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1. Krátká historie 

 
Vibrační optická aktivita (VOA) v podobě vibračního 

cirkulárního dichroismu (VCD) a Ramanovy optické akti-
vity (ROA) zahrnuje rozvíjející se spektroskopické metody 
přinášející unikátní informace o molekulách. Článek shr-
nuje podstatu těchto jevů, některé výhody a nevýhody při 
experimentu i interpretaci spekter, jejich použití a dostup-
né simulační metody. Možnosti zkoumání velkých, hydra-
tovaných a flexibilních systémů jsou dokumentovány na 
třech příkladech. 

Světlo v sobě má schopnost rozlišovat chirální objek-
ty, tj. systémy, které není možné ztotožnit s jejich zrcadlo-
vým obrazem. Mnoho biologicky důležitých molekul 
v sobě tuto symetrii „pravé a levé ruky“ (χειρο = řecky 
ruka) obsahuje; např. metabolismus všech živých organis-
mů je založen jen na tzv. „L“ aminokyselinách. Prostřed-
nictvím spektroskopie rozlišující polarizaci světla tak mů-
žeme získat další informaci o struktuře takových molekul, 
zpravidla ve formě znaménka spektrálních pásů. 

Historické prvenství ve výzkumu vzájemného půso-
bení polarizovaného světla a struktury molekul patří Fran-
cii, zejména díky pokusům L. Pasteura s krystaly kyseliny 
vinné v polovině 19. století1. Ovšem pro sledování vibrač-
ních přechodů v molekulách musíme přeskočit více než 
jedno století. Jedním z důvodů je, že efekty způsobené 
chiralitou jsou velice malé. Většina chirálních molekul 
absorbuje levotočivě kruhově polarizované infračervené 
světlo jinak než pravotočivě polarizované, ale např. jejich 
rozdíl (vibrační cirkulární dichroismus, VCD) je ve srov-
nání s celkovou absorpcí asi 10 000 menší. Podobně je to 
i s Ramanovým rozptylem, tj. Ramanovou optickou aktivi-
tou (ROA), kde rozdíl v rozptylu pravo- a levootočivě kruho-
vě polarizovaného záření je také velmi malý. 

Poněkud lepší situace je u elektronových přechodů 
a kratších vlnových délek. Např. typická velikost elektro-
nového cirkulárního dichroismu (ECD) je jen 1000 menší 
než absorpce. Přesto měření ve vibrační oblasti jsou 
v mnohých směrech výhodnější než v elektronové. Vibrač-
ní spektra poskytují zpravidla mnoho dobře rozlišitelných 
přechodů (až 3N-6 fundamentálních vibrací, kde N je počet 
atomů), tj. více informací o molekule. Navíc jejich inter-
pretace pomocí kvantově-chemických metod je jedno-
dušší. To se skutečně ukázalo v 70. letech 20. století, kdy 
byla změřena první spektra VCD (cit.2) a ROA (cit.3, 
40. výročí v roce 2013). Výrazný pokrok přišel také 
v 90. letech díky vývoji teoretických metod pro spektrální 
interpretaci a technickým zdokonalením spektrometrů 
(mnohakanálové CCD detektory pro ROA, duální polari-
zace pro VCD, apod.)4. 

Pokud opět přeskočíme, a to do současnosti, zjistíme, 
že v České republice se elektronickým i vibračním spek-
troskopickým metodám neobyčejně daří. Jedním z důvodů 
je tradičně silné zastoupení fyzikálních metod v chemii, 
zájem organických chemiků o chirálně-selektivní syntézu, 
plodná neformální spolupráce ústavů akademie věd 
s vysokými školami v této oblasti a vazby na špičková 
pracoviště v zahraničí. 

