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Předkládaná práce se zaměřuje na metody molekulového modelování se zaměřením na studium 

malých molekul s potenciálními proteinovými cíli. Práce má klasickou strukturu a obsahuje teoretickou, 

praktickou část a závěr. Praktická část je rozdělena na několik dílčích projektů, ze kterých je zřejmé, a 

je to konstatováno i práci jako takové, že jsou součástí rozsáhlejších výzkumných záměrů. Větší část 

projektů se orientuje na predikci interakcí potenciálních ligandů s lidskými nebo jinými 

cholinesterasami.  

Teoretická úvod popisuje typy mezimolekulových interakcí a jejich fyzikální fundament. Tato část je 

zpracována precizně a přehledně. S ohledem na fakt, že jsou metody molekulového modelování 

v dnešní době stále častěji využívané při vývoji nových léčiv, považoval za pro práci přínosné, aby bylo 

v této části práce pojednáno o principech a algoritmech, které jsou pro modelování použity. 

V praktické části je poměrně často pracováno se softwarem AutoDock Vina, proto bližší objasnění 

funkčnosti tohoto nástroje lze poněkud postrádat. 

Praktická část je rozdělena do několika poměrně odlišně zaměřených projektů, z nichž každý využívá 

trochu jiný přístup a jinou metodiku. Na tomto místě je třeba konstatovat že,  popis metodiky je v práci 

poměrně strohý a čtenář se zájmem o tuto problematiku postrádá některé i celkem zásadní informace. 

Například: jaké byly parametry modulu DockPrep programu Chimera (minimalizace struktury, 

dopočítání chybějících vodíků ve struktuře, jak byly vypočítány parciální náboje), koordináty zvoleného 

boxu pro vlastní dockování. Exhaustiveness výpočtů pro AutoDock Vina také není uvedena vždy. Pokud 

by bylo uvažováno o této práci jako východisku pro další práci, byly by třeba podstatně detailnější 

informace. Prezentace výsledků je nekonzistentní  

Z množství provedených experimentů je zřejmé, že za touto prací je obrovské množství práce. Takovýto 

rozsah práce by si z mého pohledu zasloužil lepší prezentaci. 

Doktorand je spoluautorem jedenácti prací v recenzovaných periodicích souvisejících s předkládanou 

disertační prací. U jedné těchto prací je prvním autorem. Toto dokazuje velmi nadprůměrnou úroveň 

vědecké práce v rámci řešení disertační práce. 

 

K práci mám následující poznámky a dotazy: 

 Str. 33 vypadla číselná hodnota pro energii paralelního uspořádání π-π interakce. 

 Proč byl zvolen cut-off molekulové hmotnosti 300 případně 350? 

 Na základě čeho bylo rozhodnuto o poloze oximu pro reaktivátory BuChE? Byly modifikované 

struktury redockovány? Lišila se nějak pozice v aktivním místě BuChE a volná vazebná energie? 

 Str. 37: Co je myšleno manuální inspekcí (co bylo sledováno) a intuitivní modifikací? 



 Byly oximy dockovány jako nedisociované molekuly nebo jako oximáty? 

 V práci je v kapitole 3.1.4. na str. 40 nově navrhovaná molekula přirovnána k celecoxibu, 

jakožto látce inhibující BuChE. Práce se odkazuje na referenci 43, která ovšem konstatuje, že 

celecoxib není inhibitorem BuChE. 

 V práci se hovoří o inhibitorech CypD jako o potenciálních léčivech pro Alzheimerovu chorobu. 

Je nějaký CypD inhibitor v nějaké fázi klinického nebo preklinického testování? 

 Lze očekávat, že budou duální molekuly zamýšlené pro terapii Alzheimerovy choroby pronikat 

ochotně do CNS? Jedná se o docela velké molekuly. Byla u nich nějak hodnocena i druhá složka 

účinku? 

 Proč nebyla struktura CypD 4J58, do níž bylo v druhé fázi dockováno, použita pro popis 

farmakoforu spolu s dalšími, které jsou v kapitole 3.2.2. na str. 41 uvedeny? 

 3.2.2. str 42: Na základě jakých parametrů bylo vybráno zmiňovaných 57 molekul? 

 Jakým způsobem byla predikována schopnost látek pronikat do CNS? Bylo to pomocí nějaké 

webové aplikace popsané v referencích? 

 3.2.4. str. 45: Je nějaká podobnost ve vazebné póze a vytvářených interakcích známých 

inhibitorů CypD a póze získané dockováním navrhovaných struktur? 

 Proč není v tabulce 3.2 uvedena i hodnota logP? Jsou ty hodnoty známé/vypočítané? 

 3.3.4. str. 55: Co je zmiňovaný test vhodnosti, na jehož základě jste se rozhodli využít AutoDock 

Vina pro další selekci derivátů frentizolu. 

 Na základě čeho jste vybírali struktury (organismy) NadD uvedené v tab. 3.6? V předchozím 

textu je zmíněno jsou tyto látky potenciální antituberkulotika a je publikováno 6 krystalů 

mykobakteriální NadD. 

 V metodice 3.4.2. na str. 60 se práce odkazuje na tutéž kapitole s popisem metodiky. Žádný 

popis metody zde ovšem není. 

 Jaká rezidua byla ve flexibilním dockingu uvedeném v 3.6.1. na str. 75 zvolena na flexibilní 

 Je k dispozici srovnání vazebných energií molekul v kapitole 3.6.1. s takrinem, 6-chlortakrinem 

nebo jinými zavedenými inhibitory? 

 3.6.3. str 87: Je z výsledků modelovací studie zřejmé, že navrhované látky jsou selektivní pro 

hmyzí AChE, což by byl předpoklad pro nové insekticidy? 

 Jaká rezidua jsou na obr. 3.37 zobrazena v béžové barvě? 

 

Náměty do diskuse: 

 Jak bylo při přípravě přistupováno k molekulám vody? Byly odstraněny všechny, nebo bylo 

blíže zkoumáno, zda jsou některé nezbytné pro stabilizaci terciární struktury proteinu nebo pro 

interakci s ligandem? 

 Jakým způsobem byla vybírána flexibilní rezidua? Uvažovali jste, jestli nemůže velký počet 

flexibilních reziduí vést k falešně pozitivním výsledkům? Je nějak v celkovém skóre vazebné 

pózy zohledněna nová konformace vazebného místa? 

 Cholinesterasy jsou obecně považovány za cílové struktury pro ireverzibilní inhibitory. Existují 

v t organismu i jiné struktury enzymové nebo neenzymové povahy, které jsou relevantní pro 

vazbu např. organofosforečných sloučenin? 

 

 

 



Závěr: 

Předloženou prací prokázal doktorand schopnost tvůrčí práce v oblasti výzkumu a splňuje tak 

požadavky kladené na doktorskou disertační práci ve smyslu § 47 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ. 

K obhajobě práci doporučuji. 
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