
Katedra chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

ZÁKLADY MOLEKULOVÉHO MODELOVANIA 

Akademický rok 2022/2023 - letný semester 

 

 

Rozsah výučby:   blokovo 1h/ týždenne prednášky, 3h/týždenne cvičenia 

Trvanie výučby:  1. blok 13.02. – 24.03. 2023 

    2. blok 27.03. – 12.05. 2023  

Vyučujúci:   Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.  (prednášky, cvičenia) 

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.  (cvičenia) 

Mgr. Peter Herich, PhD.   (cvičenia) 

Miesto a dátum výučby: podľa rozvrhu 

 

PROGRAM PREDNÁŠOK 

 

1. Úvod do molekulového modelovania. Výpočet energie molekúl nástrojmi molekulovej 

mechaniky. Vibračná, deformačná, torzná energia a energia elektrostatických interakcií 

molekulovej mechaniky. Základné výpočtové metódy molekulovej mechaniky. Minimalizácia 

energie. Úvod do kvantovej mechaniky. Základné výpočtové metódy kvantovej mechaniky.  

 

2.  Aplikácie počítačovej chémie vo výskume. Praktický význam minimalizácie energie 

molekúl. Predikovanie zložitých štruktúr, konformácií, chemických reakcií, tautomérií, 

parciálnych nábojov, medzimolekulových interakcií v materiáloch a biomakromolekulách.  

 

3. Úvod do medicínskej chémie. Použitie počítačovej chémie na štúdium biomakromolekúl, 

enzymatických reakcií a inhibícií. Dizajn liečiv za pomoci výpočtovej techniky. Optimalizácia 

štruktúr inhibítorov. Fitovanie molekúl do väzobných miest biomakromolekúl. 

 

Prednášky budú prebiehať v dvoch blokoch. 

 

PROGRAM A ORGANIZÁCIA CVIČENÍ 

 

1. cvičenie bloku: 

Zoznámenie sa s programom ChemSketch/ChemWindow: základné funkcie a aplikácie. 

Nákres molekuly, štúdium elektrónových efektov v rámci molekuly. Nákres chemickej reakcie 

enzymatického štiepenia molekuly (butyrylcholínesteráza).  

Zoznámenie sa s programom Alchemy: Zostrojenie molekuly. Jednoduchá optimalizácia 

geometrie molekuly 

 

2. cvičenie bloku: 

Konformačná analýza molekuly v programe Alchemy III. Torzný uhol. Optimalizácia 

geometrie so zmenou parametrov molekuly. Vzťah energie molekuly a geometrie. 



 

3. cvičenie bloku: 

Štúdium náboja v molekulách v programe Alchemy III. Štúdium vodíkových väzieb molekuly. 

Meranie geometrických údajov molekuly – väzbové dĺžky, väzbové uhly, torzné uhly. 

 

4. cvičenie bloku: 

Štúdium proteínov: stavba tetrapeptidu pomocou programu ChemSketch a 3D 

Viewer/Alchemy. Biogénna peptidová väzba, štruktúrne parametre peptidov na úrovni 

primárnej a sekundárnej štruktúry. 

 

5. cvičenie bloku: 

Databáza PDB. Štúdium vyšších štruktúr proteínov pomocou funkcie 3D view PDB 

databázy/programu RasMol. Fitovanie molekuly do BCHE. 

 

6. cvičenie bloku: 

Kontrola seminárnych prác. Docvičovanie. 

 

Predmet je vyučovaný v dvoch blokoch:  

prvý blok: v 1. - 6. týždni letného semestra (13.2. - 24.3. 2023) 

 

druhý blok:  7. – 13. týždni letného semestra (27.3. - 12.5. 2023) 

 

  

HODNOTENIE 

 

Každý študent musí absolvovať všetky úlohy cvičení. V prípade absencie, musí študent 

absolvovať cvičenia v náhradnom termíne, po dohode s cvičiacim vyučujúcim. Výstupom z 

cvičení je samostatná seminárna práca (40 % hodnotenia predmetu), obsahujúca výsledky 

cvičení. Seminárne práce študenti odovzdajú prostredníctvom MS Teams zadania, resp. podľa 

inštrukcií vyučujúceho cvičenia. 

Druhou časťou hodnotenia študenta je písomný test, (60 % hodnotenia predmetu). Test 

študenti v čase prednášky v poslednom týždni bloku: 

1. blok v 6. týždni semestra (24.03. 2023) v piatok o 7:30 v učebni K102 

2. blok v 13. týždni semestra (12.05. 2023) v piatok o 7:30 v učebni K102  

 

Na absolvovanie tohto predmetu potrebuje študent odovzdať seminárnu prácu a získať 

najmenej 60% z celkového hodnotenia. 

 

 

V Bratislave 30.01.2023    

  

 

            doc. Ing. M. Pisárčik, CSc. 

       poverený vedením katedry 


