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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:
Předložená práce přispívá k zajímavému a důležitému tématu nefotochemického zhášení, jednoho 
z regulačních mechanizmů fotosyntézy. V širším kontextu práce rozvíjí teoretický popis 
komplexního pigment-proteinového systému interagujícího se světlem. Vyvinutý model spojuje 
dohromady v jeden funkční celek několik různých teoretických přístupů, každý pro jinou část 
zkoumaného systému. Tento postup s velkou pravděpodobností nalezne použití i pro jiné systémy. 
Součástí práce je i experimentální část, nezbytná pro testování navrženého modelu. 

Po formální stránce je práce uspořádána přehledně a napsána, i přes malé množství jazykových a 
typografických chyb, srozumitelně a jasně. Použití anglického jazyka práci zpřístupňuje i 
zahraniční vědecké komunitě.  

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1. Autor v práci testuje jeden z navrhovaných mechanizmů nefotochemického zhášení. Bylo 
by možné odvozený model aplikovat i na jiné, v literatuře navržené mechanizmy? Bylo by 
možné dosažené výsledky interpretovat v rámci odlišného fyzikálního modelu?

2. Volba nulové interakce mezi karotenoidem a chlorofylem v OFF stavu proteinu se zdá být 
náhodná, byť možná ne nerozumná. Je vzdálenost pigmentů v této konformaci proteinu 
dostatečná pro zanedbání interakce? Jak by se změnily výsledky, pokud by v OFF stavu 
byla interakce ~ 4 - 6 cm-1?

3. Popsaný mechanizmus nefotochemického zhášená vyžaduje, aby dynamika přechodů 
proteinu mezi ON/OFF stavy byla závislá na intenzitě osvětlení. Jak by tato závislost 
mohla být realizována?

4. Není mi zcela jasné, jak se přistupuje k populacím excitonových hladin. Z obrázku 4.2 
plyne, že systém dosáhne rovnovážného stavu po zhruba 4 ns. Nicméně vyhodnocení 
změny konformace proteinu a integrace simulovaného signálu probíhá s intervalem 10 ms. 
Z této perspektivy je změna populace excitonových hladin okamžitá. Je tedy třeba používat 
dynamický excitonový model? Nebylo by dostatečné určit pouze populace a spektra pro 
ON/OFF rovnovážné stavy a dynamiku zcela podřídit náhodné procházce na 
konformačním prostoru proteinu?

5. Několik upřesňujících otázek:
◦ Je rovnice (2.18) schopná rozlišit mezi pulzním a kontinuálním zdrojem osvětlení?
◦ Jak funguje „flushing unit“ v experimentální aparatuře?
◦ Co jsou „polaron localization effects“ (str. 11)?
◦ Co znamená „saturation of absorption term“ (str. 13)?

Práci 
ý doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.
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