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Cíle práce 

Cílem práce bylo identifikovat výskyty chalkogenových vazeb mezi virovými proteiny a 

jejich ligandy. Dále bylo cílem popsat vlastnosti takto nalezených vazeb a prozkoumat, jestli 

se jejich vlastnosti, a to především síla vazby, dají optimalizovat. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran):  94 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito? Více než 20 

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

     

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

 

 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 



Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Formální úroveň práce je slušná. Oceňuji uvědomělost autora a chuť šetřit papírem, ale 

celkové přehlednosti neprospělo, že žádná z kapitol nezačíná na samostatné stránce, že 

tabulky jsou  místy rozděleny ve dvě stránky, přestože by se vešly na jednu stánku, že se 

tabulky a obrázky objevují v textu trochu náhodně –často daleko od reference a občas jsem 

odkaz v textu nebyl schopen najít. Přesto všechno - tabulky, grafy i obrázky však mají 

srozumitelné popisky a jsou formálně kvalitní. Angličtina je dle mého skromného soudu na 

velmi vysoké úrovni a práce obsahuje jen zanedbatelné minimum překlepů. Práce 

s literaturou je příkladná. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

 

Na úvod bych rád uvedl, že práce v mnoho oblastech přesahuje mé schopnosti ji  

odpovědně hodnotit, a proto jsem požádal, zda by mohl být vypracován ještě jeden 

posudek, který zhodnotí výpočetně chemické aspekty práce, a jsem rád, že se to stalo.  

Z toho, co jsem schopen zhodnotit, což je především první z vytčených cílů, tak cílé 

práce byly naplněny, student prokázal schopnost práce z literaturou,  představení 

oblasti svého výzkumu formou teoretického úvodu  diplomové práce, kritického 

hodnocení získaných výsledků i navrhování dalších experimentů. Oceňuji schopnost 

studenta vplout do velmi vzdálené oblasti výpočetní chemie. Navrhuji proto přijetí této 

práce a hodnocení stupněm výborně. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Autor v závěru píše, že pozorovali málo chalkogenových vazeb, aby mohli podrobně 

prozkoumat jejich význam. Chci se tedy zeptat na design experimentů. Proč jste používali 

pouze interakce virových proteinů s ligandy a ne jakýchkoliv proteinů s ligandy? Proč jste se 

nezajímali o chalkogenní interakce  mezi proteiny. A v návaznosti na informaci o 11795 

strukturách s interakcí protein-ligand se chci zeptat, jak jste definovali ligand? 

 

Proc jste nepoužili 185 virových struktur s rozlišením 2-3 Å? Nebo alespoň některé z nich, 

kde půjde za pomoci kontroly experimentálních dat zjistit, zda jsou pozované interakce dobře 

experimentálně podloženy? 

 

Jak jste definovali homologii virových proteinů za pomoci Blast? Který Blast jste použili? 

Zde by bylo asi vhodné i tuto metodu citovat, stejně jako PDB databázi. 

 

Přijde vám jako náhoda, že všechny (byť jen čtyři) proteiny, kde jste nalezli chalkogenní 

vazbu, jsou dimery nebo to může s výskytem vazby nějak souviset? 

 

Kdybyste měl kupu pěněz  - investoval byste je do vývoje inhibitorů založených na 

chalkogenních vazbách? Proč? 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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