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Hmotnostní spektrometrie je jednou z nejdůležitějších 
metod při určování struktury nových organických látek. Vedle 
analytického použití má stále důležitější roli i ve studiu me-
chanismů organických reakcí. Díky elektrosprejové ionizaci 
lze detekovat důležité reakční intermediáty rovnou z reakční 
směsi. Další velmi rychle se rozvíjející metoda je akční ionto-
vá spektroskopie, která umožňuje získat infračervená 
a ultrafialová spektra vybraných iontů a rozšiřuje tak paletu 
metod pro určování struktury iontů1. V přednášce bude vy-
světlen princip experimentálních metod a představeno použití 
metody pro studium komplexů nenasycených uhlovodíků se 
zlatem2 a výzkum adice alkoholů na trojnou vazbu alkynů 
katalyzované komplexy zlata.  
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Metodou EPR spektroskopie byly studovány radikálové 
meziprodukty vznikající v průběhu oxidace sekundárních 
aminů 1 a 2 s různými oxidačními činidly (peroxokyseliny, 
RO2• radikály, PbO2, Pb(OAc)4) v nepolárních rozpouště-
dlech. 

 

 

N-alkylaniliny (1) 
Bylo prokázáno, že oxidace aminů 1 působením             

3-chloroperoxybenzoové kyseliny jednoznačně vede ke tvor-
bě nitroxylových radikálů. Pokud byla oxidace provedena 
v přítomnosti PbO2, reakční mechanismus zahrnuje odštěpení 
vodíkového atomu v důsledku homolytického štěpení N-H 
vazby za vzniku příslušných aminylových radikálů detekova-
telných metodou spin-trappingu. K zásadní změně reakčního 
mechanismu dochází v případě použití Pb(OAc)4, resp. RO2• 
radikálů. V obou těchto případech jsou nepřímo (metodou 
spin-trappingu) pozorovány radikálové produkty, které doku-
mentují reakci oxidačního činidla s alkylovým substituentem.  

 
N-alkylbenzylaminy (2) 

Aplikací 3-chloroperoxybenzoové kyseliny byla 
v případě aminů 2, podobně jako u aminů 1, pozorována vy-
soká koncentrace příslušných nitroxylových radikálů. Velmi 
podobný průběh reakce byl pozorován při oxidaci aminů 2 
s katalyticky generovanými RO2• radikály. V tomto případě 
však primárně vznikající nitroxyly následně reagují 
s molekulami RO2• v -poloze alkylového substituentu za 
přechodné tvorby nitronů. Tyto nitrony v dalších etapách 
reakce vystupují jako lapače RO2• radikálů za tvorby aduktu. 
Oxidace sekundárních aminů 2 s PbO2, resp. Pb(OAc)4 
v přítomnosti spin trapů vede, na rozdíl od aminů 1, 
k vícesložkovým EPR spektrům, jejichž interpretace zůstává 
otevřeným problémem.  
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Magnetické nanočástice oxidů železa, jako jsou maghe-
mit či magnetit, se v posledních letech stávají často vyhledá-
vanými nanomateriály, které mohou být, díky svým charakte-
ristickým vlastnostem, aplikovány například jako biologické 
senzory1, nosiče léčiv, kontrastní látky v magnetické zobrazo-
vací rezonanci nebo mohou být využity jako katalyzátory či 
adsorbenty2. 

Podobně velký zájem v oblasti nanotechnologií vzbuzují 
nanočástice stříbra, u kterých se jako aplikačně zajímavé jeví 
zejména jejich vysoká antibakteriální aktivita.  

