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Téma disertační práce 

Disertační práce Mgr. Kláry Hlouchové řeší důležitou problematiku spojenou se 
studiem enzymu glutamátkarboxypeptidasy III (GCPIII), dosud v literatuře opomíjeného 
člena rodiny proteinů TfR/GCPII. Je neuvěřitelné, že produktu genu popsaného jíž 
v roce 1999 se věnují přímo pouze dvě práce. Přestože nosné téma práce je GCPIII 
nelze toto řešit bez současného zacílení rovněž na problematiku GCPII, jejíž řešení má 
výrazný diagnosticko-terapeutický potenciál (např. rakovina prostaty a glutamátergní 
neurotoxicita).  Nádorová a degenerativní neurologická onemocnění představujících 
významný zdravotnický a sociální problém. Hlubší pochopení rozdílů a podobností mezi 
GCPII a GCPIII povede k přípravě specifických terapeutik. Řešení problematiky 
vyžadovalo vytrvalost, systematičnost a píli doktorandky, kvalitní laboratorní zázemí i 
návaznost na problematiku, řešenou v laboratoři školitele a na spolupracujícím 
pracovišti – Macromolecular Crystallography Laboratory, National Cancer Institute, 
Frederick, MD, USA.    
 
Zpracování disertační práce 

Po obsahové i formální stránce má předložená disertační práce Mgr. Kláry 
Hlouchové vynikající úroveň. Práce má rozsah 101 stran (54                                                                                                                                                   
stran representují čtyři publikované práce autorky, které jsou předkládány) a je logicky 
členěna do osmi kapitol.  Práce je velmi přehledná, dobře dokumentována, obsahuje 7 
obrázků a 2 tabulky (nepočítám bohatou obrazovou a tabelární dokumentaci 
v prezentovaných publikacích), které jsou na 17 stranách velmi přehledně a 
srozumitelně prezentovaného úvodu do problematiky. Každá publikovaná práce je 
uvozena shrnutím a základními informacemi o práci a je charakterizována konkrétní role  
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uchazečky při přípravě každé práce. Disertace je psána dobrou angličtinou, literární 
odkazy čítají 92 položek. Mgr. Hlouchová si vytyčila čtyři specifické úkoly, jejichž 
objasnění měla disertace přinést. Toto se disertantce jednoznačně podařilo.  
 
Výsledky 

Výsledky studie byly publikovány ve čtyřech sděleních v důležitých časopisech 
oboru s IF, ve dvou publikacích je doktorandka první autorkou, v dalších publikacích pak 
autorkou druhou, resp. čtvrtou. Další dvě publikace, rovněž v časopisech s IF, které 
rámcově souvisejí s  tématem autorka nezahrnula do své disertační práce. 
Presentovaná sdělení jsou významným přínosem do odborného písemnictví v  národním 
a mezinárodním kontextu. Klonování a následná příprava rekombinantní extracelulární 
formy lidské GCPIII vysokého stupně čistoty umožnila nejen důkladnou charakterizaci 
proteinu, ale i přípravu krystalů a následné určení struktury čtyř jejich komplexů 
s různými ligandy ve výborném rozlišení v rozmezí 1,29 až 1,56 Å. Každá z uvedených 
prací má jednoznačnou publikační prioritu s významnou reflexí do návrhů nových 
therapeutik na základě strukturálních a funkčních znalostí. Aktuálnost řešené 
problematiky podtrhuje i skutečnost, že byla řešena v rámci řady grantových projektů. 

. 
Komentář:  

 
Protože práce Mgr. Hlouchové vyústila do čtyř v disertaci předložených 

publikací (součet jednotlivých IF = 14,011), které byly otištěny v mezinárodních 
časopisech kde byly podrobeny důkladnému recenznímu řízení  - uzavírám  proto, 
že  nemám žádné výhrady  k textu  této části práce.  Mám dvě otázky. 

 
a) Je možné, že by zjištěné rozdíly v katalytické účinnosti mezi GCPII a 

GCPIII v závislosti na pH mohly naznačovat odlišnou roli obou enzymů v nádorové 
buňce, kde je jasná tendence k nižšímu pH? 

 
b) Glutamátkarboxypeptidasa III je v databázi OMIM (Online Mendelian 

Inherence in Man) uváděna pod číslem OMIM 611636 jako N-acetylated alpha-linked 
acidic dipeptidase 2; NAALAD 2; alternativní symbol NAALADase II. Informace je však 
velmi kusá a neobsahuje obvykle udávané polymorfizmy a další data. Mohla by 
kandidátka spekulovat jaký by mohl být důsledek snížení funkce enzymu o 50% např. při 
mutaci vedoucí k výpadku jedné alely v jednotlivých orgánech a ve kterých orgánech by 
bylo možné zastoupení GCPIII enzymem GCPII a ve kterých ne (orgánová specificita).  
  
Závěr: 
 

Disertační práce Mgr. Kláry Hlouchové přináší vysoce originální poznatky 
nejen v českém, ale i v mezinárodním kontextu. Její práce byly citovány celkem 
jedenačtyřicetkrát (bez autocitací devatenáctkrát, SCI, WoS)  

V předložené disertační práci Mgr. Klára Hlouchová prokázala předpoklad k 
 samostatné tvořivé vědecké práci. Doporučuji proto práci přijmout v předložené 
formě jako podklad pro udělení titulu „PhD“ za jménem. 
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