
Posudek školitele bakalářské práce 

Jméno a příjmení uchazeče/ky: Alžběta Šrůtková 

Název práce:  

Study of DNA hydration by analysis of structural data from databases 
Cíl práce: Within the bachelor thesis, the student will study the chemical and spatial structure of 
nucleic acid (especially DNA) and with the help of tools accessible from the dnatco.org website will 
describe the structural properties of the hydration shell of higher than dinucleotide segments of 
DNA molecules, for example two dinucleotides forming Watson-Crick pairs, or possibly 
trinucleotides with defined backbone geometry (B form, BII, A form). The student will learn how to 
work with structural data, the mmCIF format, programs for superimpositions of molecular 
structures, and for their graphical representations. 

Obsahuje práce i experimentální část?  
Ne, ale zpracovává strukturní data z databází a prezentuje nové výsledky.  

Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

1. Samostatnost uchazeče/ky 

Ve fázi zpřesňování tématu práce:  1 

Při práci s literaturou a databázemi:  1 

Během zpracování zadaného tématu:  1 

Při sepisování práce:  2 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce:  
1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky: 
1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů: 
1 

5. Pokud práce obsahuje výsledky uchazeče/ky, jaké je Vaše hodnocení této práce: 
1 
  



Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
Studentka přistoupila k zadané práci s entusiasmem a rychle vstřebala poměrně rozsáhlý 
pojmový aparát popisující struktury nukleových kyselin a to jak standardní, tak nově vyvinutý 
v mé laboratoři (klasifikace nukleových kyselin pomocí dinukleotidových konformerů NtC a 
strukturní abecedy CANA). Tyto znalosti pak využila k analýze struktur DNA v databázích 
NDB a PDB k hledání tetranukleotidových dvoušroubovicových fragmentů vhodných ke 
studiu distribuce molekul vody kolem tohoto poměrně velkého fragmentu DNA. K analýze 
distribucí vod bylo potřeba se seznámit do detailů s formalismem mmCIF formátování 
strukturních dat, nutné skriptování bylo děláno v jazyce Python. Svou práci na projektu plnila 
iniciativně a samostatně.  

Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

C. Celkový návrh 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

Navrhovaná celková klasifikace: 
výborně 

Datum vypracování posudku: 2020-06-25 

Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS): 
 
 

Bohdan Schneider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku: 
• Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář, text standardním písmem 

slouží jako vodítko 
• Posudek můžete sami vložit do SIS, anebo s předstihem zaslat v elektronické podobě na 

adresu: marian@natur.cuni.cz, a dále zajistit dodání podepsaného originálu (v 1 výtisku, jako 
součást protokolu o obhajobě) na sekretariát Katedry buněčné biologie PřF UK (p. 
Růžičková), Viničná 7, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před 
vlastní obhajobou, bez něho nesmí být obhajoba zahájena! 

• Student by měl být s posudkem seznámem nejméně tři dny před obhajobou – posudek mu 
můžete poslat Vy nebo Váš přepošleme 