Spojením těchto nanočástic získáváme jedinečný nano-
materiál, nanokompozit, s vyjímečnými vlastnostmi, jak už 

 

a: R1 = R2 = R3 =  H 

b: R1 = CH3, R2 = R3 = H 

c: R1 = R2 = CH3, R3 = H 

d: R1 = C6H5, R2 = R3 = H 

  

 

a: R = CH3 

b: R = C2H5 

c: R = CH(CH3)2 
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magnetickými, díky kterým jsme schopni manipulace pomocí 
vnějšího magnetického pole, tak s účinkem antimikrobiálním, 
který přinášejí do nanokompozitu nanočástice stříbra. Kombi-
nace magnetických vlastností a antimikrobiálního efektu těch-
to nanokompozitů je předurčuje k použití v medicíně pro 
cílené doručování aktivní látky, kterou reprezentují nanočásti-
ce stříbra3, a jejich následné odstranění působením externího 
magnetického pole. Další nespornou výhodou je cytotoxicita 
těchto nanokompozitů, která je velmi nízká a projevuje se až 
při řádově vyšších koncentracích4. 
 
Tato práce vznikla za podpory projektů OP VaVpI 
CZ.1.05/2.1.00/03.0058, GAČR GAP304/10/1316,  OPVK 2.3 
CZ.1.07/2.3.00/20.0056 a vnitřního grantu UP Olomouc 
PřF_2012_028. 
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Nanočástice stříbra a nanočástice nerozpustných slouče-
nin stříbra, jako jsou například Ag2O, AgOH, nebo AgX (X = 
Cl, Br nebo I), se v posledních letech staly jednou 
z nejstudovanějších oblastí výzkumu nanomateriálů1,2. Pri-
márně se na úspěchu stříbra na poli nanomateriálů podílí na-
nočástice kovového stříbra, které disponují řadou unikátních 
vlastností fyzikální, chemické, nebo biologické povahy3. Tyto 
vlastnosti otevírají pro nanočástice stříbra obrovský aplikační 
potenciál zejména v oblasti jejich biologických účinků. 
Z tohoto pohledu mohou být zajímavé nanomateriály na bázi 
nerozpustných sloučenin stříbra, které mohou sloužit jako 
mezistupeň řízené přípravy nanočástic stříbra. 

Proto se předkládaná práce zabývá přípravou nanočástic 
bromidu stříbrného a jeho následné redukce na nanočástice 
stříbra. Takto zvolená metoda přípravy umožňuje syntézu 
nanočástic bromidu stříbrného i nanočástic kovového stříbra 
v jednom systému následnými reakcemi, takže je možné vý-
sledky pro jednotlivé systémy dobře porovnávat. Nanočástice 
AgBr a Ag byly připravovány s přídavkem vybraných poly-

merů, které stabilizují připravené disperze, zejména disperzi 
AgBr, která je agregátně nestálá. Polymery také plnily úlohu 
modifikátorů, jejichž účinkem bylo možno ovlivnit velikost 
vznikajících nanočástic. Takto připravené koloidní disperze 
byly podrobeny studiu jejich biologické aktivity na 10 kme-
nech bakterií a 4 kmenech kvasinek s cílem porovnání anti-
bakteriální a antifungální aktivity nanočástic AgBr a Ag. 
 
Tato práce vznikla za podpory projektů OP VaVpI 
CZ.1.05/2.1.00/03.0058, GAČR GAP304/10/1316,  OPVK 2.3 
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Úloha RNA v řadě biologických procesů, jako jsou na-
příklad translace, genová regulace, sestřih RNA, replikace 
virů apod., vyvolala narůstající zájem o detailní pochopení 
funkce, struktury a konformační dynamiky RNA. Právě struk-
tura a konformační dynamika jsou bezpochyby kritickými 
parametry, které určují úlohu RNA v biologii. Konformační 
dynamiku RNA lze studovat širokým spektrem technik mezi 
nimi i výpočetními přístupy podloženými experimentálními 
daty. Současné techniky výpočetní chemie nabízejí některé 
detailní informace, které jsou zatím experimentálně nedostup-
né. Pokud jsou výpočetní přístupy řádně a kriticky apliková-
ny, nabízejí zároveň velmi jemné prostorové a časové rozliše-
ní dosahující atomární a femtosekundové úrovně. Molekulár-
ně dynamické (MD) simulace mohou například identifikovat 
problematické aspekty experimentálních struktur, odhalovat 
funkčně významné fluktuace, predikovat dopad ionizací nuk-
leových bází na strukturu a dynamiku RNA a charakterizovat 
chování solventu a iontů, které RNA v nativním prostředí 
obklopují. Kombinace simulací s kvantově chemickými výpo-
čty, např. v metodě QM/MM, pak rozšiřuje repertoár aplikač-
ních možností do oblastí, které se týkají např. mechanismu 
RNA katalýzy. Samotné techniky kvantové chemie (QM) pak 
dovolují nahlédnout na povahu intermolekulárních interakcí, 
které jsou zodpovědné za bohatou architekturu RNA struktur. 
V přednášce budou diskutovány aplikace, omezení a vývoj 
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QM, QM/MM a MD metod pro studium RNA. 
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The spatial organization of the basic elements of secon-
dary structure of peptides is one of the key factors studied by 
computational polymer science. An -helix represents the 
most common structural motif in biological systems. Its struc-
ture and stability depends upon conditions of medium or 
strength of spatial confinement. The Zimm-Bragg theory pre-
dicts the structure of endless homopolymeric helix. It is well 
known from x-ray structures, that the length of integral heli-
ces of membrane proteins is limited by membrane height. 

