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Téma práce si autor/ka zvolil/a sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  průměrná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Téma řešené diplomové práce, virtuální screening inhibitorů mykobakteriální enoyl-reduktasy, si 
student zvolil sám na základě konzultace při vypisování témat. Na tomto místě je třeba 
vyzvednout, že si diplomant zvolil téma, které je v rámci fakulty zřejmě prvním svého druhu. 
Diplomant přistupoval k práci svědomitě a aktivně se zajímal o další možnosti využití počítačové 
chemie. Poměrně rychle podařilo osvojit si práci se softwarem použitým pro molekulové 
modelování jako je packet MOE nebo free verze Glide od firmy Schrödinger a pracoval 
samostatně a intuitivně. Brzy si osvojil základní principy a zásady molekulového modelování a 
projevil iniciativu při řešení problémů, které se při řešení podobných témat vždy nutně vyskytují. 
Úkoly, které je třeba při řešení molekulového modelování řešit, jako je příprava receptoru, 
příprava knihovny ligandů, hledání optimálního nastavení softwaru řešil student samostatně a 
pomoc školitele byla nutná jen při interpretaci výsledků a plánování dalšího modelování. 
Závěrem lze říci, že předkládaná práce představuje iniciační studii pro hledání dalších 
potenciálních inhibitorů mykobakteriální enoyl-reduktasy a její výsledky mohou být použity pro 
celou řadu dalších experimentů jako např. molekulová dynamika nebo in vitro hodnocení, které 
mohou v konečném důsledku vést k nalezení nových účinných látek proti M. tuberculosis. 



Vyskytli-li se nějaké problémy, bylo to při zpracování práce samotné. Finální podoba práce je 
nakonec na slušné úrovni. 
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