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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Jakuba Klenera 

„Study of nucleic-acid structure and interactions by resonance Raman scattering“ 

 
 

Předložená práce je zaměřena na využití UV resonanční Ramanovy spektroskopie  (UV 

RRS) jako cenného nástroje ke studiu velmi důležité problematiky struktury a interakcí 

nukleových kyselin, který je však dosud poměrně málo rozšířen kvůli obtížnosti samotné 

experimentální techniky i interpretace získaných spekter. Úkolu změnit tento stav se autor 

zhostil s mimořádnou důkladností. 

 V první části práce shrnuje dosud publikovaná experimentální uspořádání, 

studované nukleové kyseliny a jejich stavební součásti a přístupy k interpretaci pozorovaných 

spekter. Druhá část popisuje stavbu experimentální aparatury pro měření UV RRS od 

počátečního „proof of concept“ uspořádání až po výsledné všestranné zařízení umožňující 

měření při několika excitačních vlnových délkách v 90° geometrii s rotující kyvetou i ve 180° 

geometrii s míchanou a přesně termostatovanou kyvetou, měření depolarizačních faktorů i 

přesnou kalibraci vlnočtů pomocí výbojky s dutou katodou. Velká pozornost je také věnována 

optimalizaci experimentálních podmínek z hlediska excitační intenzity, koncentrace a objemu 

vzorku, rychlosti rotace kyvety i doby akumulace spekter. Nechybí ani popis autorem 

vytvořeného programového vybavení pro ovládání aparatury, sběr dat i zpracování 

naměřených spekter. Do této části jsou také zařazeny dvě velmi cenné tabulky přiřazení UV 

RR pásů nukleových kyselin obsahujících adenin a thymin, respektive cytosin a guanin 

sestavené jak z literárních údajů tak z autorem naměřených dat. Třetí část pak demonstruje 

schopnosti sestavené aparatury a potenciál UV RRS na třech konkrétních studiích interakcí a 

strukturních změn nukleových kyselin.  
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Práce je sepsána velmi přehlednou formou v anglickém jazyce. Obsahuje pouze 

minimum drobných nedostatků a nepřesností, jako je například označení emisního spektra 

kalibrační výbojky za Ramanovo spektrum v popisu obrázku 3.8, překlep v rovnici 3.47 či 

používání výrazu termočlánek pro odporové čidlo Pt100 v odstavci 3.1.10.  Tato spíše 

přehlédnutí však v žádném případě nesnižují srozumitelnost práce. 

 Není pochyb o tom, že Mgr. Jakub Klener prokázal hlubokou znalost problematiky, 

značnou experimentální zručnost i všestrannost a je schopen samostatné vědecké práce. Jím 

předložená práce naprosto splňuje nároky kladené na práci disertační, a proto jednoznačně 

doporučuji její přijetí k obhajobě. 

 

 

Do diskuse navrhuji následující témata: 

 

1) V odstavci 3.1.7 je popsána konstrukce rotačního držáku válcové kyvety. Sama kyveta 

je charakterizována jen vnitřním průměrem 4 mm a výškou 5 mm. Jednalo se o komerčně 

dostupný výrobek? 

 

2) Může ovlivnit určení integrální intenzity pásů použití pseudo-Voigtova profilu, tj. 

lineární kombinace Lorentzova a Gaussova profilu (rovnice 3.44), místo Voigtova profilu, 

který je jejich konvolucí?  

 

3) Proč byly k měření závislosti kinetiky fotodegradace na excitační intenzitě použity pro 

90° uspořádání s rotační kyvetou a 180° uspořádání s míchanou kyvetou rozdílné excitační 

vlnové délky (244 nm a 257 nm)? 
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