
Oponentský posudek disertační práce Michala Koláře „ Molecular Modelling in Drug Development“ 

 

Disertační práce Michala Koláře pojednává o problematice molekulárního modelování 

v kontextu racionálního návrhu léčiv, a ačkoli jejím předmětem není samotný návrh či in silico testování 

databáze sloučenin pro konkrétní vazbu na biomolekulární receptor, poskytuje ucelený rozbor 

výpočetních metod a aplikací včetně jejich zhodnocení a evaluace. Práce je členěna do dvou částí . 

V první části jsou jednak diskutovány metody molekulárního modelování v historickém kontextu a hlavní 

koncepční problémy které sebou molekulární modelování přináší. S využitím výsledků publikovaných 

studií jsou pak přehledně analyzovány metody molekulové dynamiky, úloha parametrů v metodách 

molekulové mechaniky zvláště pak úloha parciálních nábojů na atomech, problémy explicitního a 

implicitního solventu a úloha entropie z hlediska konformační flexibility studovaných molekul. Na 

příkladu nekovalentních vazeb mezi sloučeninami obsahujícími halogen je názorně demonstrováno jak 

se mohou pokročilé metody výpočetní chemie uplatnit při parametrizaci tohoto typu problému pro 

použití v empirických potenciálech. Druhá část disertace obsahuje kopie publikovaných prací, kde na 6 

z nich je Michal Kolář autorem prvním. Práce jsou publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech a 

jak vyplývá z přiloženého prohlášení je ve většině případů Michal Kolář také autorem celé studie 

počínaje formulací problému, jejího řešení a sepsání. 

Práce je psána výbornou angličtinou, její úprava,  členění, zařazení obrázků i komentáře po 

stranách z ní dělají naprosto nadstandardní dílo které by mohlo sloužit ostatním studentům jako ukázka 

vysoké úrovně práce s textem a vědeckými informacemi. 

Vzhledem ke komplexnosti tématu není možné obsáhnout problematiku racionálního návrhu 

léčiv kompletně a není to ani cíl předkládané disertace. Dá se spíše říci, že autor si vybral některé 

přinejmenším problematické body této metodiky a snažil se úspěšne ukázat jak jejich podstatu tak i 

návrh jejich řešení. Z tohoto hlediska mi práce připadá obzvlášť cenná neboť způsob a hloubka 

předkládané analýzy je vynikajícím materiálem pro všechny kdo se tomuto problému seriózně věnují.  

K práci jako takové nemám vážnější připomínky, dovolím si jen podotknout, že část zabývající se 

halogenovou vazbou je v kontextu disertace poněkud speciální a z hlediska analýzy této parametrizace 

bude třeba daleko většího množství dat k seriózní analýze oboru její platnosti. 

 Dovolím si nicméně položit řadu otázek, které v textu nejsou podrobněji diskutovány nebo se 

jimi autor nezabýval a které jsou dle mého soudu relevantní v kontextu předkládané práce. 

1) Autor uvádí k funkcionální formě empirických potenciálů poznámku, že existují také moderní ff 

které jsou zvláště účinné z hlediska kvalitního popisu vodíkové vazby. Zajímalo by mě shrnutí 

používaných ff v kontextu problematiky návrhu léčiv, obor jejich platnosti a srovnání například 

s empirickými potenciály pro malé molekuly. 

2) Autor v textu nediskutuje ani použití aproximativních metod reprezentace struktury jakou jsou 

např. coarse grain modely nebo lattice modely a jejich použití s ohledem na velikost systémů a 



jejich přesnost. Jsou tyto metody pro tento druh přístupu využívány, a jaká je jejich hlavní 

slabina? 

3) Jak je známo je kritickým bodem všech MM metod kvalita parciálních nábojů na atomech. Při 

změnách konformace se mění elektrostatický potenciál kolem molekuly a tím také hodnoty 

nábojů na atomech. Jakým způsobem autor analyzoval konformační závislost velikosti 

parciálních nábojů na atomech a u jakých ze studovaných molekul to byl skutečně problém. Jak 

je to s použitím polarizovatelného ff v těchto typech úloh?  

4) Kritickým bodem mi v práci připadá analýza pouhých dvou standartních modelů vody – SPC a 

TIP3P. V poslední době je k dispozici daleko větší řada modelů a bylo by rozhodně cenné kdyby 

se autor vyjádřil k jejich kvalitě a použití v simulacích s explicitním solventem. 

5) Jak se ukazuje není implicitní solvent ideální pro popis konformační závislosti studovaných 

molekul, jeho výsledky jsou přinejmenším diskutabilní. Zajímalo by mě jaké jsou současné trendy 

v používání implicitního solventu pro tento typ úloh a zdali je autorovi známa nějaká studie která 

se kvalitou konformační závislosti zabývá a poskytuje srovnání explicitního a implicitního 

solventu. Nevidím na rozdíl od autora chybu energie v konformační flexibilitě cca 2.7 kcal/mol 

jako optimistickou, zvláště v případech návrhu nanomolárních a subnanomolárních inhibitorů. 

Jaký směr vidí autor v řešení problému s flexibilitou ligandů. 

 

Závěr: považuji předloženou disertační práci Michala Koláře za kvalitní vědecké dílo a doporučuji ji proto 

k obhajobě a dalšímu řízení. 
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