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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Práce se zabývá spektroskopickým studiem modelových struktur komplexů krátkých regulačních 

ribonukleových kyselin (miRNA) se jejich cílovými sekvencemi. Cílem bylo prověřit možnosti 

technik založených na analýze teplotních závislostí UV absorpčních a Ramanových spekter při 

studiu mechanismů působení miRNA. 

 

Při řešení tohoto nelehkého úkolu se student musel seznámit s biologickým pozadí dané 

problematiky, naučit se pracovat se vzorky ribonukleové kyseliny, zvládnout a realizovat série 

spektroskopických měření na dvou rozdílných aparaturách a provést analýzu získaných výsledků 

pomocí metod faktorové analýzy. Všechny tyto náročné úkoly pan Radim Homolka velmi úspěšně 

zvládl. Jím dosažené výsledky jsou velmi dobrým východiskem pro pokračující studia interakcí 

miRNA v naší skupině. Kromě toho budou po prohloubení rozboru ramanovských spekter (které 

přesahuje rámec této bakalářské práce) výsledky práce samostatně publikované. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Pokud bude k tomu při obhajobě prostor, mohl by se v rámci diskuse uchazeč zamyslet nad tím, 

jaké obtíže přinese v budoucnu studium komplexů dvou samostatných molekul proti studovanému 

modelovému systému, kdy se tvořil komplex vnitromolekulární. 

 

 

 

 

 

 

Práci  

X doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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