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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Guaninové kvadruplexy jsou nekanonické čtyřzávitnicové struktury, které se tvoří oblastech DNA 
bohatých na guanin. Vyznačují se vysokým polymorfizmem v závislosti na sekvenci DNA, 
stabilizujících kationtech, teplotě, pH, termální historii a dalších fyzikálně-chemických 
parametrech. Jsou široce studovány zejména s ohledem na jejich biologické funkce a využití 
v nanotechnologiích. Převažujícími metodami jsou gelová elektroforéza, RTG difrakce, absorpční, 
CD a NMR spektroskopie. Studie využívající Ramanovou spektroskopii jsou málo četné, přestože 
tato metoda má velký informační potenciál a je vhodná pro studium konformačních přechodů 
indukovaných vysokou koncentrací DNA, kdy může sloužit jako spojovací článek mezi metodami 
omezenými na zředěné roztoky (absorpční a CD spektroskopie) a RTG analýzami krystalů. 
Diplomová práce Martina Golana je cenným příspěvkem pro vyplnění této mezery. Navazuje na 
výsledky disertační práce Mgr. Jana Palackého, kde byl studován polymorfizmus K+-formy 
sekvence lidské teloméry G3(TTAG3)3, podmíněný vysokými koncentrace DNA. Na+-forma 
G3(TTAG3)3 podobný polymorfizmus nevykazovala a byla strukturně uniformní i při extrémních 
koncentracích DNA. Původní záměr diplomové práce bylo obecnější studium kvadruplexů pomocí 
neresonanční RS, doplněné jinými metodami, ale v průběhu diplomové práce se objevila 
překvapivá publikace (R. M. Abu-Ghazalah, Biochemistry 2012, 51, 7357), která podobný 
polymorfizmus přisuzovala - za vysokých koncentrací DNA - Na+-formě velice blízké telomerní 
sekvenci AG3(TTAG3)3. Rozhodli jsme se proto zaměřit na ověření tohoto tvrzení. Diplomant 
provedl řadu opakovaných experimentů, které však prokázaly, že Na+-forma AG3(TTAG3)3 je 
konformačně uniformní, jak bylo referováno pro Na+-G3(TTAG3)3, a že se pravděpodobně jedná o 
chybu nebo omyl. Konformační polymorfizmus vykazovala pouze K+-forma, podobně jako 
v případě G3(TTAG3)3. Diplomant věnoval velké úsilí pro identifikaci fyzikálně-chemických 
vlivů, které by mohly vést k omylu. Pečlivě prověřoval několik hypotéz, ale příčinu překvapivého 
chování Na+-AG3(TTAG3)3 v práci Agu-Ghazalaha se nepodařilo identifikovat. Nicméně 
s vysokou mírou jistoty prokázal, že k výše uvedenému konformačnímu přechodu Na+-
AG3(TTAG3)3 nemůže - za v publikaci uvedených experimentálních podmínek – vůbec dojít. 
V průběhu diplomové práce Marti Golan pracoval samostatně, se zájmem a velkým nasazením. 
Diplomovou práci hodnotím jako cennou a vědecky přínosnou. Její výsledky budou součástí 
konferenčního příspěvku přihlášeného na specializovanou konferenci o kvadruplexových DNA 
(4th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids, Singapur, 1. – 4. 7. 2013) a 
předpokládáme jejich publikování v impaktovaném časopisu. 
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