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Oponentský posudek 

Molekulární mechanismy regulace forkhead trnskripčního faktoru FOXO4 
Doktorská disertační práce  

Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa 

 
 

Mgr. Evžen Bouřa předkládá  disertační práci, vypracovanou na katedře fyzikální a 

makromolekulární chemie PřF UK v Praze. Práce je vypracována formou souhrnu 

v obvyklém členění (úvod, cíle práce, experimentáloní část, výsledky a diskuse a závěr), ke 

kterému  jsou jako přílohy přičleněny čtyři významné práce, jejichž je kandidát spoluautorem 

Tři z těchto prací  byly publikovány ve špičkových časopisech oboru, čtvrtá byla zaslána 

k publikaci, bezpochyby rovněž do velmi prestižního časopisu.  

Kandidát je prvním autorem dvou těchto prací, jeho autorský podíl ostatních publikací je 

v práci jasně vymezen a já ho pokládám za významný.  Pohledem do databází zjišťujeme, že 

za několik málo let od uveřejnění nasbíraly tyto publikace 26 citací (kterých navíc stále 

přibývá), což jen potvrzuje atraktivitu tématu a zajímavost publikovaných výsledků. 

Autor ve své disertační práci popisuje studium interakce proteinu 14-3-3  s proteinem 

FOXO4 a lidskou tyrosinhydroxylasou pomocí změn stacionární anisotropie a cirkulárního 

dichroismu, a dále analysuje podíl jednotlivých domén proteinu FOXO4 na vazbě na DNA. 

Vyvrcholením celé série prací je podle mého názoru krystalová struktura komplexu DNA-

vazebné domény lidského proteinu FOXO4 se specifickou DNA v rozlišení na 1.9 

angstroemu.  

Práci kolegy Bouře samozřejmě usnadnila skutečnost, že ji provedl ve špičkové 

evropské laboratoři Doc. Obšila, která na tématu biofysikální chemie proteinu 14-3-3 a jeho 



interakce se signálními a regulačními proteiny  vybudovala celou vědeckou školu. Vhodný  

laboratoře a školitele je ostatně nezbytnou podmínkou úspěchu každé disertace, a i zde je 

třeba kandidátovi k jeho úsudku pogratulovat. 

 Disertant v předkládané práci prokazuje, že si velmi dobře osvojil značnou škálu 

experimentálních technik, od klonování a exprese rekombinantní DNA až po biofyzikální 

techniky  jako měření stacionární anisotropie fluorescence, časově rozlišenou fluorescenci, 

krystalování proteinů a řešení jejich struktur rentgenovou difrakcí. Současně potvrzuje 

schopnost racionálně experimenty analysovat a střízlivě zhodnotit jejich výsledky.  

V práci jsem našel jen velmi málo věcných nebo formálních nedostatků (většinou 

chybějících čárek ve větách nebo zadrhávající odborné češtiny, někdy lopotných překladů 

anglických termínů ), kterými nebudu obtěžovat. Úvod je velmi přehledný, stručný a 

srozumitelný, s potěšením jsem si jej přečetl jako dobrý úvod do zajímavé problematiky. 

Experimentální metodiky jsou popsány stručně a přehledně, s tím, že experimentální detaily 

jsou uvedeny v přiložených pracích. Výsledky jsou shrnutím nejdůležitějších výsledků, opět 

s detaily uvedenými v přiložených pracech. 

Práce podle mého názoru představuje brilantní ukázku aplikace biofysikálních method 

a strukturní biologie na mimořádně biologicky zajímavý model rodiny transkripčních faktorů, 

které hrají klíčovou roli v regulaci řady buněčných pochodů. Současně zahrnuje mimořádně 

aktuální problematiku studia interakcí protein-protein a protein-DNA, a v tomto smyslu je 

mimořádně atraktivní a metodicky moderní.   

 

Jako podklad pro diskusi bych disertantovi rád položil následující otázky: 

 

1/ Zajímaly by mě detaily exprese, purifikace a krystalisace  fragmentu FOXO4 (82-

183). Jaký byl výtěžek čistého rekombinantního proteinu po gelové filtraci (na 1l kultury)? 

Jak byly nalezeny podmínky pro krystalisaci?  

 

2/ Zaujala mne trochu překvapivá struktura uspořádaných molekul vody, které zřejmě 

zprostředkovávají  interakci mezi proteinem a DNA (str. 85 dole, obr. 2 a 3 publikace 4). 

Zajímalo by mne, jestli jsou tyto struktury pozorovány i u jiných komplexů protein-DNA?  

Jak je tomu  u jiných komplexů DNA s proteiny FOXO (např. komplex FOXO3-DBD/DNA)  

 

3/ právě ve chvílích, kdy sepisuji tento posudek, objevila se v PNAS  publikace o vlivu 

genotypu proteinu FOXO3A na délku života u člověka (Wilcox, B.J. et al., PNAS,  



d.o.i.10.1073/ pnas.0801030105). Autoři uvádějí, že určité SNPs genu FOXO4 korelují 

s delším věkem, nižším výskytem nádorových onemocnění a lepším zdravotním stavem 

studovaných jedinců. Bylo něco podobného pozorováno i pro gen FOXO4, který kandidát 

studoval? Jaká je homologie jednotlivých proteinů  z rodiny transkripčních faktorů FOXO 

(obr. 1b na str. 104 ukazuje jen sekvenční homologii DNA vazebných domén těchto 

proteinů)? 

 

4/ Jaký je osud  rukopisu, popisující strukturu komplexu FOXO4-DBD/DNA? 

 

Na závěr s potěšením konstatuji, že předložená disertační práce je vynikající i podle 

nejpřísnějších mezinárodních měřítek,  svrchovaně naplňuje požadavky příslušných 

zákonných ustanovení a plně ji proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

Jan Konvalinka 


