Posudek na disertační práci Mgr. Vojtěcha Klusáka: „Nekovalentní
interakce v základních biologických procesech“

Předložená disertační práce se věnuje ab initio výpočtům týkajících se systémů se
vztahem k biologickým problémům. Celá práce je založena na pěti publikovaných
článcích v renomovaných časopisech a jedno článku odeslaném do tisku.
V prvních dvou studiích je analyzováno receptorové centrum feromonu bource
morušového a ukázáno na značnou sílu hydrofobní interakce feromon-receptor. Ve
druhé práci jsou dále zvažovány modifikace feromonu – ve formě thio a
fluoroderivátů a určeny vazebné vlastnosti těchto modifikovaných struktur.
Rovněž ve třetí práci je ústředním motivem studium hydrofobních interakcí v
jádře proteinu rubredoxinu. Toto jádro obsahuje dva fenylalaniny, které k sobě velmi
silně vážou postranní řetězce okolních aminokyselin. Na základě kvantověchemických výpočtů byla odhadnuta energie interakcí každého z nich na 24 a 28
kcal/mol. Navíc autoři ukazují na zásadní selhání technik DFT, které nezahrnují
příspěvky disperzní interakce.
Hydrofobní interakce jsou ústředním motivem i čtvrté studie, kde je zkoumán
význam intramolekulární BSSE korekcí. Dvě různé molekulární struktury jsou využity
pro demonstraci těchto effektů –heliceny (resp. reakce spojená s růstem jejich délky) a
tripeptid fenylalanin-glycin-fenylanalin.

Jedním z podstatných výsledků studie je

závěr, že zanedbání intramolekulárních BSSE korekcí vede k chybné předpovědi
nejstabilnější struktury tripeptidu PGP. Další závěr ukazuje na význam byť alespoň
empiricky zahrnutých disperzních korekcí do DFT přístupu, které ‚velmi levným
způsobem‘ zásadně zpřesňují výpočty některých typů hydrofobních interakcí.
Poslední

dvě

práce

se

zabývají

reakčním

mechanismem

glutamátové

karboxypeptidázy GCP II a především vlivem zinečnatých katointů v centru enzymu.
Z provedených kombinovaných QM/MM simulací vyplývá i role okolních postranních
řetězců. V druhé časti práce je pomocí různých mutací proteinu reakční mechanismus
potvrzen a význam kooperujících řetězců kvantifikován. Poslední práce analyzuje
možné zdroje nepřesností pro stanovení výšky aktivační bariery. Pro porovnání bylo
zvoleno několik relevantních modelů a výpočetních metod, které potvrdily vhodnost
B3LYP funkcionálu použitého v kvantově-chemických výpočtech QM/MM simulací.

Po formální stránce je předložená práce na velmi vysoké úrovní a i přes
skutečnost, že je psána anglickým jazykem obsahuje jen minimální množství chyb. Po
teoretickém úvodu jsou velmi dobře a v přiměřeném rozsahu rozebrány nejdůležitejší
výsledky všech studií.
K práci mám dva dotazy:
1) ve studii 4 je zkoumán vliv intramolekulární BSSE korekcí. Přestože je v práci
diskutován vliv na interakce mezi konkrétními aromatckými jádry, nikde jsem
nenašel, jakým způsobem ovlivní výsledné reakční energie růstu helicenů.
2) Nepřesnost 10 kcal/mol při stanovení aktivační bariery štěpení peptidové
vazby by mohla být způsobena i případnými odchylkami od navrhovaného
reakčního mechanismu. Přenos protonů v aktivním centru je velmi delikátní
záležitost a je velmi podstatně ovlivňována i lokálními změnami pH
v důsledku dynamiky enzymu. Jsem si vědom, že tento problém nebyl v jeho
studii uvažován, nicméně byl bych rád, kdyby se dizertant mohl v diskuzi
k této otázce vyjádřit.
Předkládaná práce prezentuje vědeckou aktivitu Mgr. Vojtěcha Klusáka. Lze
konstatovat, že výsledky publikované v přiložených pracích představují vysoce
kvalitní vědecký materiál, který dosahuje světové úrovně jak po metodické stránce
zpracování, tak i díky systematickému a tvořivému přístupu.
Disertační práce splnila všechny stanovené požadavky, které jsou na tento typ prací
kladené a dostatečně prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé vědecké
práci. Doporučuji proto práci k obhajobjě a po jejím úspěšném průběhu udělení
dizertantovi titul "Philosophiae Doctor" (Ph.D.).
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