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Vyjádření školitele k doktorské disertační práci Mgr. Šárky Moudříkové: 

Raman microspectroscopy of living cells and biological tissues 
 

Od roku 1975, kdy Michel Delhaye a Paul Dhamelincourt v Jourmal of Raman Spectroscopy 
poprvé prezentovali Ramanovou mikroskopii jako technicky náročnou, ale velice slibnou metodu 
pro zobrazování mikroskopických objektů pomoci kontrastu v jejich chemickém složení, se tato 
technika uplatnila v různých vědných oborech včetně biofyzikálního, biochemického a 
biologického výzkumu. 

O možnost studovat chemické složení buněk a biologických tkání jsme se začali zajímat brzy 
po instalaci prvního Ramanova mikroskopu LabRam HR800 na našem pracovišti koncem roku 
2005. Bez příslušného „know how“, kterým v té době v tuzemsku nikdo nedisponoval, byla řada 
našich experimentů poněkud frustrujících. Řadu věcí jsme objevovali metodou pokusu a omylu. 
Jistě, efektivnější cestou by bylo angažovat postdoktoranda ze zahraničí v této problematice již 
dostatečně zkušeného, ale to by byl musel být jiný příběh v jiné době. Takže jsme jen pomalu, 
často procházením slepých uliček, získávali potřebné zkušenosti za aktivní spoluúčasti našich 
studentů v rámci jejich bakalářských, diplomových a disertačních prací. 

V této souvislosti bych taky rád uvedl, že jedním z prvních biologických objektů, které jsme 
zkoušeli Ramanovou mikroskopii studovat, byla jednobuněčná řasa Trachydiscus minutus. Bylo 
to z iniciativy kolegy Ladislava Nedbala a ve spolupráci s kolegy Alexandrem Jonášem, Pavlem 
Zemánkem a Otou Samkem z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, kteří se v této době (zhruba 
před deseti lety) taky začali zajímat o Ramanovou mikroskopii jednobuněčných řas. I když tyto 
pilotní experimenty nevedly k bližší spolupráci nebo společným projektům, zkušenosti 
s Ramanovou mikroskopii fotosyntetických organizmů se později bohatě vyplatily. 

Pokud se týče Mgr. Šárky Moudříkové, roz. Gregorové, naše spolupráce začala v roce 2011, 
kdy jsme se v rámci její diplomové práce pokoušeli vybudovat ramanovské „know how“ potřebné 
pro in situ studium chemického složení vakuol kvasinek Candida albicans vystavených 
nutričnímu stresu. Práce byla úspěšná zejména díky Šárčině vysokému pracovnímu nasazení, 
trpělivosti, spolehlivosti a invenci. Ukázala se jako experimentálně velice zdatná a přemýšlivá, 
iniciativní a s vlastními nápady. Proto jsem poněkud sobecky uvítal, když projevila zájem 
pokračovat doktorským studiem na stejné problematice, i když jsem si byl vědom, že by pro ni 
bylo daleko lepší získat doktorát v zahraničí, kde by, díky svým schopnostem a píli, nesporně 
uspěla i na nejprestižnějších univerzitách. 

Původně jsme zamýšleli pokračovat studiem kvasinek, ale řízením osudu jsme se opětovně 
dostali do kontaktu s kolegou Nedbalem a řasami, kde jsme znovu narazili na problém 
fluorescenčního pozadí od fotosyntetického aparátu, který je hlavním důvodem, proč je publikací 
o Ramanově mikroskopii fotosyntetických řas tak málo ve srovnání s jinými buňkami. Šárce se 
podařilo objevit relativně jednoduchý způsob, jak fluorescenci efektivně vybělit (článek v Algal 
Research 2016). To nám otevřelo cestu do málo probádaného světa plného fascinujících výzev a 
překvapení, takže na dotažení původně plánovaného studia kvasinek nezbyl čas. Šárčina disertace 
a v ní zahrnuté publikace jsou jenom částí toho, co se nám společně podařilo objevit a zpracovat 
do publikací. Nicméně i ty tři stěžejní články tvořící jádro její dizertace, již publikované 

 



v solidních impaktovaných časopisech, a jeden ještě nepublikovaný rukopis, kde je Šárka plným 
právem prvním autorem, dokumentují, že její vědecká příprava byla úspěšná. Podle mého mínění 
by na prokázání stačil i ten jeden z Algal Research 2017, ve kterém ukazujeme, že v některých 
řasách jsou přítomné mikrokrystalky guaninu v poměrně velkém množství, a že pro jejich 
skutečně spolehlivou detekci je Ramanova mikroskopie nejvhodnější metodou. Byla to totiž 
Šárka, která si toho všimla, a která spektra dešifrovala a správně interpretovala. Kromě 
experimentální zručnosti, vynalézavosti a bystrého postřehu potřebného pro tvůrčí vědeckou 
práci, projevila Šárka v rámci dizertace i výborné teoretické znalosti a schopnost rychle se učit a 
zvládnout nové přístupy, např. vytvořením počítačových programů pro automatickou analýzu 
velkého množství ramanovských map buněk. 

Svoje schopnosti zapojit se do mezinárodní vědecké spolupráce a prezentovat vlastní 
výsledky prokázala při opakovaných stážích na spolupracujícím pracovišti (Forschungszentrum 
Jülich) a mezinárodních konferencích, kde měla i přednášku. K bezproblémovému zapojení 
přispívá taky její výborná jazyková vybavenost a schopnost týmové práce. Pokud jde organizační 
stránku vědecké práce a pedagogické působení, v průběhu doktorského studia úspěšně řešila 
vlastní projekt od Grantové agentury Univerzity Karlovy s hodnocením „výjimečně dobrý“ a 
podílela se na vedení bakalářské a diplomové práce. 

Závěrem tedy konstatuji, že pokud je cílem doktorského studia všestranná příprava pro 
samostatnou vědeckou práci a akademickou dráhu, tak ten byl v případě Mgr. Šárky Moudříkové 
už dávno a bohatě naplněn, a dráha nastoupena. Šárce na další cestě přeji hodně úspěchů, a pokud 
bude možnost a zájem i z její strany, velice rád s ní budu spolupracovat v budoucnu. Taky jí 
s dobrým svědomím doporučím na jakékoliv zahraniční pracoviště. Její disertační práci vřele 
doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze, 11. ledna 2019 
 
 
 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. 


