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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Práce měla za cíl podrobně popsat reprezentativní programy pro ab initio predikci 
trojrozměrné struktury transmembránových proteinů. Student se měl s jedním 
vybraným programem seznámi blíže, aby jej byl schopen později využít v dalším 
výzkumu. 

Struktura (členění) práce:
Práce má klasické členění. Samotná textová část se dělí na hlavní kapitoly: 
Membránové proteiny, Predikce mebránových proteinů – problematika, Rosetta, 
EVfold, 3D-spot, Ostatní programy. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární zdroje jsou dostatečné, recentní a jsou vcelku správně citovány. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce obsahuje 23 obrázků a schémat, většinou ve velmi dobré kvalitě. Práce je 
psána se snahou na málo prostoru poskytnout hodně informací. Autor by byl 
schopen o nastudované problematice sepsat několikanásobně delší text. Výsledkem 
jsou občas pasáže, kdy se čtenář ztrácí, pokud již téma sám trochu nezná. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autor vytvořil velmi ucelený přehled predikčních metod využívajících různé algoritmy 
pro výpočet trojrozměrné struktury proteinů v membráně. Jednotlivé programy jsou 
pak porovnávány mezi sebou. Student se podrobně zabýval programem Rosetta 
Membrane, který plánuje dále využívat při simulacích v naší laboratiři. Již sepsal 
samostatný navazující program, který využíváme pro zrychlené klastrování 
vypočtených modelů (není obsaženo v předkládané práci). Cíle práce byly tedy 
rozhodně splněny. 

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

Podpis školitele/oponenta:
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