konformaci CDH byl studovárr v přítornnosti 30 mM
vápenatých iontů. Proč byla zvolena tak vysoká koncentrace? Mohou mít zn,rěny
v koncentraci iontů in vivo vliv na aktivitu enzymu ?

4.

Etvym CDH obsahuje velké úseky se záporným nábojem, což vede k elektrostatické repulsi.
Bylo by možnéna studium tohoto fenoménu použítmetodu chernického zcsítění
karboxylových kyselin?

5.

.finální. model CDH, který integruje všechny dostupné strukturní informace
Zajima|by mě
(např. jsou v krystalové struktuře detegovány atomy iontů, kteró by se váza|y na kyselé
úseky?; pomocí MS autor identifikoval disulfidový můstek Cys167-Cys2|I - je v souladu
s orientací cysteinů v krystalové struktuře?)

6.

Mohl by autor komentovat strukturní data o CDH s ohledem na recentní výsledky z publikace
popisující interakci CHD s lýickou polysacharidmonooxygenasou (Courtade G et al. 2016'

PNAS)?
7.

spektrometrie, byste
Jaký proteinový systém, ve kterém by měla zásadni využiti hmotnostní
chtěl nyní studovat ?
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