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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Účinnou strategií v boji proti virové nákaze je inhibice virových enzymů včetně tzv. polymeráz, 
které kopírují genetickou informaci viru. Polymerázy jsou inhibovány prostřednictvím analog 
nukleotidů (tzv. Tenofovir - vysyntetizovaný v UOCHB AV ČR - je účinný proti viru HIV, 
Sofosbuvir proti viru hepatitidy typu C). Nedávno byly publikovány informace o struktuře nových 
analog nukleotidů (vysyntetizovaných opět v UOCHB AV ČR), která inhibují RNA-dependentní 
RNA polymerázu (RdRp) viru Zika, jejíž struktura na atomární úrovni je též známa.  
 
Cílem této bakalářské práce bylo namodelovat vazbu výše zmíněných analog nukleotidů do tzv. 
aktivního místa polymerázy viru Zika. Jako nástroj byly použity molekulárně-dynamické 
simulace, které umožňují zkoumat dynamiku biomolekul ve vodní obálce. Prostřednictvím 
několikadenních výpočtů prováděných na multiprocesorových počítačích jsou produkovány 
nanosekundové trajektorie, které umožňují získat detailní informace o vazbě inhibitorů k cílovým 
proteinům. 
 
V teoretické části práce M. Ronovský popsal základní principy a algoritmy využívané při MD 
simulacích - tzv. silové pole, numerické řešení pohybových rovnic, algoritmy pro kontrolu teploty 
a tlaku a způsob výpočtu vazebné volné energie. Poté následuje stručný úvod do struktury 
nukleových kyselin, proteinů a RNA polymeráz a popis exprese genetické informace.  
 
V praktické části práce jsou prezentovány tzv. alchymistické transformace adenosin difosfátu 
(ADP) na jeho analoga. Transformace byly provedeny nejprve ve vodní obálce a následně v 
aktivním místě HCV RdRp, což umožnilo výpočet vazebné volné energie. Dále byla konformace 
RdRp viru Zika (jejíž krystalová struktura neobsahovala nukleové kyseliny) modifikována tak, 
aby odpovídala konformaci HCV RdRp (vykrystalizované v komplexu s nukleovými kyselinami). 
Nakonec byly provedeny simulace analog ADP v aktivním místě polymerázy viru Zika. 
 
M. Ronovský se naučil pracovat se softwarovým balíkem NAMD umožňujícím provádět MD 
simulace biomolekul, získávat nové parametry pro silová pole, aby mohl simulovat i chemicky 
modifikované ligandy, efektivně využívat prostředky superpočítačového MetaCentra atd. Získal 
velké množství dat, která pečlivě analyzoval. M. Ronovský se bakalářské práci věnoval velmi 
svědomitě, při řešení dílčích problémů projevil samostatnost a kreativitu.   
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Jak mohou být získané výsledky využity při racionálním návrhu léčiv? 
 
Práci  
⌧ doporučuji  

 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
⌧ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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