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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Práce rozebírá použití simulací aminokyselin a jejich analogů na rozhraní voda/vzduch 
molekulovou dynamikou za přítomnosti monovrstvy DPPC. Literární rešerše problému je velice 
stručná a daleko více se v úvodu rozebírají simulační metody, což je škoda, neboť ty jsou obecně 
platné a jejich základy se dají nalézt v mnoha učebnicích a manuálech. Citací je spíše méně a 
některé jsou neúplné (namátkou citace 3, 4, 8, 9, a 30). Na druhou stranu oceňuji stručnost a 
výstižnost popisu nastavení simulací a typů provedených analýz. Výsledková část se drží 
nastavené stručnosti a bylo by lépe, kdyby byla o něco více komentována. Taktéž celkové shrnutí 
skoro vůbec nevysvětluje původ rozdílu chování mezi jednotlivými molekulami, ale pouze 
popisuje pozorování. Tento aspekt analýzy abstrahující poznatky z dat mi v práci citelně chybí.  
Naopak velmi kladně hodnotím, že značná část práce již byla publikována v kvalitním 
zahraničním impaktovaném časopise J. Phys. Chem. B a proto mě trochu mrzí, že rukopis této 
publikace nebyl přiložen jakožto dodatek, jak bývá zvykem a není v práci skoro zmíněn. (pouze 
jako neúplná citace [3])  
 
Práci i proto doporučuji k obhajobě. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
1) Mohla byste vysvětlit, jak se v klasické molekulové dynamice, kterou jste používala, uplatnila 
Born-Oppenheimerova approximace (strana 8)? 
2) Na základě jaké informace v grafech na obrázcích 4.1 a 4.2 jste určila, že je systém již 
ekvilibrován? 
3) Proč byly použity rozdílné koncentrace jednotlivých molekul (5x méně Tyr). Zkoušeli jste 
simulovat i koncentrační závislost? 
4) Co znamenají neceločíselné velikosti klastrů molekul (obrázky 4.15 a 4.16)? U čísel posunutých 
o 0,25 jde zřejmě o přehlédnutí rozsahu osy, ale o jaký efekt jde u čísel posunutých o 0,75? 
5) Čím si vysvětlujete pozorované rozdíly mezi nejpodobnějšími molekulami, t.j. Phe a PheGly?  
 
 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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