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oponents{.; posudsk doktorské diserhčnÍ práce Mgr. Pav|a Šecny

,,Struet*:.e and fuxeti** *ť g!ut***te c*rb+xypepticase Iť.

Dok'ťolská diserŤačai práce Mgr.' Pal'|a Šecxy s*stává z ú--.*d!*$a texťi} a piiloh -5 sep*r'áťťr p-*blikací

z k,'alitních časopisů, na nichž se áiseťtaĚt spolrrarrtcrsky p*dilel' Form:ikě je práce '..elmi dobře

presentcvána' je přehledrui &eftáři aapcmáhá předřazení r*zšířenýcii scuhiari prací před jednctlivé

svljil4ry,

Práce věncvarrá cCPIt j* velrni dabrot *kiázkair konpl*xnasti ,,příběhii.. azixxveiobiižnosti sťridia

multifiir'kčnich proteiriů' exish:jicích v aěkciika homolognich či paraÍagnich f*iinách' s několika

biochemic\ý:ni ale tím i bioi*giciqými funkcemi v závislasá na expresním kontextir v růziiý-ch

buňkách, orgánech a tkágick' Y kÚilkÍéirrím připadě CCPII to dobře iiusti.uje skutečnosq že taio

molekirla by1a v minuiosii sfirdo.vá^ra řadoii arrtoni v i*niých souv,lslostech a teprys čas uliiázaÍ, že se

vlastrě jedná o .|eden gerrový produi<.l" který je všai<. jakkoli přes v rrěiťreqých olr1astechr rrrčitou

spekuialivifu' význarlrrTi ve íyziolugick7cir a patalogickýclr pr.*ceseclr rrapřič orga:risrrrerrr' Tato

mrllekula se praveiýpodgbně podíií na patogsnůsi několika neuroitlgických t'tnemocněni, prldíií se na

procesei;h neovaskuiarisale se všemi s tim spl;jerr1hni kiinictrými důsic<iky, jeji i*hibice je zvažovixta

jako terapeutic\ý přísfup v připxiě mitigace násiedirrlpostischemic1rýc?r siavů ajakkoii (zaiím) není

znám její patogeneticky qýznam pro vznik a rozvoj karcinomu prostaty, je diagnostic!ým markerem

tohoto onemocněni' Práca zaujme jak úcťyhodn;inn množsivim kvaÍifirich výsieriků' tak i vtipqfon

<iesignem experimenťů' kieré je přinesiy'

V úvodni části tiise*ace autoť přehledně a netriYiáině srrmarizuje pro práci reievantni informace

chmakferizujicí v'ýznam GsPil pro kiinickou meriicinu.



Cile péce jsou defin*várr,* v něk*li&a *blastec.h' Pcsshuji sfBdi**l ,,*tatctniď.rn*leku.ly GCPII -
lŤ'zrrarn struktgry' *spařádá::í dann*:r a gli'kosylage pr* jeji bi*c&sí:tick*q tedy g$4.Ínsr'.*lt fixrkci.

Týo studie, ryžadující mim* jiné přípra..r: mncha k*rrstnrktťr k exprssi řady veria:rt*ích rnutant

piirczené&c pr*tsinr:' brilarr$i r"''lád*r:tí expr.exd*& teclxrik, piipraly stabiÍrrich licii atc. jscu zdr.ojern

zcela jasýcb a prů'kazrrých ýsledků' k.teré b34y ocpc..liďajícír:r zp&sobem p*b1ikova:ry. oceňtrji

zodp*věcncst cesígnu těchtc strrdií, k.teré napřikla* *ez*aedbaiy ani *věření $oá1réhc dlisleck*
v1cžení aín'itníclťp*riÍikačgích značek atd.

}a!ši blck'{ýsledků přrnáší podstataé i:rfar:.nace c distribuci CCPII v C}JS. Ti.tc qýsledky jsou

zajknavé i prcto, Že rn&ibice GCPiI je iivažcvaným léčebn;ý:n přistrrpem lr aěkolika hamráraích

neurclogic$ch a pqychiatnclqých onemocnění.

Mimořá&iě ýanarmá je téžpiiprav4 charalŤer.izac* a v saiičasnosti i komacializace }u{abs proíi

GCPIL jedná se o neocenitelný ins.t"iimsíit prc další experimentálaípiátí v této ablasti.

ocenění zasliihirje též publikace věa*vaná pcpularizaci PSiv{Á jakažto diagnostického inarker*' ďe

v budousnosti mofuá i terapeutického cíle v uiologii. Ačkoli *irÍor sám hiio pubiikaci koii.rentuje

s určiiou zdr-Žerriir'ostí, nettoť nerrí prací exp*rirnentálaí, ,,misionlářsk#. akr.'uvita -vědce - rravíc -vYsoce

kl.aliiirího _ je zasadrún přírroselrr pro kiirrickou irrerli{]íiru a ed*kaci jejícir exekuiorri.

Dalšírn imponujícím ťaLtem je, že disertace je vlasirrě logiclc-ým elementem v dosavxiní práci ceiého

ýmu laboraioře - rozvíji * ovšem bez jakéhokcli překryvu - několik předcbozícfu diseriaci. Laboratoř

kandídáta má v oblasti siudia GCP lysokou mezirláro<iní reputaci a tiorrrnívám seo že v tŮmÍo případě
již můžeme mluvit ne jen o ,,ýmu.n ďe i o ,,škoiď..

Na základě zjenré závažnost iématu a významu vlastniho pfispění kandidáta k poznání v
oboru - DOPORUČUJI práci přijmouÍ jako podirlad pro udělení horinosti PhD.

Pro <iiskusi předkiátÍám násiedující otázky:

. Existuje předpokiaxi neenzymových funkcí cCP?

. Jsou k tíisposici informace o reguiaŮhim meciranismu uvažované kompe*rzatorni upregulace

GCPIil u zvířat s i<nockoctovanon GCPII?
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