
   
 

 
 

Oponentský posudek doktorské disertační práce Mgr. Jakuba Klenera: 

Study of nucleic-acid structure and interaction by resonance Raman scattering 

 

      Předkládaná práce se zaměřila nejprve na návrh, sestavení, otestování a následnou 

optimalizaci aparatury pro měření resonančních Ramanových spekter s excitací v UV 

spektrální oblasti realizované pomocí frekvenčně zdvojených excitačních vlnových délek Ar+ 

laseru. Dále byly optimalizovány podmínky měření UV RRS (resonance Raman scattering) 

spekter nukleových kyselin a sloučenin představujících jejich strukturní motivy či modely. 

Konkrétně se jednalo např. o návrh experimentálního uspořádání, optimalizaci koncentrace a 

objemu vzorků a výkonu laseru, umožnění automatizace měření a měření teplotních závislosti 

spekter. Následně byla provedena optimalizace metodiky zpracování spektrálních dat, 

konkrétně odstranění tzv. spiků, odečet pozadí, analýza sérií spekter s více složkami metodou 

PCA (principal component analysis), využití algoritmu pro minimalizaci nelineárních jevů a 

určení integrálních intenzit pásů. Na základě testovacích měření komponent a modelových 

sloučenin nukleových kyselin v koncentracích cca 5 x 10-4 M byla vytvořena databáze 

charakteristických pásů, které odrážejí změny ve struktuře těchto modelových sloučenin i 

vlastních nukleových kyselin, a provedeno jejich vibrační přiřazení. Všech získaných 

poznatků a metodik bylo dále využito k řešení tří aktuálních tématik týkajících se 

konformačních změn nukleových kyselin vyvolaných změnami podmínek či interakcí s 

vybranými ionty, z nichž dvě jsou předmětem dvou prvoautorských publikací v 

renomovaných mezinárodních časopisech. Práce představuje jednotný celek s neobyčejně 

širokým záběrem přes obor biofyziky: od optiky přes experimentální spektroskopii až k 

novým poznatkům o ovlivnění struktury nukleových kyselin, a dokumentuje tak široký rozsah 

znalostí a vědeckých schopností doktoranda J. Klenera. 

     Za prvotní významný přínos práce pokládám návrh, konstrukci a testování v ČR unikátní 

aparatury pro měření RRS s excitací v UV oblasti. Nová aparatura umožňuje využít výhod 

resonační Ramanovy spektroskopie pro látky, které absorbují záření pouze v UV spektrální 
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oblasti, k nimž kromě nukleových kyselin studovaných v této práci patří i další významné 

biologicky významné molekuly, např. aromatické aminokyseliny a sloučeniny jimi vytvářené, 

tedy např. proteiny. V tomto smyslu tedy práce představuje významný přínos k rozvoji 

molekulové spektroskopie v ČR a další krok k jejímu posunu na špičkovou mezinárodní 

úroveň. Dalším významným přínosem je jasné prokázání výhod resonanční Ramanovy 

spektroskopie pro studium struktury nukleových kyselin a jejího ovlivnění interními i 

externími interakcemi. Příkladem zmíněných výhod je např. možnost studia těchto 

biomolekul v nízkých koncentracích (např. 5 x 10-4 M) nedostupných pro neresonanční 

Ramanovu spektroskopii, zjednodušení spekter v důsledku detekce spektrálních pásů pouze 

rezonančně zesílených vibrací a citlivost vybraných charakteristických pásů ke konformačním 

změnám struktury nukleových kyselin. Konečně je třeba zdůraznit další přínos práce v podobě 

konkrétních výsledků tří aktuálních studií různých způsobů ovlivnění struktury a konformace 

nukleových kyselin interními a externími podmínkami. 

   Práce je členěna a napsána přehledně, s  jasnými závěry a pečlivě zpracovanou a 

presentovanou obrazovou a grafickou dokumentací. Výsledky práce jsou předmětem dvou 

vyšlých publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech, presentací na mezinárodních 

konferencích a originálního autorského software vypracovaného doktorandem J. Klenerem. 

     K předkládané práci mám dva dotazy a jednu formální připomínku: 

1. Uplatňuje se v UV RRS spektrech nukleových kyselin výlučně nebo převážně Franck-

Condonův (tedy A-termový) mechanismus resonančního zesílení, anebo se rovněž významně 

uplatňuje i Herzberg-Tellerův (B-termový) mechanismus? 

2. Souvisí výhoda UV RRS pro studium stacking interakcí nukleových kyselin s tím, že  

resonačně zesílené jsou převážně rovinné, tedy "in plane" vibrace? 

3. V zájmu širší komunity čtenářů práce, kteří se přímo nezabývají problematikou nukleových 

kyselin, by bylo vhodné názvy sloučenin uváděné formou zkratek zahrnout do seznamu 

zkratek a uvést jejich nezkrácené názvy (jedná se např. o AMP, poly(dAdT), H2TMPyP, atd.)  

      

     Závěrem konstatuji, že Mgr. Jakub Klener ve své doktorské disertační práci plně prokázal 

schopnost samostatné vědecké práce. Doporučuji, aby jeho předložená doktorská disertační 

práce byla přijata k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 18.11. 2021                                               Prof. RNDr Blanka Vlčková, CSc 


