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Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče: David Gücklhorn 
 
Název práce:  Modelování vlivu složení fosfolipidové membrány na strukturu a dynamiku 

cytochromů P450 
 

 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

A A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

C C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

B B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

B B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

B B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Předložená práce je zaměřena na studium struktury cytochromu P450 1A2 zakotveného do 

POPC fosfolipidové membrány pomocí počítačových simulací. Na práci oceňuji, že si student 

osvojil širokou škálu simulačních technik zahrnující převážně molekulární dynamiku využívající 

zhrubené a atomistické modely. Student úspěšně vytvořil model studovaného systému, který 

srovnal s publikovanými daty obdobné studie (reference 14) studující stejný cytochrom P450 

v DLPC fosfolipidové membráně. Cíle práce byly tedy bezesporu splněny. 

Vlastní text práce je však zatížen celou řadu nepřesných až nesprávných formulací, a to hlavně 

v Kapitole 1.2. Modelování molekul. Např. adiabatická aproximace (strana 11), není podstatou 

semiempirických kvantově-chemických metod, ale v podstatě všech běžně používaných kvantově-

chemických metod včetně molekulové mechaniky. V práci použitá molekulová mechanika zajisté 

nevyužívá model tuhých koulí (strana 11). Nesprávná terminologie: potencionální energie místo 

potenciální energie (strana 12, student je však v této terminologii alespoň konzistentní). Uvedení 

Rovnice 2 (strana 12) bez zevrubnějšího vysvětlení jednotlivých členů je zbytečné, nehledě na to, že 

obsahuje překlep „elektrostatika dlouhého rozsadu”. První věta v Kapitole 1.2.3 nedává smysl. 

Nekonzistentní definice zkratky CG (coarse grain) (strana 5) a popis CG metod (Kapitola 1.2.4, 

strana 13). 

V popisu použitých metod (Kapitola 3) chybí některé informace či jsou uvedeny nepřesně. Např. 

hodnotu tlaku student uvádí jako „za atmosférického tlaku.“ Mám tomu rozumět tak, že při každé 

simulaci použil jinou hodnotu? K omezení pohybu nelze použít silovou konstantu (např. strana 18, 

dále Tabulka 2), aniž by bylo uvedeno, jaký typ potenciálu byl použit. Nejčastěji se používá 

harmonický potenciál, ve kterém má však silová konstanta jinou jednotku (kcal/mol/A^2), než 

kterou uvádí student (kcal/mol). Není jasné proč se v různých fázích stavby modelu používá 

rozdílná koncentrace KCl (např. 0,1 M na straně 20 a 0,15 M na straně 22). Z popisu není jasné, 

zdali se jedná o koncentraci iontů ve vodě či celém simulačním boxu.  

Oddělení diskuze od prezentace výsledků (Kapitoly 4. Výsledky a 5. Diskuze) považuji za 

nešťastné a vedoucí k zbytečné duplikaci dat (např. Tabulka 3 a 4, Obrázky 14 a 18). Skutečně byla 

analyzována pouze 1 ns z vypočtených trajektorii při analýze tunelů programem Caver (strana 30)? 

Pravděpodobně chtěl student vyjádřit, že byly analyzovány snímky vzdálené 1 ns.  

Kvalitu práce by zvýšilo, kdyby byla uvedena motivace pro danou studii. V cílech, výsledcích, 

ani v závěru jsem se tuto informaci nedozvěděl.  

 



3 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Co je to nepravý torzní úhel (Rovnice 2, strana 12) a k čemu se v molekulové mechanice 

používá? 

2. Proč byl použit KCl místo NaCl a jaká je jeho skutečná koncentrace v systému popsaného 

v Kapitole 3.4 (strana 20)? 

3. Jaká byla motivace práce? Proč byla zvolena POPC membrána?  

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh:  

    velmi dobře 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl) 

 

Datum vypracování posudku: 29. srpna 2019 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): 

 

       RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D. 

       Masarykova univerzita 