 
 

2. Instrumentace 
 
2.1. Spektrometr pro ROA   

 
Spektrometr ROA obsahuje budící laser (argonový 

nebo diodami čerpaný pevnolátkový), polarizační optiku a 
optiku pro přenos rozptýleného záření do kvalitního zobra-
zovacího spektrografu a chlazený CCD detektor. Existuje 
několik druhů ROA spektrometrů, lišících se modulačním 
schématem a geometrií rozptylu. V současnosti je pravdě-
podobně nejběžnější zpětný rozptyl, kdy úhel mezi dopa-
dajícím a rozptýleným zářením je 180°, který nahradil 
dříve nejvyužívanější pravoúhlé uspořádání. Důležitým 
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parametrem je totiž poměr ROA a Ramanova signálu, příz-
nivější právě pro zpětný rozptyl5. 

Modulačním schématem rozumíme polarizaci dopa-
dajícího a rozptýleného záření. První spektra ROA byla 
změřena v tzv. ICP variantě (incident circular polarizati-
on), kdy kruhově polarizované bylo budící záření. Elektro-
optický modulátor střídavě vyrábí pravo- a levotočivou 
kruhovou polarizaci a zaznamenávají se příslušné intenzity 
rozptýleného záření, IR a IL. Komerční ROA spektrometr 
ChiralRAMAN (BioTools, Inc., na trh uveden v roce 2002) 
využívá schématu SCP (scattered circular polarization, 
obr. 1), které vychází z  koncepce Huga a Hangartnera6. 
Na vzorek dopadá lineárně polarizované nebo nepolarizo-
vané záření a měřena je síla pravo- a levotočivě kruhově 
polarizované složky v rozptýleném záření.  

Podstatným prvkem SCP spektrometru je polarizační 
dělič, který dokáže prostorově oddělit tyto současně měře-
né komponenty, pomocí vláknové optiky je přivést na 
vstup spektrografu a obě zobrazit na CCD detektoru. Hlav-
ní výhodou SCP schématu je, že složka šumu (tzv. flicker 
noise), způsobená průlety prachových částic, fluktuacemi 
hustoty vzorku, kolísáním výkonu laseru a dalšími náhod-

nými ději, je automaticky eliminována. Experimentálně 
byly realizovány i další modulace DCPI a DCPII (dual cir-
cular polarization), které jsou kombinací ICP a SCP ROA 
(dopadající záření je kruhově polarizované 
a v rozptýleném záření se zaznamenává intenzita kruhově 
polarizované složky se stejným či opačným smyslem kru-
hové polarizace). 

 
2.2. Spektrometr pro VCD  

  
Uveďme ještě alespoň základní fakta o spektrome-

trech pro VCD. Ty jsou konstrukčně poněkud jednodušší 
než spektrometry ROA. Zpravidla jsou odvozené od Fou-
rierova infračerveného spektrometru (obr. 1), i když pro 
některé účely jsou výhodnější přístroje disperzní. Některé 
firmy prodávají tzv. VCD přídavky k IČ spektrometrům. 
Zjednodušeně můžeme říci, že VCD spektrometr získáme, 
když do IČ spektrometru přidáme optický prvek, který doká-
že měnit polarizační stav záření, zpravidla tzv. fotoelastický 
modulátor, a příslušnou detekční část včetně elektroniky, 
zejména fázově synchronní detekce („lock-in“). 

Obr. 1. Zjednodušené schéma ROA spektrometru, založeného na SCP schématu a geometrii zpětného rozptylu (nahoře), a Fourie-
rova VCD spektrometru (dole)  
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2.3. Specifika měření spekter 
 
Přístup k měření VCD a ROA se poněkud liší. Pokud 

bychom chtěli měřit spektra ROA např. právě připravené 
látky, musela by být čistší, než je obvyklé pro ostatní ana-
lytické metody, např. NMR, hmotnostní spektroskopii, 
apod. Typickým nepřítelem Ramanova rozptylu, a tedy 
i ROA, je fluorescence ze zbytkových nečistot. Malé části-
ce způsobující nežádoucí rozptyl lze odstranit filtrací nebo 
odstředěním. Malý ROA signál je třeba vyvážit poměrně 
velkým výkonem laseru (až 2 W), který některé sloučeniny 
nemusí snést, a velkou koncentrací (> 5 mg/100 l). ROA 
spektrometr obvykle pokrývá oblast vlnočtů zhruba 200 až 
1800 cm–1, pro měření se používají křemenné kyvety, mi-
nimální objem vzorku je přibližně 50 l, ideálním rozpouš-
tědlem je voda, která má relativně slabý Ramanův rozptyl. 