We study a dependence of the structure of long -helix 
on its length. It is known that polyalanine, Alan has the 
highest helix propensity. The structure of unsolvated Alan was 
studied by molecular dynamic simulations in a wide range of 
chain length1,2. Remarkably, on cooling from random coil 
structure of Alan the folding into compact bundles of helices 
connected by short loops was observed. Closely stacked anti-
parallel helices in a bundle are stabilized by short-range at-
traction and are packed roughly in a 2D-hexagonal lattice2. 

A few discrete structures are found for Alan of a given length. 
Helical bundles of two, three and four helices coexist in a case 
of Ala90. The abundances of all structures with a given num-
ber of helices, nH, marked inside the graph, are shown in fi-
gure below. 

 
Ala55 is the longest straight helix observed, however, 

with low abundance ~ 5 %. Helices above n ~ 40 typically 
break into two helices of the same length connected by a short 
loop (-hairpin) or into bundle of helices, e.g. seven helices 
of Ala240. 

The classic helix-coil transition is extended by helix-
bundle transition to account for structure of long helices. The 
observed self-assembly of a single -helix is a feature shared 
with biological molecules. The stabilization (attraction) ener-
gy ΔE of the helix bundles relative to their straight analogs 
increases with nH. It peaks at n ~ 240 for the structure with 
one central helix surrounded by six helices (6+1 structure). 
 
This work was supported by VEGA 2/0079/12 and 2/0093/12. 
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Because of a very high surface tension of water 
(72.8 mN/m) it does not spontaneously spread over solids 
which surface tension is smaller than 72.8 mN/m (ref.1). 
Therefore, an addition of surface active agents, especially 
surfactants, is needed to achieve its better wettability. In addi-
tion, the studies on the wettability of the human skin surface 
by surfactants used in cosmetics are very important because 
of the fact that its wettability is the most important factor of 
the skin protective and barrier function2–4. Because it is very 
difficult to investigate the surfactant adsorption and wetting 
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properties on the living human skin surface, the polymer sur-
faces are used as skin substitutes (polymethylmethacrylane 
(PMMA), polyamide (Nylon6)) in relation  of those of the 
surface tension, critical surface tension of wetting, values of 
contact  angle for water, presence of surface groups and polarity. 

Wetting and cleansing effects of cosmetic products de-
pend on the surfactants ability to adsorb on the skin surface, 
and reduce the interfacial tension at water-skin interface in the 
skin-water-air system, thus the purpose of our studies was to 
describe the changes of the water surface tension and polymer-
water interfacial tension  (during adsorption of surfactants at 
water-air and solid-water interfaces) upon addition of the 
cationic (BDDAB – benzyldimethyldodecylammonium bro-
mide) surfactant to water, and deduce the correlations be-
tween the changes and polymer surface wettability. 

In addition, because the temperature of the skin surface 
is in the range from 32 to 36 °C, and the contact angle mea-
surements depend on the temperature5, thus our experiments 
were done at 20, 30 and 40 °C. 
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