
Posudek školitele diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Kateřina Faltejsková 
Název práce: Role deformace malého žlábku DNA ve specifickém rozpoznání DNA proteinem 
 
Cíl práce: Objasnit aminokyselinové preference pro vazbu do malého žlábku DNA při interakci 
Protein-DNA 
 
Obsahuje práce vlastní výsledky autora? ano 
 
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:    1  

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce:    
Na výborné úrovni, doplněná o schopnost maximální koncentrace na problém a jeho popis. Kateřina 
Faltejsková dokáže velmi dobře formulovat vlastní myšlenky a názory na postup řešení danného 
tématu. Nemá problém se dotázat v případě že nerozumí formulaci otázek na danné téma, dokáže 
velmi dobře komunikovat používané metodiky  a výběr nástrojů pro řešení zadání .Důležitá byla její 
schopnost spolupráce s vedoucím a starším kolegou specialistou. Spolupráce s ostatními kolegy ve 
skupině byla spontánní a v mnoha případech pomohla při řešení práce vedená těmito diskusemi.    
  

 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky:  
Kateřina byla od samého počátku velmi iniciativní a spolehlivá. Zároveň byla pozoruhodná její 
schopnost soustředění na projekt a pracovitost. Kvalita výsledků a odvedená práce byla vždy na 
vysoké úrovni, nebála se vyzkoušet a testovat vlastní postupy které poté diskutovala s vedoucím 
práce. Vysoce si cením její schopnosti z výsledků formulovat závěry 

1 
4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů: Stoprocentní. 
 
5. Pokud práce obsahuje výsledky autora, jaké je Vaše hodnocení této práce:  
Šlo o poměrně málo prozkoumané téma, které není dosud zpracované systematicky. Proto každý 
výsledek provedených analýz přispívá ke komplexnějšímu porozumění obecného problému 
determinant vazebného procesu DNA-Protein Bez nadsázky se dá říci, že dosažené výsledky mapují 
tuto interakci novým způsobem. Výsledek práce ukazuje na velmi důležitý prvek preferenční vazby 
aminokyselin v závislosti na šířce malého žlábku a je komplementární k preferencím aminokyselin 
při vazbě na konkrétní nukleotidy, tzv. direct readout.   

 
Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 
Kateřina faltejsková je nadaná, svědomitá a iniciativní studentka se širokou škálou znalostí 



v oborech jako je informatika, molekulární biologie, strukturní biologie a biofyzika. Kromě toho je 
velmi zkušená programátorka umí převést formulaci otázky do počítačového kódu. Má 
nadprůměrné znalosti jak v oborech které se vztahovaly k její diplomové práci tak i oborech 
souvisejících.Bylo mi potěšením být jejím školitelem. Cením si jejího rozhledu a schopnosti 
používat svých znalostí  což jí dovoluje přemýšlet v širším rámci než jen vymezeném definicí 
zadání. Je také třeba říci, že Kateřina se rozhodla pokračovat v postgraduálním studiu kde bude 
moci šířeji uplatnit tvůrčí potenciál a pevně věřím, že její studium bude úspěšné. Hodnotím 
předkládanou diplomovou práci  práci jako výbornou a stejně tak i práci Kateřiny Faltejskové 
 
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: 12.9.2020 
 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : Jiří Vondrášek 
 
 

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! 


