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 Diplomová práce Dávida Jakubce  „Interakční preference komplexech protein - DNA“  

 
  Diplomová práce Dávida Jakubce je výsledkem soustředěného úsilí a vysokého pracovního 

nasazení  předkladatele a ve své podstatě zahrnuje komplexní strukturní pohled na problematiku 

proteinů a jejich interakcí s DNA. Je založena na detailním popisu a analýze intermolekulárních interakcí  

ve všech dostupných krystalografických komplexech proteinů s DNA. Tento kompletní soubor párových 

interakcí aminokyselin pochází z atlasu interakcí aminokyslin, který byl vytvořen naším 

spolupracovníkem z European Bioinformatics Institute, Romanem Laskowskim. Práce je důkazem 

nesmírné rozmanitosti a repertoáru interakcí odehrávajících se v komplexech těchto dvou biomolekul a 

zároveň první studií která ukazuje párovou specificitu aminokyselina-báze, aminokyselina-nukleotid na 

úrovni interakčních energií.  Práce zároveň představuje výpočetní metody,  které se pro energetický 

popis dají použít. Dávid Jakubec se ve své práci poctivě zabýval I testováním spolehlivosti dostupných 

výpočetních metod a je jeho zásluhou a zásluho kolegů ze skupiny P.Hobzy , že ukázali úroveň přesnosti 

a použitelnosti výpočetních metod pro tento typ interakcí. To co z práce samotné vyplývá jako unikátní 

výsledek vědeckého bádání jsou distribuční funkce interakčních energií pro všechny studované páry 

(4x20) aminokyselin a nukleotidů. Na tomto základě jsou poté identifikovány interakční páry které jsou 

geometricky a energeticky důkazem selektivity a specificity aminokyselin vůči bázím nebo nukleotidům. 

Výsledek diplomové práce je základem pro další práci na tématu a sbližováním výpočetních metod 

aplikovaných na struktury protein a bioinformatického kontextu celé problematiky. 

 Dávid Jakubec je jako téměř dospělá vědecká bytost enormě pracovitý a iniciativní. Množství 

provedených studií a jejich vyhodnocení je úctyhodné a na výsledky se dá spolehnout. Jeho rozhled jak z 

hlediska výpočetní chemie ale i biochemie, strukturní molekulární biologie a bioinformatiky je vysoce 

nadprůměrný a dovoluje mu přemýšlet v širším rámci než jen vymezeném definicí  zadání. Je take třeba 

říci, že díky zkušenostem které během své diplomové práce Dávid Jakubec nasbíral, je jeho úmysl 

pokračovat na výzkumu v rámci své disertace důkazem zaujatosti pro téma které je velkou výzvou pro 

molekulární biologii . Hodnotím předkládanou diplomovou  práci jako výbornou a stejně tak I práci 

Dávida Jakubce v rámci Mgr.  studia. 
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