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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Teoretická i praktická část diplomové práce je přehledně členěna, jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují. V teoretické části diplomant po uvedení základních informací o modelovaných látkách
pečlivě popisuje metodu molekulárního modelování, přičemž důraz je kladen na nástroje a postupy
použité v práci (geometrická optimalizace, molekulární dynamika). Text svědčí o tom, že se
diplomant s touto oblastí seznámil a pochopil ji.
V praktické části jsou nejprve postupně popsány přípravy modelů antibakteriálních molekul (nystatin,
dodecyltrimethylamonium bromid, chlorhexidin), povrchů studovaných polymerů (nylon a
polylaktid) i postup tvorby iniciálních modelů obsahujících obě složky. Dále praktická část obsahuje
srovnání zvolené modelovací strategie s  publikovanými daty. Na základě shody byla tato strategie
dále použita pro geometrickou optimalizaci a molekulární dynamiku molekul na jednotlivých
substrátech. Jednotlivé kapitoly praktické části obsahují (v případě geometrické optimalizace)
hodnoty interakčních energií v závislosti na umístění molekuly na daném substrátu, a to jak v
tabulkové, tak v mnohem přehlednější grafické podobě. Kladně lze hodnotit komentáře diplomanta s
cílem získané výsledky nejen popsat, ale také vysvětlit. Popisy úkonů prováděných při modelování
jsou v práci doplněny cestami k jednotlivým nástrojům modelovacího prostředí Materials Studio,
takže text může sloužit rovněž jako návod k použití zvolené modelovací strategie. Jednotlivé části
jsou v rámci předkládané práce úplné, což však neznamená, že na konkrétní druhy simulací nelze
navázat a dále je rozšiřovat.
K práci mám následující připomínky:
1) Na str. 43 se vyskytuje věta "Berendsenova metoda je založena na principu ponoření
soustavy částic do tlakové lázně tak, aby zůstal tlak systému na stále stejné požadované teplotě.".
2) V popisu obrázků 29, 30, 31, 32, 33, 34 (str. 51 až 55) diplomant nesprávně používá výraz
„perspektiva“ pro izometrické zobrazení.
3) Popis výpočtu interakční energie z optimalizovaných modelů se objevuje až v praktické
části na str. 58, přičemž by bylo vhodnější uvést ji již v části teoretické, podobně jako výpočet
difuzního koeficientu.
4) Počínaje str. 61, lze v práci pod téměř každou tabulkou (Tabulka 8 a dále) nalézt stále a
znovu se opakující vysvětlivky. Zahrnutí obsahu vysvětlivek do sekce Seznam použitých značek a
symbolů (str. 11 a 12) by vedlo ke zkrácení textu o dvě strany.
5) Překlep (či spíše opomenutá automatická oprava) v tabulce č. 2 na str. 49. Namísto názvu
silového pole „GAFF2“, který je správně uveden v textu, tabulka obsahuje zkomoleninu „GRAFFF2
“.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Práce obsahuje celkem padesát citací. Práce svědčí o tom, že se diplomant seznámil s doporučenou i
další literaturou, a využil ji jak pro teoretickou část práce, tak pro verifikaci modelovací strategie v
rámci praktické části. Práce obsahuje poměrně vysoké množství citací internetových stránek, je však
třeba konstatovat, že se jedná o důvěryhodné zdroje (British Plastics Federation (UK), European
Bioinformatics Institute (UK), National Institutes of Health (USA), atd.). Za významný nedostatek
však považuji skutečnost, že odkazy na stránky polymerdatabase.com, uvedené v citacích [10], [15] a
[16], nefungují.



4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Jazyková stránka práce je velmi dobrá. Psaný text diplomantovi nečiní obtíže, byť se na odborný text
vyjadřuje mnohdy poněkud květnatě. Úprava je konzistentní, obrázky jsou sestaveny a řazeny pro
různé druhy modelů stejným způsobem, což činí práci přehlednou. Pro grafická vyjádření dat
diplomant zvolil barevná odlišení jednotlivých druhů modelů, přičemž tato odlišení důsledně
dodržuje, což rovněž přispívá k celkové přehlednosti.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Tato práce je součástí rozsáhlejšího výzkumu, převážně praktického, který je prováděn na PřF UJEP
ve spolupráci s průmyslovým partnerem. Molekulární modelování pomohlo lépe pochopit
povrchovou modifikaci nanovlákenných materiálů na bázi nylonu a ukázalo cestu k dalším
materiálům (polylaktid). Byly ukázány rozdíly mezi třemi různými antibakteriálními činidly, přičemž
v úvahu byly vzaty dvě roviny nylonu a rovněž vliv strukturních defektů nylonu na povrchovou
modifikaci antibakteriálními činidly. Povrch polylaktidu byl diplomantem vytvořen na základě
experimentálních dat z UJEP. Molekulární dynamika ukázala rozdíly mezi pohyblivostmi
jednotlivých antibakteriálních činidel, a to nikoliv pouze v závislosti na jejich struktuře, ale také na
celkovém obsazení povrchu. Po doplnění dat z analýz reálných vzorků jsou výsledky diplomové
práce publikovatelné.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Diplomant provedl obsáhlou studii s využitím více než dvě stě sedmdesáti modelů. K práci
přistupoval zodpovědně, pracoval soustavně a prokázal schopnost pracovat samostatně. K menšímu
časovému presu došlo pouze v důsledku podcenění množství času potřebného k sepsání samotného
textu, což se však nakonec na předkládané diplomové práci téměř neprojevilo.
Na základě diplomantova přístupu, získaných výsledků a finální podoby diplomové práce doporučuji
tuto k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm „výborně“.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 05.06.2018 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.


