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Ab initio predikce struktury membránových proteinů 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
  

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Do hloubky popsat reprezentativní programy pro ab initio predikci trojrozměrné struk-
tury transmembránových proteinů a jeden si osvojit pro další výzkum, tedy úpravy 
algoritmů a dodatečnou analýzu predikovaných modelů, jako je například klastrování. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má 38 stran, je klasicky členěna do kapitol a odpovídá požadavkům kladeným 
na bakalářskou práci. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci bylo citováno 106 literárních a 6 internetových zdrojů, z toho asi třetina cito-
vaných zdrojů byla publikována v posledních deseti letech. Tyto zdroje jsou správně 
citované.  
V seznamu použité literatury se však objevili tři publikace, které ve vlastní práci nej-
sou použity (Cassarino et al., 2014; Hobohm et al., 1992; Larson a Davidson, 2000). 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky ade-
kvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. V práci je velké množství obrázků, které velmi 
dobře doplňují vlastní text. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cílem práce bylo do hloubky popsat reprezentativní programy pro ab initio predikci 
trojrozměrné struktury transmembránových proteinů a jeden si osvojit pro další vý-
zkum, tedy úpravy algoritmů a dodatečnou analýzu predikovaných modelů, jako je 
například klastrování.  
Práce je podle mého názoru velmi dobře sepsaná. Autor na začátku čtenáře dosta-
tečně seznámí s problematikou a tím velmi usnadní orientaci v části práce, která se 
zabývá jednotlivými predikčními programy. Mimo jiné orientaci v textů výrazně po-
máhá bohatá obrazová příloha. Práce je sepsána přehledně a srozumitelně ač se 
jedná o relativně složitou problematiku. 
Autor splnil cíle své práce.  
Autor splnil všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto práci Alberta 
Sokola doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 

1) Seznam zkratek – v seznamu máte jen tři zkratky, přitom vlastní práce jich 
obsahuje více (např. NMR, PDB, CASP) a některé z nich autor v textu i vy-
světluje. 

2) V práci autor několikrát používá termín X-ray krystalografie a zároveň rentge-
nová krystalografie. Bylo by vhodné používat pouze český překlad. 

3) U obrázku č. 13 není doplněný zdroj. 
4) Formát citací - v kapitole Literatura používá autor trochu zvláštní systém cita-

cí. U prvního autora použije nejprve příjmení a pak zkratku jména. U ostatních 
autorů toto pořadí však obrací. Navíc dvou autorů používá čárku před spojkou 
(např.: Abagyan, R. A., a S. Batalov, 1997…).   

5) Autor v textu nechává jednoslabičná slova na konci řádků. 
 
 
Otázky: 

1) Co jsou to Monte Carlo algoritmy? (viz kapitola 5.3 a 6.2) 
2) Zjednodušeně co je to sekvenční uzel? (viz kapitola 7.2) 
3) Jak se mění časová a zdrojová náročnost ab initio predikce struktury mem-

bránového proteinu pomocí programu Rosetta v závislosti na velikosti proteinu 
(např. mezi proteinem o velikosti 100 aminokyselin a 300 aminokyselin). 

 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 


