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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Práce je věnovaná studiu strukturní stability komplexů miRNA Let-7 s cílovým úsekem mRNA 

s názvem LCS1 a vysvětlení vlivu strukturních odchylek od pravidelného duplexu (vnitřní smyčky 

a výdutě). Metodou studia byla analýza teplotních závislostí UV absorpčních spekter tohoto 

komplexu a modelových komplexů tvořených modifikacemi s absencí vybrané strukturní 

abnormality. Výběr studovaných komplexů byl dán tím, že výsledky této bakalářské práce měly 

zkompletovat charakterizovanou sadu komplexů, která byla již částečně proměřená v rámci čerstvě 

ukončené diplomové práce. 

 

Řešení práce vyžadovalo pečlivou přípravu vzorků, dobře provedená poměrně zdlouhavá měření a 

analýzu dat s použitím speciálních softwarových nástrojů (Singular Value Decomposition, 

nelineární fit s použitím termodynamického modelu, výpočet váženého průměru a jeho statistické 

odchylky). Studentka velmi dobře zvládla všechny potřebné dovednosti a díky svému pečlivému 

přístupu dosáhla vysoké kvality výsledků, které bylo možné ověřit vynikající shodou výsledků pro 

nemodifikovaný komplex, který byl měřen jak této bakalářské tak v předchozí diplomové práci. 

 

Výsledkem práce jsou zajímavé poznatky o vlivu vnitřní smyčky a výdutě na stabilitu i flexibilitu 

komplexu. Budou sloužit jako experimentální podklad pro počítačové simulace a po jejich 

provedení budou součástí chystané publikace. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Žádné nemám. 

 

 

Práci  

X doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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