
Posudek na doktorskou disertační práci Evžena Bouři 

‘Molekulární mechanismy regulace forkhead transkripčního faktoru FoxO4’ 

Doktorská disertační práce Mgr. Evžena Bouři shrnuje výsledky zabývající se regulací lidského 

transkripčního faktoru FoxO4 a jeho interakcemi s dalšími molekulami, zejména s konsensuální 

sekvencí DNA a proteiny 14-3-3.  

Předkladatel prezentuje čtyři původní publikace, tři vyšlé, jedna byla zaslána k posuzení, u dvou 

prací (kapitoly I a IV v tezích) je rovněž jejich první autor. Všechny tři publikované práce vyšly 

v kvalitních časopisech, kde byly oponovány světovými odborníky v oboru a jejich kvalita je 

proto nepochybná. Práce zaslaná k posouzení, kde je předkladatel první autor, je podle mého 

názoru velmi kvalitní, bohužel jsem v práci nenašel zmínku o tom, do jakého časopisu ji autoři 

zaslali, ale předpokládám, že jde rovněž o časopis na úrovni J. Biol. Chem. či podobného.  

Studium interakcí transkripčního faktoru FoxO4 s DNA a proteinů 14-3-3 je aktuální úkol a 

atraktivní cíl molekulárně biologických studií. FoxO4 obsahuje 14-3-3 vazebnou doménu a jako 

transkripční faktor rovněž DNA vazebnou doménu. Významné je, že schopnost FoxO proteinu 

vázat dvoušroubovicovou DNA je pravděpodobně regulováno právě proteinem 14-3-3. Studie 

dobře zapadá do širšího cíle sledovaného laboratoří doc. Obšila, školitele Mgr. Bouři, kterým je 

pochopení funkce a molekulárních mechanismů účinků proteinů 14-3-3 a jejich isoforem. 

Studium systémů zahrnujících proteiny 14-3-3 je důležité, protože tyto proteiny jsou zapojeny do 

regulačních mechanismů, které přímo i nepřímo souvisejí s buněčným cyklem, apoptózou a 

některými patologickými procesy, jako jsou nádorová onemocnění či neurodegenerativní 

procesy. Proto se domnívám, ze 14-3-3 je i slibný cíl pro farmakologické studie.  

Biofyzikální a funkční studia molekulárních biologicky zajímavých systémů jsou velmi složitá a 

nelze je provádět jedním přístupem. Předkladatel je schopen tvůrčím způsobem použít kromě x-

paprskové krystalografie i další, rovněž metodologicky i přístrojově velmi náročné techniky. 

Projekty przentované v předkládané práci vyžadovaly použití široké škály biofyzikálních a 

chemických metod a schopnosti používat nejmodernější techniky molekulární biologie, 

biochemie a biofyziky. Jednotlivé publikace i předložená kompilace dokazuje, že předkladatel 

tyto metody umí používat, rozumí jejich teoretickým základům a principům. Autor aktivně 

zvládl techniky exprese proteinů v prokaryotických systémech (zavádění His kotev, cílené 

mutace) na proteinu FoxO i 14-3-3, značení proteinů fluorescenčními značkami, měření 

stacionární i časově rozlišené fluorescence (FRET), spekter cirkulárního dichroismu a jejich 

interpretací, i nejrůznější dovednosti nutné pro difrakční stanovení molekulárních struktur, tedy 

hlavně krystalizaci, měření a rafinaci (upřesňování) krystalografických molekulárních modelů. 

Kombinace časově rozlišené fluorescenční spektroskopie a počítačových experimentů metodou 

molekulární dynamiky umožnilo získat omezenou strukturní informaci i o velmi flexibilních 

systémech, jako jsou právě některé systémy zahrnující 14-3-3. Završení celé studie ovšem 

spatřuji v krystalografickém stanovení komplexu FoxO-DNA (práce IV), které je shrnuto v 

krystalové struktuře deponované do Protein Data Bank pod kódem 3BPY. Bude zajímavé 

sledovat další pokusy s krystalizací ternárního komplexu FoxO – DNA – 14-3-3.  

Na závěr si dovoluji několik konkrétnějších poznámek, dotazů a připomínek.  

Spojovací text doktorské práce je napsán jasně a dostatečně podrobně, na druhé straně neunavuje 

zbytečným popisem technik a postupů, které je možno najít v publikacích. Formálním 

nedostatkem je zmatek v číslování autorových publikací na začátku práce (strana 10) a v dalším 



textu. Rovněž konkrétním cílům explicitně zmíněným na straně 26 mohlo odpovídat paragrafové 

členění závěrů práce na straně 114.  

Strukturní klasifikace vazebného motivu FoxO4, kterým se protein váže na DNA, by mohla více 

těžit z bohaté světové literatury na toto téma.  

Rovněž důležité pozorování molekul vod na rozhraní FoxO4 a DNA, které z velké části 

zprostředkují interakci dvou makromolekul, je možno lépe zařadit do širšího literárního 

kontextu.  

Byl učiněn pokrok v objasnění role residua Ser 149 v FoxO4, který interaguje s DNA, ale jsou i 

indikace, že je to aminokyselina zodpovědná za aktivaci FoxO4 fosforylací?  

Závěrem rád konstatuji, že vzhledem k tomu, že předkladatel zvládnul širokou škálu 

experimentálních metod molekulární biologie a biofyziky a objasnil hlavní rysy interakce FoxO4 

s konsenzuální sekvencí DNA a některé aspekty regulace systému FoxO4-DNA proteiny 14-3-3, 

je třeba předkládanou práci ocenit jako vynikající. Předkladatel prokázal schopnost tvůrčí práce a 

práce splňuje požadavky kladené na doktorskou disertační práci z oboru. Proto je možno shrnout, 

že na základě této práce doporučuju žádost Mgr. Evžena Bouři o titul Ph.D. ke kladnému 

výřízení.  
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