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Posuzovaná disertační práce představuje pokus o lepší pochopení základních fyzikálně-

chemických principů určujících stabilitu proteinů (včetně procesu jejich sbalování) metodami 

teoretické chemie. Jde určitě o téma aktuální a domnívám se, že rozvoj metodiky kvantové chemie a 

výpočetních kapacit v posledních 10-15 letech vedl k tomu, že na některé z těchto otázek začínáme 

být schopni (s uspokojivou mírou spolehlivosti) odpovídat. Vzdáleným cílem, ke kterému toto úsilí 

spěje je predikce struktury proteinů. Analýzu a pochopení interakcí mezi postraními řetězci 

aminokyselin považuji za důležitý stavební blok na této cestě. 

Klíčová část práce se odvíjí od atlasu (či mapy) kontaktů mezi postraními řetězci 

aminokyselin. Mnoho badatelů se různými způsoby snaží o „dokreslení vrstevnic“ do této mapy, 

tedy kvantifikaci jejich interakcí. Soubor studií v předložené disertační práci osobně považuji (i přes 

mnohé níže uvedené kritické připomínky) za krok správným směrem a významný posun ve 

zmíněném „dokreslování vrstevnic“. 

Konkrétně je disertační práce předkládána jako soubor šesti nezávislých, ale logicky 

souvisejících prací. U tří z nich je kandidát prvním autorem a právě tyto tři práce považuji za 

zdařilejší část disertace a v dalším se budu soustředit především na ně. Ze zbylých tří prací jde pak 

o práci pojednávající detailně o interakci párů Pro…Trp a Glu…Lys a práci dokumentující novou 

databázi interakčních energií a geometrií (BEGDB) zahrnující výsledky celé skupiny Prof. Hobzy.  

Zvolenou metodiku považuji (s drobnými výhradami zmíněnými níže) za adekvátní, jedná 

se o standardní arsenál kvantově chemických metod skupiny Prof. Hobzy, tedy (DFT-SAPT, DFT-

D, CCSD(T)/CBS odhady, MP2,…), u kterého bylo prokázáno, že popisuje dostatečně přesně 

oblast slabých mezimolekulových interakcí. 

 Závěrem lze říct, že disertační práce RNDr. Karla Berky představuje solidní a zdařilé dílo, o 

čemž svědčí i přiložené články, z nichž tři jsou publikované v kvalitních fyzikálně-chemických 

časopisech a jeden k publikování odeslán. Vysoko hodnotím formální úpravu, přehlednost, grafické 

provedení, a jazykovou úroveň (práce je psána v anglické jazyce). Práce rovněž splňuje všechny 



formální náležitosti. Toto mě jednoznačně opravňuje k tomu, abych práci doporučil k dalšímu řízení 

a mohl svědomitě prohlásit, že „disertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé 

práci.“ 

Ve druhé části oponentského posudku se budu snažit být záměrně kritický, a uvedu poněkud 

delší seznam připomínek, nikoliv zásadního rázu, což věřím dobře poslouží jako podklad k diskusi 

při obhajobě disertační práce, případně jako podnět k další práci doktoranda. První část jsou obecné 

připomínky, otázky, a náměty k diskusi při obhajobě, zatímco druhá část (příloha posudku) zahrnuje 

drobné komentáře a připomínky, které zmiňuji spíše jako informaci pro kandidáta, a nevyžaduji na 

ně odpověď. 

 

Obecné připomínky, komentáře, otázky a náměty k diskusi: 

(1) Centrální myšlenkou je pojem „cluster“, „cluster representative“. Z práce a přiložených článků 

jsem nepochopil úplně přesně algoritmus, jakým jsou klastry a jejich reprezentanti generovány, 

tudíž mi též nejsou úplně jasná čísla v tabulce 2 přílohy D. 

(2) Jaký je přesně rozdíl mezi prací Berka et al., ChemPhysChem 2009, 10, 543 (příloha A) a 

mnohokrát zmiňovanou prací Vondrášek et al. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 2615? 

(3) Líbila se mi vcelku „hluboká“ diskuse na straně 9 (hydrophobicity). Bylo by možné uvést 

fyzikální ospravedlnění zmiňovaných jevů, řekněme v rozsahu 1-2 obrázky, 1-2 vzorečky? 

