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Oponents]ý posudek na diplomovou práci Jiřího Vymětala

„Theoretical Study of the Conf:ormational Behavior and Structural Preferences of Amino
Acids in Peptides by Metadynamics. "

Předložená    diplomová    práce    se    zabývá    molekulově    dynamickým    studiem
konformačního  chování  krátkých  peptidů  v plynné  fázi  a  vodném  prostředí.  Hlavním
výsledkem   studie   jsou   povrchy   volné   energie   pro   20  .biogenních   aminokyselin
v závislosti  na  struktumím  kontextu  a  solvataci.  Získáné  konfomační  preference jsou
dále srovnány s údaji z proteinové struktumí datbáze (PDB).

Hned   vúvodu   svého   posudku   musím   konstatovat,   že   diplomová  práce   Jiřího
Vymětala  splňuje  všechna  kritéria  seriózní  vědecké  studie.  Vysoce  hodnotím  zejména
pečlivost, s jakou bylo provedeno testování použitých teoretických metod. Práce obsahuje
velmi  detailní  srovnání  empirických  potenciálů,  které  jsou  běžně  využívány  v MD
simulacích  biomolekul.   Metodicky  je  práce  založená  na  moderní  verzi  molekulové
dynamiky,  tzv.  metadynamiky,  s akcelerací  v málodimenziálním  prostoru  kolektivních
souřadnic.  V kontextu  této  práce  se jedná  o  dva  dihedrální  úhly  vztažené  k centrální
aminokyselině  (známé  např.  z  Ramachandrova  diagramu).  Metodická  část  diplomové
práce je napsána velmi přehledně a poskytuje dostatečný základ k pochopení technických
aspektů studie.

Hlavní  otázkou,  kterou  se  tato  práce  zabývá,  je  vliv  prostředí  na  konfomační
uspořádání  peptidů,  konkrétně  na  změny jejich  chování  vplynné  fázi,  ve  vodě  a  v
krystalové struktuře.  Studium krátkých pq)tidů může na tuto otázku   odpovědět pouze
částečně, přesto přináší důležité poznatky o lokálních efektech ovlivňujících sekundámí
strukturu proteinů.  Výsledky práce jsou shmuty ve dvou kapitolách, první pojednává o
efektu solvatace na modelo\ý dipeptid (aminokyselina chráněná na N-konci acetylovou
skupinou  a  na  C-konci  N-methylovou  skupinou),  druhá  pak  srovnává  konfomační
preference  centrální  aminokyseliny  tripq)tidů  s  modelovými  dipeptidy.  Závěry těchto
studií jsou  prezentovány  se  snahou  o  maximální  možnou  věcnou  přesnost,  coŽ  místy
snižuje čitelnost textu. V této souvislosti bych také j ako oponent uvítal odvážněji pojatý
závěr, který by nebyl jen pouhým souhmem dosažených výsledků.

Vysoce  erudované  a  precizní  zpracování  daného  tématu  nedává  příliš  prostoru
k výhradám,  většina  z nich  již  byla  adresována  v samotné  práci  v poměmě  obsáhlé
diskuzi.  Přesto  bych  se  chtěl  některými  body,  které  mohou  do  určité  míry  výsledky
ovlivnit, zabývat trochu podrobněj i :

•    Tradičním  problémem  h®  simulací  zůstává  použití  empirických  potenciálů.
Skutečnost,   že   modemí   potenciály   (např.   pam03   a   OPLS-AA)   poskytují
srovnatelné   výsledky,   je  jistě   velmi   povzbudivá.   Pro   modelové   dipeptidy
v plynné fázi jsou však již snadno dostupné i velmi kvalitní ab initio potenciály.
Existují odhady chyb použitého empirického potenciálu pam03, např. pro dobře
prostudovaný alanin?



•     V případě   studia  tripeptidů  jsou   do  kolektivních   souřadnic   v metadynamice
zahmuty  pouze  dihedrální  úhly  centrální  aminokyseliny.   Mohlo  by  zahmutí
dihedrálních úhlů sousedních aminokyselin významně ovlivnit její konfomační
preference?

Závěrem musím již jen s potěšením konstatovat, že podle mého názoru je diplomová
práce  J.   Vymětala  na  velmi  vysoké   fomální   i   odbomé  úrovni   a  bezvýhradně  ji
doporučuji k obhajobě s hodnocením „výborně".
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