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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Student si zvolil ke zpracování velmi rozsáhlé a nejednoduché téma, se kterým se dle mého názoru 
výborně vypořádal. Práce je velmi dobře rozmyšlena, členěna, je přehledná a i když jsou některé 
části textu opakovány tak se domnívám, že je to vzhledem ke zvolené formě a koncipování práce 
nezbytné. Úvodní teoretická část je velmi dobře zpracována i s vhodnými odkazy na literaturu. 
Dále jsou zřetelně definovány cíle práce, a proč jsou jednotlivé kroky učiněny. Ve výpočetní části 
jsou postupně prezentovány jednotlivě provedené simulace s rozbory dle zvolených a 
zdůvodněných parametrů a s velmi kvalitně zpracovanými obrázky a grafy. Práce se velmi dobře 
čte, je velmi kvalitně zpracována, snadno se dají dohledat a porovnat jednotlivé výsledky. Dále na 
konci práce uvedený seznam zkratek a seznam obrázků považuji za velmi užitečný. 
V práci jsem našel několik drobných nepřesností a věcných chyb, které dále uvádím: 
V textu jsou uváděny u čísel desetinné tečky namísto čárek, např. str. 25, v intervalech na str. 26, a 
dále v textu.  
Na str. 27, pořadí číslování obrázků obr. 5.5 je v textu uveden následně po uvedení obrázku 5.1 a 
dále obdobně v dalších kapitolách. 
Na str. 47, popis prvního grafu obr. 6.10. v závorce uvedené (pro MD5 až ke 4 Å), není správné. 
Na str. 55, popis prvního grafu v odstavci neodpovídá zcela obrázku 6.16. 
Obrázky 7.4, 7.5 a 7. 6 mají u 6-tého grafu popisek Ser 603 – ADP 2OH, popisek dle textu na 
straně 66 je Asp540 – ADP 2OH. Neodpovídá text na straně 66. 
 
Posuzovaná bakalářská práce ukazuje velmi dobrý vhled autora do studované problematiky, jeho 
schopnost vhodně interpretovat dosažené výsledky a činit závěry. Po důkladném přečtení a 
zhodnocení rozsahu, prezentovaných výsledků, analýz a závěrů bakalářské práce doporučuji její 
přijetí k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Na str. 55 je uvedeno, že během zpětných simulací (s výjimkou MD2) můžeme pozorovat 
vytvoření solného můstku mezi R158 a Oα. Na základě čeho tak autor na tuto výjimku usuzuje, 
neboť MD2 a MD3 mají na konci velmi podobný průběh. 
 
Na straně 97 je uvedeno na konci 3. odstavce, že ani po uplynutí 2 ns nedošlo k ustálení stabilní 
konformace aminokyselin v aktivním místě. Nezkusil jste nějakou MD simulaci pustit na delší 
dobu než 2ns? 
 
Práci  

X doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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