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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Tzv. receptory spřažené s G-proteiny (GPCR) jsou membránové proteiny, které buňce umožňují 
reagovat na rozmanité vnější podněty. Při navázání správného ligandu ke GPCR na vnější straně 
buněčné membrány dojde ke změně prostorového uspořádání receptoru i na vnitřní straně buněčné 
membrány, což ovlivní interakci s vnitrobuněčnými proteiny. Zhruba 800 z 20.000 genů v lidském 
genomu kóduje GPCR, které jsou cílem cca. 1/3 všech současných léků. Pro membránové 
proteiny obecně je obtížné získávat krystalové struktury a určit jejich prostorové uspořádání na 
atomární úrovni. V případě GPCR se to daří až v posledních pěti letech (v roce 2012 za to byla 
udělena Nobelova cena). Molekulárně-dynamické simulace pak umožňují zkoumat dynamiku 
GPCR a její změny v důsledku interakce s ligandy. Simulovaný systém přitom obvykle sestává 
z fragmentu buněčné membrány, do něj zanořeného receptoru s navázaným ligandem a vodní 
obálky s ionty (celkem cca. 100.000 atomů). Prostřednictvím několikadenních výpočtů 
prováděných na multiprocesorových počítačích jsou získávány trajektorie o délce desítek až 
stovek nanosekund, což mimo jiné umožňuje provést fyzikálně korektní výpočet vazebné volné 
energie ligandů k receptoru. Zejména se přitom uplatňují tzv. alchymistické transformace (kdy se 
jeden ligand proměňuje ve druhý). 
 
R. Cajzl v teoretické části práce popsal tzv. silové pole, numerické řešení pohybových rovnic, 
algoritmy pro kontrolu teploty a tlaku, výpočty volné energie a pro urychlení MD simulací. Aby si 
algoritmy molekulární dynamiky aktivně osvojil, napsal vlastní program pro simulaci klastru 
Lennardových-Jonesových atomů, prostřednictvím něhož zreprodukoval výsledky průkopnických 
prací z literatury. Dále zmínil základní fakta o struktuře proteinů, buněčných membrán a GPCR. 
Naučil se pracovat se softwarovým balíkem NAMD umožňujícím provádět MD simulace 
biomolekul, získávat nové parametry pro silová pole (a to jak na základě analogie, tak 
prostřednictvím kvantově chemických výpočtů), využívat prostředky superpočítačového 
MetaCentra, spouštět MD simulace na výpočetních uzlech s výkonnými grafickými kartami atd. 
Ve výsledkové části bakalářské práce byla prostřednictvím klasických molekulárně-dynamických 
simulací určena vazebná volná energie čtyř ligandů k medicínsky významnému muskarinovému 
M2 GPCR. Vypočtené hodnoty souhlasí s experimentálními výsledky z literatury.  
 
R. Cajzl se bakalářské práci věnoval velmi svědomitě. Při řešení dílčích problémů projevil 
samostatnost, kreativitu, zarputilost a tah na branku v míře, s jakou se u studentů setkávám jen 
zřídka.   
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Jak mohou být získané výsledky a metodika využity při racionálním návrhu léčiv? 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
⌧ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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