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Tématem diplomové práce předkládané Bc. Tomášem Dršatou je studium 

strukturních a mechanických vlastností duplexu DNA v molekulárně dynamických 

simulacích. Helikální parametry a parametry mechanického modelu jsou zkoumány 

v závislosti na dějích pozorovaných ve velmi dlouhé (2.4 µs) molekulárně dynamické 

simulaci, jako jsou např. konformační rovnováha BI/BII forem, γ rekonformace, narušení 

systému vodíkových vazeb nebo konformační změny koncových párů. 

Představená studie klasické molekulárně dynamické simulace Dickersonova 

dodekameru je mimořádně detailní a precizní a poskytuje jeden z nejucelenějších pohledů 

na dynamiku této molekuly. Hloubku zpracování je třeba ocenit hlavně proto, že 

Dickersonův dodekamer je jednou z nejstudovanějších DNA molekul a často se používá 

ke srovnávání teoretických výsledků s experimentem, porovnávání kvality empirických 

potenciálů, vlivu prostředí na strukturu DNA a je důležitý pro metodologický vývoj 

obecně. Za hlavní přínos studie považuji vyhodnocení vlivu dříve opomíjených 

koformačních efektů, které jsou pro výše uvedené aplikace velmi důležité. Velmi 

přínosné je i zkvalitnění coarse-grained modelu DNA. 

Z formálního hlediska je diplomové práce vyvážená, dobře strukturovaná, obsahuje 

všechny potřebné náležitosti a má kvalitně zpracovanou literaturu. Za zmínku stojí 

výborná angličtina s minimem chyb a celkově vysoká stylistická úroveň textu, díky které 

se práce výborně čte. 

Vytknout mohu pouze maličkosti, např. chybu v popisu osy obr. 41 apod. 

Souhrnně hodnotím předkládanou diplomovou práci Bc. Tomáše Dršaty jako po 

všech stránkách zdařilou. Autor prokázal schopnost samostatně vědecky pracovat a své 

výsledky umí kvalitně prezentovat. Práci s potěšením doporučuji k obhajobě 

s hodnocením výborně. 

 

 

 



V diskuzi bych rád položil následující otázky: 

 

1) V MD simulacích jsou z velké části použity draselné ionty. Proč tomu tak je? Jde o 

napodobení nějakého biologického prostředí, usnadnění srovnání s některým 

z experimentů, případně existuje jiný důvod? 

  

2) Otevírání koncových párů bazí popsané v textu pokládám za mimořádně zajímavý 

jev. Má autor představu, jestli je toto chování ve shodě s naší současnou představou o 

stabilitě DNA v roztoku? Existují nějaké experimentální práce, se kterými by bylo možné 

výsledky simulací srovnat? 

 

3) Tzv. α/γ flipy pozorované v silovém poli ff99 si před časem vyžádaly výraznou 

úpravu silového pole, nazvanou bsc0. Autor však mluví o γ flipech. Znamená to, že 

v použitém poli nedochází k současným α flipům? Co si autor myslí o bsc0 korekci a o 

potřebě případných dalších úprav empirického potenciálu obecně? 

 

 

 

 

 

 

Olomouc, 14. května 2012      

        doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. 

                                                                      KFCh, PřF Univerzity Palackého v Olomouci 


