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Předložená disertační práce se věnuje karboranům, metalokarboranům a jejich interakcím 
s fragmenty biomolekul a HIV-1 proteasou. Vlastní text práce o rozsahu 53 stran je rozšířen šesti 
přílohami ve formě tří publikovaných prvoautorských prací aspiranta v kvalitních odborných 
časopisech ChemPhysChem, Phys. Chem. Chem. Phys. a Collect. Czech. Chem. Commun. a tří  
manuskriptů. Studovaná problematika je aktuální a velmi významná, a to nejen z pohledu možného 
využití metalokarboranů při léčbě AIDS ale i z hlediska studia mezimolekulových interakcí.  

Úvodní část se stručně věnuje viru HIV, HIV-1 protease, boranům, karboranům a 
„dvojvodíkové vazbě“. Do středu této části jsou pak, trochu nešťastně, vmíchány cíle práce. 
V dalších částech autor detailněji představuje studované systémy a použité metody, následuje část 
výsledková s diskusí, závěry a literatura. Po obsahové stránce je práce kvalitním dílem a použité 
výpočetní metody a postupy jsou adekvátní studované problematice. Dovolím si však výhradu 
k formální stránce. Obtížně jsem četl výsledkovou část, kde téměř systematicky chybí odkazy na 
skutečně použité metody, které jsem pak musel dohledávat v přiložených separátech. Dále se 
domnívám, že rozpracovaný manuskript s poznámkami autorů do disertační práce, která navíc 
obsahuje kvalitní set prací, rozhodně nepatří. Nicméně bych chtěl zdůraznit, že tyto formální 
nedostatky nijak významně nesnižují kvalitu autorových výsledků.    

 
  
K práci mám několik otázek a jednu připomínku: 
 

- Mohl by autor hlouběji vysvětlit diskrepanci RESP a NPA nábojů uvedených u poslední 
sloučeniny v Tab. 1 (apendix A)? Proč byla zvolena NPA analýza? Pokoušel se autor o 
jinou analýzu např. AIM? Jsou formální náboje uhlíku (-0.50e) a příslušného vodíku (0.27e)  
podle NPA metodiky odůvodnitelné? 

- Byly v téže práci (apendix A) náboje RESP počítány opravdu podle metodiky ff03 tedy 

metodou CPCM(r=4.00)/B3LYP/cc-pVTZ? Uvedená metodika B3LYP/cc-pVTZ odpovídá 
spíše metodologii ff02, která se však má při MM výpočtech používat s explicitní polarizací. 

- Je již možné aplikovat metodu DFT-SAPT na systémy uvedené v práci (apendix A)? 
- Co autora motivovalo k výběru tetrapeptidu AGAA? 
- Metody C-PCM a COSMO nejsou zcela ekvivalentní, neboť používají jinou škálovací 

funkci pro nábojovou hustotu (viz rov. 22 a text dále v práci Tomasi J a kol. Chem. Rev. 
2005, 105, 2999-3093).  

 
 
Předložená disertační práce obsahuje cenné a kvalitní výsledky, které ostatně již jednou prošly 
náročným recenzím řízením v redakcích prestižních odborných časopisů.  
 
Práci doporučuji bez výhrad k obhajobě. 
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