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Oponentský posudek disertační práce RNDr. Jany Hudecové 

„Theory and application of optical spectroscopic methods for structural 

molecular studies“ 
 

Disertační práce RNDr. Jany Hudecové je zaměřena na vývoj a využití metod 

kvantově-chemických výpočtů v kombinaci s metodami chiroptické spektroskopie 

(Ramanovou optickou aktivitou ROA, vibračním cirkulárním dichroismem VCD, 

elektronovým cirkulárním dichroismem ECD a cirkulárně polarizovanou luminiscencí CPL) 

k detailní interpretaci experimentálních spekter se zahrnutím vlivu anharmonického chování, 

rozpouštědla, molekulární flexibility a dynamiky pro popis strukturních vlastností chirálních 

molekulárních systémů. Ve studiích je také nezřídka využito nepolarizovaných metod 

vibrační spektroskopie – Ramanovy a infračervené absorpce. 

Práce svým zaměřením pokrývá velmi zajímavé aplikační oblasti, díky čemuž ji 

považuji za aktuální a výsledky v ní prezentované jsou přínosem k rozvoji oboru. 

Předložená práce je členěna tradičně. Po úvodu s výstižně zpracovaným shrnutím 

současného stavu problematiky zaměřeného na podstatu a aplikační možnosti jednotlivých 

metod chiroptické spektroskopie (ROA, CD, CPL) následuje část věnovaná simulačním 

metodám a teoretickým aspektům chiroptických metod. Zatímco poslední zmiňované jsou 

rozpracovány dostatečně detailně, v případě oblasti aplikací (kapitola 1.3) autorka zmiňuje 

pouze oblast určení absolutní konfigurace malých molekul a studium konformace biologicky 

významných molekul s důrazem na proteiny. Tento výčet považuji za neúplný především 

proto, že plně nereflektuje současné trendy ve využití chiroptické spektroskopie při studiu 

mezimolekulárních interakcí a biointerakcí, nanočásticových systémů atp. Následuje shrnutí 

cílů práce a část experimentální, výstižně popisující nejen výpočetní nástroje a postupy, ale i 

studované systémy a instrumentaci. 

Výsledková část je pestrá, tematicky zajímavá, přesto vyvážená a plně odpovídá 

zadání práce. Sestává ze čtyř oddílů, z nichž každý v detailech popisuje výsledky publikované 

v jednom mezinárodním časopisu. Jednotlivé práce jsou přiloženy jako nedílná součást 

disertační práce. Ve třech z nich je aspirantka uvedena jako první autor, ve čtvrté jako autor 

druhý. Nelze tedy pochybovat o významnosti podílu aspirantky na těchto výsledcích. Zároveň 

je třeba dodat, že se jedná o publikace v prestižních časopisech s vysokým impaktním 

faktorem, např. J. Phys. Chem. B  IF = 3,146, J. Chem. Theory Comput. IF = 5,399, Chem. 

Eur. J. IF = 5,160. Zde je třeba vyzdvihnout, že se aspirantka zabývala nejen hledáním 

nových aplikačních možností, ale přispěla též články spíše metodického charakteru (např. J. 

Phys. Chem. B) s potenciálně hlubším dopadem na odbornou komunitu. Následuje závěr a 

obsáhlý seznam literárních pramenů (300 referencí). Aspirantka se též spoluautorsky podílela 

i na celé řadě dalších publikací přímo nekomentovaných v disertační práci. Ty jsou uvedeny 

pouze ve výčtu. 

 

Aktuálnost zvoleného tématu, výsledky disertace a nové poznatky: Jak uvádím výše, svým 

zaměřením se jedná práci, jejíž výsledky jsou přínosem k rozvoji oboru. O aktuálnosti a 

přínosu nejlépe svědčí nejen samotné publikace v kvalitních mezinárodních časopisech, kde 

již prošly recenzním řízením, ale též mezinárodní citační ohlas některých prací, např. J. Phys. 

Chem. B 2012 citován 23x. Osobně za nejzajímavější považuji právě tuto metodicky 

zaměřenou práci spolu s příspěvkem v Chem. Eur. J. 2018.  

 

Zvolené metody a postupy: Aspirantka ke splnění cílů své práce využila adekvátní 

experimentální a výpočetní nástroje a technické zázemí dostupné nejen na pracovišti školitele, 

ale též v rámci široké spolupráce. S povděkem musím kvitovat schopnost spolupracovat i s 

odborníky z jiných tuzemských či zahraničních pracovišť (např. prof. Keiderling, dr. 
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Hopmann). V mnohých studiích též zvolila kombinaci metod, což považuji za velmi užitečné 

a u složitých systémů i vysoce žádoucí. 

 

Kvalita zpracování disertace: Práce je psána v anglickém jazyce. Její úroveň je velmi dobrá, 

pouze s malým množstvím překlepů a formálních chyb. Svým rozsahem jsou jednotlivé 

kapitoly vyvážené (vyjma kapitoly 1.3, viz výše) a pečlivě zpracované, což přispívá k její 

dobré srozumitelnosti.  

Připomínky mám k neúplnému popisku položky Cost v tabulce 1.1 (str. 8) - chybějící 

jednotka, k diskusi též může být koncentrační údaj pro vzorek v téže tabulce u VCD (10 

mg/ml). V odstavci 1.3.2 by bylo vhodné doplnit text o názorný obrázek/obrázky. Nejednotný 

formát referencí v textu – objevují se opakovaně i v kurzivě (př. str. 31). Nevhodné použití 

reference 204 na str. 40. Nesprávný formální zápis celkového náboje částice [Eu(DPA)3]
3- 

(str. 47, 55 a další). Spektrální rozsah přístroje ChiralRAMAN-2XTM (–100 – 2430 cm-1, str. 

57). 

Naopak, velmi pozitivně hodnotím grafickou stránku práce, korektní užívání citací u 

převzatých obrázků a obsáhlý seznam literatury, se kterou aspirantka pracovala. 

 

Přes nespornou kvalitu získaných výsledků se nabízí některé otázky či náměty do diskuse: 

1) V článku J. Chem. Theory Comput. 2013 je úspěšně demonstrována korekce 

anharmonicity na jedněch z nejjednodušších chirálních molekul (pinen, fenchon, kafr). 

Lze popsaný přístup využít i pro složitější molekuly, včetně biomolekul? Jaká jsou zde 

případná omezení? 

 

2) Na str. 17 je uveden typický ECD signál spojený s -přechody proteinů u ca 140 

nm. Takto oblast však není běžnou instrumentací dostupná. Můžete vysvětlit? 

 

3)  Optická dráha kyvet při měření VCD nebývá řádu jednotek až stovek milimetrů (str. 

59). Prosím o vysvětlení. 

 

 

Závěrem lze konstatovat, že předložená disertační práce obsahuje původní a uveřejněné 

výsledky a prokazuje schopnost autorky k samostatné tvůrčí práci. Vyvozené závěry jsou 

v souladu s obecnými dosud akceptovanými poznatky, výše uvedené připomínky zásadním 

způsobem nesnižují velmi dobrou úroveň předkládané práce, proto mohu tuto práci doporučit 

k probíhající obhajobě.  
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