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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

 Celkově se mi práce moc a moc líbí, důkladná spektroskopie miRNA je rozhodně záslužné 

dílo. Oceňuji zejména spojení výsledků faktorové analýzy s termodynamickým modelem a 

odvozené rozlišení mechanismu tání NAR2008 a NAR2010. Experimenty, jejich analýza i 

grafická prezentace jsou dobře provedeny a prozrazují profesionální vedení. V dalším se proto 

soustředím na výběr z nalezených nedostatků, kterých v práci pár je: 

a) UV-VIS experimenty nejsou řádně dokumentovány. Chybí údaje o spektrálním rozlišení, 

hustotě snímaných bodů a časové konstantě měření. Není tím pádem jasné, jak velké jsou soubory 

podrobované v dalším faktorové analýze. Autor tyto údaje zcela určitě má, jenom nám je v textu 

zatajil. 

b) Vysvětlující text k rovnici (9) vysvětluje n, ale n v rovnici není.(Nejspíš rovnice sama není 

kompletní, doplnil bych něco jako......, i=1.......n, kde n je počet spekter. Pak by to dávalo smysl). 

c) Text uvádějící rovnici (11).... 'Koncentrace forem lze určit podle ze vzorců, str.25' je podivný. 

Není to nic závažného, spíš autor měl svůj prvotní text pečlivěji opravovat. 

Poslední připomínka se týká citování literatury a je závažnější: 

Práce významně staví na použití faktorové analýzy. Metodu samotnou se tedy už vzhledem k 

jejímu významu sluší řádně ocitovat a uvést do souvislostí. Rozhodně to nejde vyřídit citací 23 na 

diplomovou práci D.Zoula z roku 2010, kde se navíc operuje s pojmem autor neznámý. O použití 

faktorové analýzy v chemii přitom existuje rozsáhlá literatura, například: Factor Analysis in 

Chemistry - Edmund R. Malinowski, autor metody. Tato kniha se dočkala dokonce trojího vydání. 

Samo užití faktorové analýzy pro analýzu spekter biomolekul pochází od absolventa PřF UK 

RNDr. P. Pančošky (později působil na MFF), stejně jako termín subspektrum, se kterým se v 

práci hojně operuje. Klíčový odkaz na Pančoškovu práci je zde:  

Petr Pančoška, Ivo Frič and Karel Bláha: Modified factor analysis of the circular dichroism 

spectra, applied to a series of cyclodipeptides containing L-proline, Collection of Czechoslovak 

Chemical Communications 1979, Vol. 44, Issue 4, pp. 1296–1311. 

Myslím, že tento odkaz by neměl v bakalářské práci Radima Homolky chybět. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 Výše uvedené nedostatky celkovou úroveň práce, která se mi, jak jsem již uvedl, moc líbí, 

nesnižují, další připomínky nemám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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