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Předložená disertační práce se věnuje popisu nekovalentních interakcí mezi postranními řetězci 

aminokyselin metodami výpočetní chemie. Jde o rozsáhlou Ph.D. práci čítající bezmála 70 stran a 

dále šest příloh, které tvoří 5 autorových publikací (dvě z nich jsou prvoautorské) a jeden rukopis 

v recenzním řízení. Hned na úvod si dovolím vložit banální kritickou poznámku, že autor mohl 

tisknout práci oboustranně a být tak šetrnější k životnímu prostředí.  

 Celá práce má jasnou a obvyklou strukturu, kterou není třeba dále rozebírat, a je také pečlivě 

napsána. Jelikož je těžiště práce tvořeno publikacemi, které již jednou prošly náročným recenzním 

řízením většinou v předních časopisech v oboru, je téměř zbytečné vyjadřovat se i k této stránce 

práce. Přesto mne při čtení práce napadlo několik otázek, na něž bych rád znal autorův názor. 

 

V práci publikované v roce 2009 v JCTC je zmínka o interakční energii mezi postranními 

řetězci neutrálních forem některých nabitých aminokyselin např. komplex R(N)D(N), které byly 

vypočteny pomocí ff03 (v práci je označované jako parm03). Jak autor získal parametry pro toto 

silové pole? 

 

 Autor v práci tvrdí, že disperzní interakce je dominantní interakcí uvnitř hydrofobního jádra 

proteinu. Mohl by autor posoudit význam disperzní interakce pro skládání proteinu (stabilitu 

proteinu) ve vodném prostředí? Lze pak velikost tohoto příspěvku porovnat s podílem hydrofobního 

efektu?  

 

 Do jaké míry považuje autor za korektní srovnávat interakční energie postranních řetězců 

aminokyselin vypočtenou ab initio metodami v plynné fázi s interakčními energiemi na úrovni ff03, 

jež bylo parametrizováno se zahrnutím polarizace dielektrikem o r = 4? 

 

 Oponent dále plně neporozuměl tvrzení (str. 18 rukopisu nahoře), že distribuce interakčních 

energií naznačují, že aproximace v pozadí fenomenologických potenciálů mohou být chybné, 

protože tyto distribuce nejsou Boltzmannovské. Mohl by toto tvrzení autor obšírněji zdůvodnit? 

  

Předložená Ph.D. práce obsahuje celou řadu cenných a kvalitních výsledků, které ostatně již jednou 

prošly náročným recenzím řízením v redakcích prestižních odborných časopisů. Autor zcela 

nepochybně prokázal schopnost samostatné vědecké práce. Práci doporučuji bez výhrad k obhajobě. 
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