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Práce se zabývá aktuální  tématikou Ramanovy mikroskopie, zde určené  ke studiu 

mikroskopických řas. Tato tematika je instrumentálně a vědecky náročná. Ramanova spektroskopie řas 

se vyznačuje nežádoucím fluorescenčním pozadím fotosyntetického aparátu buněk, které hned od 

počátku dokáže odradit od dalšího vědeckého výzkumu. Fluorescenční pozadí dokáže naprosto 

znemožnit analýzu řasových buněk překrytím žádoucích spektrálních informací od daného vzorku. Je 

tedy žádoucí, toto pozadí odstranit nebo alespoň účinně potlačit – jenom takto lze aplikovat 

experimenty založené na Ramanově spektroskopii. V předkládané práci je presentována metoda 

rychlého a spolehlivého potlačení pozadí pomocí fotovybělení fotosyntetických pigmentů. Po 

odstranění pozadí bylo možné podrobně studovat základní komponenty řasových buněk – proteiny, 

škroby, lipidy a polyfosfáty.  Metodika odstranění pozadí byla aplikována pro detailní měření 

buněčného cyklu pro řasy druhu Desmodesmus quadricauda a pro kvantifikaci polyfosfátů, což 

společně s detailní a  precizní experimentální prací vedlo k presentovaným impaktovaným 

publikacím. Zde bych rád vyzdvihl publikaci v prestižním vědeckém časopise Analytical Chemistry, 

kde je předkladatelka disertační práce prvním autorem.  

  

V dalších experimentech, při detailním zkoumání vzorků byla pozorována neznámá 

vnitrobuněčná tělíska – po jejich analýze byla identifikována jako krystalický guanin. Tento 

pozoruhodný  objev  bude určitě podroben dalšímu  výzkumu  biologů  pro detailní objasnění 

funkce  těchto tělísek v buňkách.  

  

Velkou výhodou použité techniky Ramanovy spektroskopie  je značná šíře  uplatnění, 

vyplývající z velké flexibility a rychlosti analýzy vzorků, což autorka disertační práce dokazuje na 

presentovaných výsledcích.  Ve světovém měřítku je  předložená práce vysoce  aktuální a nabízí  

slibné aplikace v biologických a biotechnologických oblastech. Jak jsem již zmínil - dosvědčuje  to i 

nezvykle  dobrá publikační činnost. Celkem bylo publikováno 5 článků v  respektovaných  IF 

časopisech. Stojí za pozornost, že poslední publikace v roce 2018 v Biotechnology Advances má 

IF=11.4!  

  

Také velmi  oceňuji, že v rámci disertační práce probíhala velice plodná spolupráce s 

vědeckým centrem v Julichu  a doc. Nedbalem.  

  

V disertační práci je  pozorně prostudována aktuální literatura a danou presentaci práce  v 

angličtině považuji za velice štastnou a perfektně zvládnutou.  



  

Tato bezchybná disertační práce, vynikající publikační činnost a plodná spolupráce se 

špičkovým zahraničním vědeckým centrem - včetně pracovních zkušenosti při vědeckých pobytech na 

tomto pracovišti - autorce disertace otevírají dveře pro úspěšné zařazení do světového výzkumu, a to 

buď na zahraničních pracovištích nebo v domácích podmínkách.  

  

Závěrem konstatuji, že Šárka Moudříková  prokázala tvůrčí schopnost  v průběhu studia  a 

práce splňuje požadavky kladené na disertační práci v daném oboru.   
  
  

  

  
 


