V Praze, 24. května 2010
Posudek školitele na disertační práci Mgr. Vojtěcha Klusáka:
Disertační práce Mgr. Vojtěcha Klusáka „Nekovalentní interakce v základních biologických
procesech“ shrnuje výsledky jeho postgraduálního studia na Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR zaštiťovaného katedrou fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK v letech 2002-2010.
V průběhu svého studia se doktorand aktivně účastnil několika projektů, jejichž společným
jmenovatelem byla snaha lépe porozumět fyzikálně-chemickým principům řídících základní
biologické děje, především vznik a uspořádání biomolekul a jejich reaktivitu (enzymovou katalýzu).
Tomu odpovídá i členění disertační práce, kde první část pojednává o slabých molekulových
interakcích uvnitř význačných biologických systémů, jakými jsou komplex ligandu (feromon) a
jeho receptoru (PBP – pheromone binding protein) či hydrofobní jádro rubredoxinu jakožto
modelový systém pro sbalování (folding) proteinů. V obou případech poukázal na důležitost
interakcí zprostředkovaných aromatickými aminokyselinovými zbytky, což v případě komplexu
feromonu s receptorem znamenalo nový pohled na specifitu jeho vazby, v případě rubredoxinu
nový pohled na původ stabilizace struktury proteinu. Tyto práce byly prováděny ve spolupráci
s dalšími teoretickými (Prof. Hobza, Dr. Havlas, Dr. Vondrášek) i experimentálními (Dr. Svatoš)
chemiky a představují dnes již téměř neodmyslitelnou symbiózu teorie a experimentu, ze které
nejenže profitují obě strany, ale která přispívá k našemu lepšímu porozumění přírodním dějům.
Velice si též cením doktorandova podílu na teoretickém příspěvku pojednávajícím o tzn.
intramolekulové superpoziční chybě báze atomových orbitalů. Na příkladu helicenů a tripeptidu
Phe-Gly-Phe bylo ukázáno, jak dramaticky může tato chyba ovlivnit výpočty energií středních či
větších systémů při použití pokročilých metod založených na vlnové funkci (MP2 či CCSD(T)).
V druhé části své práce se doktorand zabýval studiem enzymatické reakce, a to hydrolýzy
peptidové vazby enzymem glutamát karboxypeptidázou II (GCPII). Pomocí pokročilých QM/MM
metod objasnil detaily reakčního mechanismu, opět ve spolupráci s experimentálními partnery
(Doc. Konvalinka, Dr. Bařinka). Výsledkem je rozsáhlý článek spojující krystalografická a
biochemická měření s teoretickými výpočty. Pochopení reakčního mechanismu představuje zásadní
krok v našich možnostech kontroly enzymové aktivity tohoto význačného farmaceutického cíle.
Přestože doktorand vypracovával svou disertační práci delší dobu, což odpovídá jeho
naturelu a životnímu tempu, pracoval na všech projektech nanejvýš svědomitě a myslím, že plně
pochopil většinu úskalí, které teoretická chemie skrývá, ale i předností, které tento obor poskytuje a
z pozice učedníka dozrál do pozice tovaryše či mistra řemesla aplikované výpočetní chemie. To se

dá dle mého názoru vyčíst i ze souboru přiložených publikací (celkem šest vyšlých sdělení vesměs
ve velice kvalitních vědeckých časopisech a jeden rukopis odeslaný, tři z nich jsou prvoautorské).
Je tedy mou příjemnou povinností konstatovat, že plně doporučuji, aby disertační práce Mgr.
Vojtěcha Klusáka posloužila jako podklad ke získání titulu Dr. (Ph.D.).
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