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OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTA ČNÍ PRÁCE Mgr. JI ŘÍHO VYM ĚTALA 
 

Dizertační práce Mgr. Jiřího Vymětala se zabývá počítačovými simulacemi nestrukturovaných 
peptidů a proteinů. Práce jasně demonstruje doktorandovu vysokou erudovanost, což je ostatně patrné 
i z výčtu jeho publikační aktivity (ze 6 přiložených publikací je doktorand uveden jako první u 5 z 
nich). Rád bych vyzdvihl především šíři doktorandova záběru, kdy jeho odborné zájmy zahrnují jak  
metodiku počítačových simulací (srovnání kvality silových polí, parametrizace  či návrh nové sady 
kolektivních souřadnic pro metadynamiku), tak aplikace molekulové dynamiky pro popis 
nestrukturovaných peptidů a proteinů (chování AAXAA peptidů a studium obráceného Trp-cage 
proteinu). Velmi vyčerpávající seznam literatury, čítající přes 260 referencí včetně citací na  
nejnovější práce, je pak dalším kamínkem do mozaiky doktorandova bohatého přehledu. 
 
Z formálního hlediska je dizertační práce dobře napsána, je čtivá a zaměřuje se na podstatu věci. 
Angličtina je na vysoké úrovni a první kapitola „Introduction and Methods“ je zpracována natolik 
kvalitně, že ji lze s klidným svědomím doporučit též jako samostatný pedagogický materiál. O to více 
pak ale zamrzí četné překlepy (např. „používných“) a gramatické chyby (např. „parametry popsali“) 
v česky psaném abstraktu a v české části autoreferátu (např. hned první odstavec: tericální, 
taxonimických, eukarytické, nejčasteji) 
 
Ke studentovi mám několik následujících otázek: 
1) V práci je uvedeno, že některé aminokyseliny vyvolávají uspořádanost a jiné naopak implikují 

neuspořádanost. Co je fyzikálně-chemickou podstatou tohoto faktu? 
2) Na začátku práce je několikrát zmiňován pojem chaperon, ale není nikde vysvětleno, co tento 

výraz znamená. Mohl bych poprosit o stručné vysvětlení? 
3) Zaujala mne zmínka (podpořena citací článku Dyson, H. J. And Wright, P. E., Curr. Opinion  

Struct. Biol. 2002, 12, 54-60) o skutečnosti, že některé neuspořádané oblasti jsou schopny se 
uspořádat jako důsledek vazby malého ligandu či jiného interakčního partnera. Zajímalo by mě, 
jaká je biologická role tohoto jevu a zda nebyla studována možnost jeho využití např. v chemické 
biologii či v terapeutických aplikacích 

4) Populární otázkou, která snad nikdy neomrzí, je zahrnutí elektrostatické polarizace do silového 
pole. Zajímalo by mě, zda lze odhadnout, jaký vliv by mělo použití polarizovatelného potenciálu 
na vzorkování konformačního prostoru v metadynamice? Jsou známy studie, kdy bylo  
v metadynamice používáno polarizovatelné silové pole a s jakými výsledky? 
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5) Nejdůležitějším krokem v metadynamice je zjevně nalezení správné sady kolektivních souřadnic. 
K tomuto mám několik následujících otázek: 
a. Jak se hledají vhodné souřadnice, např. ty založené na geometrických parametrech? Jak se 

najdou takové, které jsou schopny rozlišovat mezi jednotlivými stavy konformeru?  
b. Jaká byla motivace pro návrh nové sady kolektivních souřadnic založených na gyračním 

tenzoru a tenzoru setrvačnosti? Jaké přináší tyto souřadnice výhody oproti jiným, již 
používaným? A byly tyto s již existujícími nějakým způsobem porovnány? Pokud ano, 
s jakým výsledkem? 

c. Co je míněno pod pojmem „essential modes“? Chápu dobře, že se jedná o jakési hlavní 
komponenty? Kolik se jich tak typicky používá? 

d. Jaké parametry, kromě velikosti a flexibility systému, ovlivňují rychlost metadynamiky? 
 
Závěrem nemohu jinak než konstatovat, že autor ve své dizertační práci jednoznačně prokázal tvůrčí 
schopnosti a předpoklady k samostatné tvořivé práci a práce splňuje požadavky standardně 
kladené na dizertační práce doktorského studijního programu „Modelování chemických vlastností 
nano- a biostruktur“. Práci hodnotím stupněm „A“ – výborně a doporučuji ji k obhajobě. 
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