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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

V úvodu práce jsou zrekapitulovány základní fakta o struktuře biomolekul (nukleových kyselin,
proteinů, buněčných membrán a tzv. GPC receptorů). Dále jsou popsány základní algoritmy, které
se uplatňují v tzv. molekulárně-dynamických simulacích. Silové pole – analytický výraz pro
celkovou energii molekulárního systému, numerický algoritmus pro řešení pohybových rovnic,
periodické okrajové podmínky atd. Ve třetí kapitole autor práce aplikoval výše zmíněné algoritmy
na jednoduchý modelový systém sestávající z několika stovek molekul vody. Vytvořil vlastní
program pomocí něhož pak zkoumal časový vývoj simulovaného systému po dobu 24 ps.
Molekulárně-dynamickou simulaci provedl v superpočítačovém MetaCentru. Ve čtvrté kapitole
pak autor práce použil softwarový balík NAMD pro molekulárně-dynamické simulace
komplexního systému sestávajícího z membránového proteinu A2AGPCR s navázaným ligandem,
fosfolipidické dvojvrstvy a vodní obálky. Cílem těchto MD simulací bylo porovnat vazbu
adenosinu (přirozeného aktivátoru A2AGPCR) a syntetického analogu NECA do vazebného místa
na extracelulární straně A2AGPCR. Pro tyto molekulárně-dynamické simulace byl použit klastr
Gram v superpočítačovém MetaCentru, který je osazen nejen klasickými procesory s 16
výpočetními jádry, ale i čtyřmi výkonnými grafickými kartami, které umožňují enormní urychlení
výpočtu (délka trajektorií se tak pohybovala okolo 100 ns). MD simulace byly pečlivě
kvantitativně analyzovány. Autor práce prokázal, že si metodiku molekulárně dynamických
simulací aktivně osvojil (sepsáním vlastního programu pro MD simulace vody) a že ji dokáže
aplikovat na složité biomolekulární systémy (MD simulace A2AGPCR).

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1. Jaké jsou výhody Verletova algoritmu oproti klasickým metodám pro numerické řešení
obyčejných diferenciálních rovnic?

2. Jaké konkrétní algoritmy lze použít pro kontrolu teploty v molekulárně-dynamických
simulacích?

3. Jaké algoritmy lze použít pro kontrolu tlaku v molekulárně-dynamických simulacích?

Práci
 doporučuji
 nedoporučuji
uznat jako bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně  velmi dobře  dobře  neprospěl/a
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