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Autorka se ve výše uvedené práci zabývá studiem rezistence virové proteázy vůči aplikovaným
virostatikům na molekulární úrovni. Naše pochopení vzniku záměn aminokyselinových zbytků v sekvenci
tohoto enzymu je klíčem k vývoji úspěšnějších a účinnějších léčiv založených na inhibici enzymů tohoto
viru způsobujícího onemocnění AIDS. Autorka se tedy touto prací dotýká těch nejpalčivějších otázek
léčitelnosti toho onemocnění s využitím nejmodernějších metod molekulární a strukturní biologie.
Cílem práce bylo prozkoumat mechanismy vedoucí ke vzniku rezistence HIV-1 viru v souvislosti
s léčbou s pomocí inhibitorů virové proteázy.
Detailní analýza způsobu vzniku mutací v této práci přináší zásadní nové poznatky ohledně
zákonitostí molekulárních interakcí na atomární úrovni. Objasnění souvislostí při vzniku variant
odoloných proti nelfinaviru, mutací při léčbě pomocí lopinaviru, vzniku nového typu změny sekvence
cílové molekuly ve fromě inzerce v pozicích 33 a 35 a studium formy HIV-1 proteázy s 19 mutacemi v
odpovědi na inhibitor darunavir jsou významným posunem v poznání složitého vztahu struktury, funkce,
inhibice a rezistence retrovirových enzymů.
Autorka prokázala první zkušenosti s vědeckou prací a své schopnosti publikovat dosažené
vědecké výsledky na mezinárodním vědeckém fóru. Jako velmi důležité vidím její aktivní účast na vzniku
čtyř vědeckých publikacích v renomovaných periodikách a ve dvou případech její pozici coby prvního
autora.
Práce má ucelený charakter, je zpracována poměrně kvalitně v anglickém jazyce a výsledky jsou
jasně formulovány. Lze konstatovat, že cíle práce byly splněny.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto doporučuji práci k dalšímu řízení.
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Poznámky k práci a otázky pro autorku:
1. Méně neformální charakter vyjadřování by prospěl ještě vyšší exaktnosti práce.
2. Ve struktuře s PDB kódem 2PYM (mutant D30N, N88D) jsou postranní řetězce zbytku N30
modelovány v řetězcích A a B v opačných orientacích. Důsledkem je vazba OH skupiny
nelfinaviru v jednom případě na NH2 skupinu Asn30 a ve druhém případě (v téže struktuře) na
kyslík. V tomto rozlišení není snadné přesně rozlišit atomy dusíku a kyslíku. Má interpretace
struktury 2PYM tímto způsobem nějaký význam? Předpokládá se vazba nelfinaviru spíše na
dusík nebo na kyslík Asn30 a proč?
3. Ve strukturní studii velkého množství mutací proteázy v souvislosti s inhibitorem darunavir
(struktury 3GGT a 3GGU) je poměrně velká část mutací vzdálená od aktivního místa enzymu.
Lze z těchto určených struktur a jiných strukturních studií dedukovat závěry ohledně vlivu
“vzdálených” mutací a jaké?