(4) Další zásadní věc je počítání interakčních energií se zahrnutím vlivu prostředí. Dle mého názoru 

je to rovněž vcelku netriviální problém. V práci autor vždy uvažuje pouze interakci při dané 

permitivitě (aproximující v PCM modelech solvent). Ve skutečnosti se ale (např. při sbalování 

proteinu) jedná o přechod řekněme z vodné váze do vnitřku proteinu (o neznámé permitivitě, ale 

zřejmě ostře menší než εr = 80). Mohl by kandidát nastínit, jakým způsobem by šlo tento jev 

popsat? 

(5) Jaký je cíl či vize, ke kterému celé toto úsilí směřuje? Lze například uvažovat o zautomatizování 

popsaných metod tak, že by se počítaly interakce mezi postraními řetězci automaticky pro 

jakoukoliv strukturu proteinu (včetně odhadu kooperativního efektu sousedních aminokyselin)? Či 

je použitý atlas dostatečný? 

(6) Za zajímavou zmínku považuji pozorovanou kovalentní vazbu Met-Lys. Zde by mohla 

teoretická chemie přispět k objasnění povahy této vazby. Podnikl kandidát v tomto směru nějaké 

kroky? 

(7) (bonusová otázka). Od zveřejnění Afinsenova postulátu uplynulo více než 37 let (přibližně věk 

oponenta). Jak se tedy za dobu oponentova života změnil pohled na sbalování proteinů? Mohl by 

kandidát uvést základní teze a poznatky z konce první dekády třetího tisíciletí? 



Příloha 1. 

Drobné poznámky a komentáře pro „interní“ potřebu kandidáta: 

(i) str. 1. Nejsem odborník na strukturní biologii, nicméně se domnívám, že elektronová 

mikroskopie neposkytuje v případě proteinů struktury s „atomic resolution“. 

(ii)  str. 6-7. His, Glu, Asp, Cys patří též mezi nejvýznamnější kovovazné zbytky. Tato jejich role 

mohla být v práci zmíněna (odhaduje se, že více než třetina proteinů jsou metaloproteiny). U His se 

navíc domnívám, že se může poměrně často vyskytovat i na povrchu proteinů. Asn, Arg jsou navíc 

místa N-glykosylací a Ser, Thr, Tyr místa O-glykosylací. Toto dodávám proto, že účelem zbytků 

není jen stabilita, ale i funkce, což není dostatečně v práci zdůrazněno. 

(iii)  str. 12. Moc nerozumím pojmu „overlap electrostatic energy“. Způsobů, jak rozložit a popsat 

mezimolekulové interakce na základě fyzikálního popisu (rozkladu do rozličných energetických 

termů) je několik, v tomto místě disertace mám pocit, že se míchají dohromady dva různé přístupy. 

(iv) str. 14. Je pravda, že „hydrogen bonding pairs occur mostly between main chain atoms“? 

(v) ref. 82 = ref. 147. 

(vi) str. 20. Jediná drobná poznámka k formálnímu členění. Kapitola 2.1. mi úplně nezapadá do 

kapitoly s názvem Methods. 

(vii)  str. 20. Možná by se hodilo zmínit biologickou funkci rubredoxinu. Čtenář získává pocit, že 

jeho hlavní úlohou je vytvořit „hydrophobic core“. 

(viii)  str. 22. Chtěl bych pochválit výpočetní experiment (též v příloze C), odhalující význam atomu 

dusíku a cyklizace prolinu. 

(ix) Doporučil bych se vyvarovat termínu „hydrogentated amino acid“ a důsledně používat např. 

„with hydrogens added“. Jako „hydrogentated amino acid“ si chemik může představit např. 

hydrogenaci Phe za vzniku cyklohexylalaninu. Rovněž se mi zdá, že používání výrazu „methylated 

at X position“ je chybné, neboť je o jednu pozici posunuté. Tedy methylated na Cβ neznamená 

zakončený na Cβ (ale ještě jednu metylovou skupinu připojenou na Cβ) 

(x) Na str. 24 bych chtěl pochválit Fig. 14. 

(xi) Na str. 26 mělo být zřejmě „many computational methods“ (nikoliv all). 

(xii)  str. 26. Věta „The most precise…“ by měla asi znít nějak takto: „The most precise (accurate) 

nonrelativistic quantum chemical method is the full CI in as large as possible basis set, but this 

method is prohibitively expensive, …“. Ani HF metoda by v nekonečné bázi nedokonvergovala, 

CIS, CISD pak zcela jistě nejsou nejpřesnější nerelativistické metody. 

