
Department of pediatrics
Gharles University, 1"t f aculty of Mediclne

Ke Karlovu 2;,1-29 Og.l-r1gue 2, Czech Republic
Tet./ Fax: + 420 2r4 g1O 47g

oponentský posudek

STRUCTURAL STUDIES AND TISSUE DISTR.BUT'ON OFHUMAN GCPII AND CHARACTERIZATION OF ITS RATAND PORCINE ORTHOLOGS
Disertační práce

Doktorský stud ijn í program

Mgr. Mi roslava Rovenská

Ú s t a v o rg a n i c k é,, 
" 
:, : : ť:;iZ 

":;E, 
E [: : i ť : 

"I 
ť{,í? a 

" 
B R e s e a rc h C e n t e r,Akademie věd České republiky

škotitel: Doc, RNDr. Jan Konvalinka, CSc
Ústavorganické",",:,::ť::i","";:":3[:::ť:"!,ť{,š?a",ResearcáCenter,

Akademie věd České repubtiky

ffi

Téma diseftační práce
Disertační práce Mgr. Miros|avy Rovenské řeší dů|eŽitou prob|ematiku spojenouse studiem enzymu g|utamátkarboxypeptldasy l| (GcP ll) probreň"til." má výraznýdiagnosticko-terapeutický potenciái'' 

.Nádoiová. 
.a degenerativni neuro|ogickáonemocnění Představujících významný zdravotnický a š";ai;i prob|em. Řešeníproblematiky vyŽadova|o píli, systematičnost a vytrva|ost doktbrandky, kvaIitní|aboratorní zázemí i návaznost na prob|ematiku, resenou v |aboratoři ško|ite|e.

Zp rac ová n í d i se rtaě n í p ráce
Po obsahové i formální stránce má předloŽená disertační práce Mgr. MiroslavyRovenské výbornou úroveň' Práce má rozsah g1 strana ;e logický čteněna do osmikapito| (32 stran re.presentují tři publikované práce autorkyj Prá"ce íe vermi přeh|edná,dobře dokumentována, obsahuje 13 i|ustrací (hepočítám oókumentaói v prezentovanýchpublikacích)' Každá pub|ikovaná práce je uvozeňa shrnutím azák|adními informacemi opráci a je charakterizována konkrétňí role disertantky při piipiá"c každé práce.Disertace je osá1a dobrou .ang|ičtinou, |iterární odkázy, tiitáir, l1;r po|oŽek' Mgr.Rovenská si vytyči|a pět specifických Útoh, jejichŽ objasnění mě|a,disertace přinést. Totose Mgr. Rovenské jednoznačně pódarilo.

Výsledky
Výsledky studie by|y pub|ikovány ve třech sdě|eních v důleŽitých časopisechoboru s lF; v jedné pub|ikaci je doktorandka pruní autorkou, v da|ších pub|ikacích pakautorkou druhou, resp. třetí.
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Presentovaná sdě|ení i'oY 9-sob1tÝm přínosem do odborného písemnictvíV národním i mezinárodním koniextu. Každáz uvedených prací má nesporné publikačnír priority s významnou ref|exí do diagnostirv n"op|as.ií prostaty, přípravy mode|ů ke studiuneoplasií, neuropatické bo|esti,^ňeurodégenerací a návihu nových therapeutik nazákladě strukturálních zna|ostí s1 kapsy a komplexu ocpll proteinu s inhibitorem.

ffl.xff:l ;;:,""1Ť'prob|ematiky 
podtrňuib i stut"eno.t, }é.oyr" řešena v rámci rady

Komentář:

Protože disertace Mgr. Rovenské vyústila do tří pub|ikací, které by|yotištěny v mezinárodních. časopisech káe uvrý poorobeny důkladnémurecenznímu řízení - uzavírám proio, že nemám zaá,ne výňraay k textu této částipráce. Mám dvě otázky'

a) VyÚstí výs|edky disertace, konkrétně data presentovaná v časopiseProstate do přípravy vlastního.obecnějšího mo|ekutarně Jiagůstického a|goritmu, kteýby mohI být pouŽite|ný v rutinní diagnoštice stupně ma|ignitý"procesu?

b) Enzymopatie s jednoznačnou dědičností mají svou ve|mi navštěvovanoudatabázi - oMlM (online Mende|ian |nherence in Man). Giutámátkarboxypeptidasa ll jev této databázi uváděna jako fo|áthydrolasa ,1 pod čís|em oMlM 600934. Ý ;á;;i popisuje zmiňován ná|ez Dev|ina se spo|upracovníŘy z r' 2OOO iH;'. Mo|. Gene t g: 2837-2844) o výskytu polymorfizmu H475Y V genu pro GCP ll u 75 zdravých přís|ušníkůkavkazské popu|ace. MůŽete se na zákTadě vlastních strukturá|n ích.ná|e2ů vyjádřitk moŽnému funkčnímu dopadu tohoto po|ymoďizmu?

Neodpustím si drobný komentář, kteý v Žádném případě nesniŽuje kva|itupředloŽené práce. Mám za !o, 1" by krátký soúhr"n v1isteJrů irace v jazyce mateřskémneby| na újmu kva|ity před|oŽené disertace.

Závěr:

DiseftaěnÍ práce Mg.r' Miroslavy Rovenské přináší originátní poznatky nejenv českém, ale i mezinárodním kónbxtu s .jednoznač|nou 
ai.gióšlil*o, iterapeutic ko u potencí,

V předložené disertaění práci Mgr. Miroslava Rovenská prokázatapředpoklad k samostatné tvořivé veaeě*9. p|áci: Do,poruěuji práci, přijmout
v předložené formě jako podklad pro udětení titůtu ,,PhD,i;za jméhem. , ,
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