
Posudek práce
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě

Univerzity Karlovy v Praze

 posudek vedoucího  posudek oponenta
 bakalářské práce  diplomové práce

Autor/ka: David Španěl
Název práce: Molekulárně-dynamické simulace membránových proteinů
Studijní program a obor: Fyzika, Obecná fyzika
Rok odevzdání: 2013

Jméno a tituly vedoucího: RNDr. Ivan Barvík, PhD.
Pracoviště: Fyzikální ústav MFF UK
Kontaktní e-mail: ibarvik@karlov.mff.cuni.cz

Odborná úroveň práce:
 vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující

Věcné chyby:
 téměř žádné  vzhledem k rozsahu přiměřený počet  méně podstatné četné  závažné

Výsledky:
 originální  původní i převzaté  netriviální kompilace  citované z literatury  opsané

Rozsah práce:
 veliký  standardní  dostatečný  nedostatečný

Grafická, jazyková a formální úroveň:
 vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující

Tiskové chyby:
 téměř žádné  vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet  četné

Celková úroveň práce:
 vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Tzv. receptory spřažené s G-proteiny (GPCR) jsou makromolekuly zanořené do buněčné
membrány. Po navázání malé molekuly do vazebného místa na extracelulární straně receptoru
dojde ke změně jeho prostorového uspořádání tak, že na intracelulární straně receptor aktivuje tzv.
G-protein a následně celou kaskádu dalších procesů v buňce. V lidském genomu bylo
identifikováno asi 800 různých GPCR, které umožňují buňkám reagovat na nejrůznější podněty.
Medicínsky jsou GPCR nesmírně důležité – cílí na ně zhruba jedna třetina všech současných léků.
Těmito léky přitom většinou jsou buď přímo přírodní látky, nebo molekuly vzniklé drobnými
variacemi jejich struktury, ke kterým organičtí chemici dospěli naslepo – metodou pokusu a
omylu. Bez detailní informace na atomární úrovni o uspořádání vazebného místa na extracelulární
straně GPCR. Získat krystaly GPCR zbavených buněčné membrány je totiž extrémně obtížné
(natolik, že za průlomové práce byla v loňském roce udělena Nobelova cena). Několik málo
krystalových struktur GPCR dostupných v tzv. proteinové databance nyní slouží jako výchozí bod
pro racionální návrh struktury jejich potenciálních aktivátorů-inhibitorů.

Vhodným nástrojem pro to jsou klasické molekulárně-dynamické simulace. Ty umožňují sledovat
dynamický vývoj molekulárního systému sestávajícího z desítek tisíc atomů. V tomto případě
GPCR zanořeného do fragmentu buněčné membrány a obklopeného vodou. Realizace MD
simulací z výsledkové části této práce znamenala, že si student musel osvojit práci s grafickým
rozhraním VMD, simulačním programem NAMD a naučit se orientovat v prostředí
superpočítačového MetaCentra, které umožňuje při spouštění výpočtů využít volnou kapacitu
univerzitních superpočítačů po celé republice. Již samotné sestavení simulovaného systému přitom
nebylo triviální záležitostí. Dále bylo nezbytné ohřát simulovaný systém pomocí několika
přípravných simulací na požadovanou teplotu a nakonec provést hlavní MD simulace, kdy každá
obnášela cca. 14 dnů kontinuálního výpočtu výpočetního uzlu s 16 jádry klasického procesoru a
2048 jádry celkem čtyř grafických karet. V neposlední řadě bylo potřeba nasimulované trajektorie
analyzovat. Realizace výše uvedených MD simulací měla charakter počítačového experimentu
prováděného prostřednictvím komplexního softwarového balíku. Aby tento balík nebyl pro
studenta černou skříňkou, vytvořil vlastní program pro MD simulaci periodického boxu
s molekulami vody.

Z formálního hlediska mám jedinou závažnější výtku - Obrázek 4.1 (velmi důležitý pro pochopení
čtvrté kapitoly) je nepřiměřeně malý.
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