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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Student si za svou bakalářskou práci zvolil téma „Molekulárně-dynamické simulace 
muskarinového receptoru“, přičemž vzájemné interakce byly zkoumány metodami molekulárních 
simulací s využitím programů NAMD a VMD. Bakalářská práce je velmi dobře členěna, v úvodu 
seznamuje se základními údaji o teoretických postupech, kde bohužel došlo v kapitolách 1.2.4 a 
1.2.5 o Langevinově dynamice, dle mého zjištění, k jedinému většímu pochybení v této práci a to 
pravděpodobně u přepisu rovnic z literatury, u nichž nesouhlasí rozměrová analýza a to ani 
v publikované literatuře.  
Práce dále velmi pěkným způsobem seznamuje čtenáře se zkoumanými proteiny, membránami a 
receptory a jejich významem. Ve výpočetní části jsou dobře vytvořeny iniciální modely a je 
provedena jejich časově náročná optimalizace a modifikace pro molekulárně dynamické výpočty. 
Dynamické simulace byly následně velmi dobře zanalyzovány se závěry, které jsou velmi vhodně 
porovnávány s experimentálními daty. Rovněž jsou v textu uvedena velmi názorná přirovnání, 
obrázky, přehledové tabulky. Oceňuji soupisy tabulek, obrázků, zkratek a vhodně zvolené přílohy. 
Dle mého soudu excelentně je zpracována část výpočtů a analýz alchymistických přeměn QNB na 
R-QNA, QNB na S-QNA a zvláště GNB na QNX v různých variantách, jejichž výsledky podtrhují 
význam simulací pro popis procesů, které nejsou zcela zjistitelné experimentálními technikami a 
které simulační techniky dokáží velmi dobře rozkrýt a popsat. Ke konci použité techniky aMD a 
LES naznačují možnou aktivaci M2 GPCR nicméně jak i autor uvádí, bylo by třeba časově delších 
výpočtů.   
Proto mě velmi mrzí, že se student nevyvaroval chyby uvedené výše a dále méně typografických a 
méně závažných věcných chyb. Rovněž se zcela nezdařilo zpracovat ve stejném formátu celý 
seznam použité literatury, neboť u jmen autorů jsou v některých referencích uváděny zkratky 
jejich jmen u jiných referencí celá jména. Preferoval bych jednotný styl. 
Posuzovaná bakalářská práce, dle mého názoru, značně přesahuje svým celkovým rozsahem, 
provedenými výpočty, jejich vyhodnocením a učiněnými závěry požadavky kladené na bakalářské 
práce a blíží se spíše práci diplomové. Po důkladném celkovém zhodnocení celé práce, tak i přes 
výše uvedené nedostatky, které práce obsahuje, avšak s přihlédnutím k celkovému rozsahu a 
prezentovaným výsledkům a závěrům doporučuji její přijetí k obhajobě a hodnocení stupněm 
výborně. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Požádal bych studenta, aby v průběhu obhajoby uvedl správný tvar výše zmíněných rovnic 
z kapitol 1.2.4 a 1.2.5.  
 
 
Práci  
� doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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