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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Diplomová práce Zuzany Kvíčalové se zabývá studiem zhášení tripletních stavů chlorofylů 
karotenoidy ve dvou fotosyntetických světlosběrných komplexech. Jedná se o velice důležitý 
proces, který brání přenosu excitační energie z tripletních stavů chlorofylů na nejnižší singletní 
excitovaný stav kyslíku. Singletní kyslík je velice reaktivní a jeho přítomnost by vedla k 
poškození komplexu. Skutečnost, že karotenoidy plní v tomto ohledu důležitou ochrannou roli, je 
všeobecně známá; konkrétní dráhy přenosu tripletní energie mezi jednotlivými pigmenty a 
dynamika samotného zhášení jsou ale zatím prozkoumány poměrně málo.  
 Zuzana úspěšně zvládla práci na komplikované měřící aparatuře vyžadující synchronizaci 
nanosekundových laserových excitačních pulsů, měřícího světla Xenonové výbojky a detekčního 
systému založeného na intenzifikované CCD kameře. Tuto aparaturu jsme v našem oddělení 
začali budovat poměrně nedávno a proto součástí Zuzaniny práce byla také optimalizace 
experimentálních podmínek. Vlastní měření prováděla Zuzana samostatně a analýza získaných dat 
přinesla řadu nových výsledků, které budou vzhledem ke své důležitosti popsány a diskutovány 
také v připravované publikaci. Zajímavý je např. fakt, že triplet-tripletní přenos energie z 
chlorofylu na karotenoid probíhá ve studovaných komplexech s časovou konstantou okolo 5 ns, 
což odpovídá zkrácení doby života tripletního stavu chlorofylu o 5 řádů oproti hodnotě uváděné 
pro chlorofyl v roztoku a dobře ilustruje vysokou účinnost ochranného zhášení karotenoidy. 
Během zpracování výsledků Zuzana prokázala znalosti teoretických základů fotosyntézy a 
molekulární spektroskopie, schopnost práce s literaturou a počítačové analýzy dat. Svůj rozhled 
pak potvrdila během podnětných diskusí nad výsledky a ve vlastní práci, která je jasně a 
srozumitelně napsaná ve velmi dobré angličtině a zahrnuje obsáhlý teoretický úvod do všech 
důležitých aspektů práce, výstižný popis výsledků a jejich podrobnou diskuzi. 
 Podle mého názoru diplomová práce Zuzany Kvíčalové odpovídá všem odborným i 
formálním nárokům kladeným na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě s 
hodnocením výborně. 
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