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Oponentský posudek dizertační práce Mgr. Martina Kříže na téma: 

„Spektroskopické studium klíčových biomolekulárních interakcí pro terapeutické 

aplikace modifikovaných oligonukleotidů“ 

 

Předložená disertační práce se zabývá použitím Ramanovy spektroskopie a UV-VIS 

spektrometrie k charakterizaci interakcí v modelovém hybridním DNA:RNA duplexu. Na 

tomto modelu byly studovány strukturní změny a změny v termodynamické stabilitě duplexu 

související s použitím DNA řetězce nesoucího jednu z pěti specifických chemických 

modifikací. Interakce a stabilita byly posuzovány i v případě, kdy modelový systém 

obsahoval navíc v centrální části mismatch. Dalším cílem práce bylo použití Ramanovy 

spektroskopie k charakterizaci interakcí vybraných modifikovaných oligonukleotidů 

s RNázou H a RNázou L. Jedná se obecně o molekuly, které hrají klíčovou roli v tzv. 

antisense strategii boje s geneticky podmíněnými chorobami a infekcemi. Práce tedy řeší 

vysoce aktuální téma a rovněž použitá metoda Ramanovy spektroskopie zažívá v posledních 

letech výrazný růst právě v biomedicínských oborech. 

Dizertační práce je vypracována v českém jazyce, je klasicky členěna a má rozsah 87 stran. 

Domnívám se, že autor mohl věnovat více prostoru některým úvodním kapitolám. Například 

při seznámení čtenáře s problematikou antisense strategie. Jedná se o rozsáhlou a intenzivně 

studovanou problematiku, proto mohl autor volit i recentnější odkazy na literaturu. Rovněž 

modelový systém mohl autor podrobněji popsat, aby byly čtenáři zřejmé souvislosti. 

Například proč byl modelový systém takto zvolen, proč má cílová molekula RNA danou 

délku a sekvenci, co už je o daném systému známo či publikováno, atd. Podrobnější popis 

včetně případných citací bych uvítal jak u testovaných oligonukleotidů nesoucích chemickou 

modifikaci, tak u sloučenin použitých jako ligandy RNázy L. 

Silnou stránkou dizertační práce Mgr. Martina Kříže je experimentální a především 

výsledková část. Domnívám se, že vzhledem k charakteru studovaných spektrálních změn v 

hybridním DNA:RNA duplexu se jedná relativně náročný experiment, který klade vysoké 

nároky na precizní provedení. Kvalita prezentovaných Ramanových a zejména diferenčních 

Ramanových spekter dokumentuje, že jej autor zvládnul výborně. Velká péče byla evidentně 

věnována i zpracování naměřených dat. Vysoká grafická úroveň prezentovaných výsledků 

toto jen podtrhuje. V práci nechybí důkladný rozbor zpracovaných dat a jejich interpretace. 



Rád bych vyzdvihnul, že autorovi se podařilo vytčené cíle v zásadě splnit, a že práce obsahuje 

originální výsledky, které jsou základem dvou publikací v kvalitních zahraničních časopisech.  

Autor prokázal, že je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce. Získané výsledky by mohly 

napomoci při návrhu struktury nových testovaných látek. 

 

K práci mám několik dotazů: 

 Není úplně jasné, zda v případě interakcí RNázy H s hybridními duplexy byla tato 

interakce již nějak potvrzena jinými metodami a Ramanova spektroskopie má přinést 

detailní informace, nebo zda jde o prvotní testování nových látek a snahu získat 

jakoukoli informaci. Ramanova spektra se získat nepodařilo, nicméně nebylo by 

možné získat alespoň nějakou informaci o případné vazbě duplexu na RNázu H 

pomocí měření vazebných spekter na UV-VIS spektrometru? Případně potvrdit vazbu 

pomocí elektroforézy. 

 Zkoušel jste ověřit stanovené termodynamické parametry pomocí diferenční scanovací 

kalorimetrie (DSC)? 

 Jakým způsobem byly určeny extinkční koeficienty modelových nukleových kyselin? 

 V práci postrádám aktuální informaci o látkách, jejichž mechanismus působení je 

založen na antisense strategii, a které se dostaly až do klinické praxe. 

 

Přes uvedené připomínky rád konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky kladené 

na dizertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Olomouci 2.9.2013     Mgr. Vlastimil Mašek, Ph.D. 

 

 

 

 