(xiii)  str. 27. Nelíbí se mi odstavec „It has been shown…“ neboť práce Pittner, Hobza to ukázala 

pouze na dimeru HF ve dvou orientacích (jestli se dobře pamatuji), zatímco rovnost FCI=CCSDT 

ukázal Burda et al. pouze na dimeru atomů helia? Považuji to za neoprávněné zevšeobecňování. 

Rovněž se mi osobně úplně nelíbí ∆CCSD(T) extrapolační schéma založené na CCSD(T)/6-31G* 



energii. Tato báze je obecně pro CCSD(T) nedostatečná (netvrdím, že u mezimolekulových 

interakcí nemůže docházet ke kompenzaci chyb…). Důrazně bych doporučoval používat termíny 

jako „our CCSD(T)/CBS estimate“ místo výrazů typu „CCSD(T)/CBS value“. 

(xiv) str. 28. Pozor, EMP0 je jednoelektronová energie (nikoliv HF), EMP1 je HF energie (nikoliv 0), 

EMP2 je MP2 energie. Jsou zde pomíchány poruchy ve vlnové funkci a v energii. 

(xv) str. 29, 30. V DFT sekci je mnoho chyb. Rovnice 13 je minimálně velmi netradiční. Formálně 

(když pod ní nejsou vysvětleny jednotlivé členy) jí nelze nic vytknout, je ale zapsána velmi 

neobvykle. GGA funkcionály nejsou „local functionals“. Rovněž rovnice 15 se mi nezdá, nechybí 

v ní třeba sumace přes j? 

(xvi) str. 34 „Bonded terms“ by hráli roli (sice malou), kdyby se pro interakce postranních řetězců 

optimalizovala geometrie. Než „highly dependent“ je lepší „fully dependent“. 

(xvii)  Líbí se mi přehledná definice cílů práce na str. 38. 

(xviii)  „Change of the protonation (pattern)“ spíše než „change of the pH“. pH je dobře definovaná 

globální termodynamická veličina popisující jednu z celkových rovnováh v roztoku. 

(xix) Na str. 43 byly použity stabilizační energie, tedy s opačným znaménkem než interakční 

energie (ve zbytku práce), což je matoucí. 

(xx) Str. 46. Nějaká zjištění jsou vcelku triviální a není třeba je příliš zdůrazňovat, např., že v 

plynné fázi spolu nabité molekuly interagují o více než řád silněji než nenabité, zatímco v roztoku 

(po započtení solvatace) většina z této interakce „zmizí“. O tom, že v plynné fázi dominuje 

elektrostatika zřejmě též není pochyb. 

(xxi) Ne tak zcela triviální, ale vcelku očekávané je, že většina interakcí v proteinech je atraktivní. 

Opět, fakt, že se dva kladně nabité zbytky v plynné fázi většinou odpuzují příliš nepřekvapí. 

(xxii)  „overestimated“ místo „oversized“? 

(xxiii)  Na str. 54 bych chtěl pochválit Fig. 19, rovněž tak výpočty a úvahy na str. 56. 

(xxiv) Příloha A, str. 543. Jaké je rozlišení struktury rubredoxinu? 

(xxv) Př. A, str. 544. „implemented“ nebo „used“? Co je DF-HF? 

(xxvi) Nelíbí se mi „kupecké počty“ v závěru přílohy A, které kazí celkový dojem. Disperze je asi 

tolik, elektrostatika tolik a tolik, v solventu první ponecháme, druhou zkrátíme přibližně na tolik a 

tolik a vyjde nám číslo, které bychom si přáli. 

(xxvii)  př. D, str. 980. Znovu, mohlo by být zdůrazněno, že nabité zbytky jsou těmi, kdo většinou 

zabezpečují (naplňují) funkci proteinu, tedy katalýzu. 

(xxviii)  př. F, str. 3. Je nutné si uvědomit, že někdy dobře parametrizovaná ∆Gparam (eg. Warshel), 

může pospat lépe realitu než pracně napočtená ∆Ecalc. 

(xxix) př. F, str. 8. Vcelku mě překvapuje asymetrie v Ser-Thr interakčním páru, která ukazuje, že 

„dokreslování vrstevnic“ do mapy interakcí může být značně komplikované. 



(xxx) př. F, str. 10. Nejsem si jistý, že bych F řadil do skupiny M,C. 

(xxxi) př. F, str. 17. Nerozumím, jaký má vztah (ne)Boltzmanovské rozdělení k přesnosti 

fenomenologických potenciálů. 

(xxxii)  př. F, tab. 1: Mělo by asi být uvedeno, že jde o gas-phase energie. 