Z hlediska běžného uživatele je třeba vědět, že ve 
spektrech velmi snadno vznikají tzv. artefakty (nepravé 
signály) a jejich rozpoznání často vyžaduje značnou zkuše-
nost. Některé z nich je možné eliminovat již při měření, 
např. SCP přístroje využívají koncept tzv. virtuálního 
enantiomeru, kdy jsou před a za vzorek vloženy půlvlnné 
destičky. Při přesném měření je nutné věnovat pozornost 
kalibraci vlnočtové škály, např. pomocí neonové výbojky. 
Ramanovo spektrum, mající mnohem vyšší poměr signál/
šum než spektrum ROA, je upravováno tak, že je od něj 
odečten signál rozpouštědla a provedena korekce pozadí na 
fluorescenci (proložením vhodným polynomem). Podobně 
je vhodné odečíst od spektra ROA vzorku signál rozpouš-
tědla změřený ve stejné kyvetě. V ideálním případě by 
samozřejmě v spektrech ROA neměl být přítomen žádný 
signál ani od rozpouštědla ani od kyvety.  

Měření VCD je podobné v tom, že vzorky musí být 
zpravidla také značně koncentrované, i když VCD techni-
ka je poněkud citlivější než ROA. Odpadá problém 
s fluorescencí vzorků, ovšem mnoho omezení plyne 
z práce s infračerveným světlem, vyžadující jiné kyvety 
a optické elementy, apod. Měření je obvykle možné jen 
pro vlnočty vyšší než zhruba 900 cm–1, měření ve vodě je 
velmi problematické vzhledem k její silné absorpci okolo 
1650 cm–1. Přístroje pracují v omezeném rozsahu absorpcí; 
často se musí pro různé části spekter volit jiné koncentra-
ce. Artefakty vznikají stejně snadno jako v ROA, a pro 
spolehlivou práci s VCD spektrometrem je tak třeba získat 
jistou zkušenost.  

 

2.4.  Výhody a nevýhody vybraných metod pro 
určování molekulové struktury 

  
Často se chirální vibrační spektroskopie vymezuje 

oproti jiným analytickým technikám. To je poněkud zavá-
dějící, protože při zkoumání struktury je vždy žádoucí 
kombinovat více metod. Nicméně z praktického hlediska 
je dobré znát základní výhody a nevýhody. 

Například oproti rentgenové strukturní analýze jsou 
optické spektroskopie zpravidla rychlejší, mohou být pou-
žity i pro roztoky a pro konformační studie za různých 

podmínek (pH, koncentrace, teplota). Samozřejmě optická 
spektra neposkytují tak vysoké rozlišení jako rentgen, tj. 
atomové souřadnice.  

Velkou výhodou chirálních spektroskopií je právě 
citlivost k chiralitě vzorku, tj. rozdílným enantiomerům, 
které např. klasická NMR (ale i hmotnostní) spektroskopie 
nerozliší. V NMR spektrech také často vidíme průměrný 
signál konformerů, jednotlivých forem zkoumané látky, 
pokud na sebe mohou přecházet v časech menších, než je 
integrační čas NMR přístroje. Optické spektrum, díky vel-
mi rychlé absorpci a eventuálně emisi fotonů, je zpravidla 
součtem jednotlivých složek, subspekter, což usnadňuje 
jejich analýzu. V extrémních případech můžeme 
z optického spektra získat informaci o konformerech, které 
jsou pro NMR zcela neviditelné7,8. 

 
 

3. Teorie 
 
3.1. Základní vztahy 

 
Vibrační cirkulární dichroismus se udává jako rozdíl 

absorpčních indexů pro levo- a pravotočivě kruhově pola-
rizované světlo, zatímco ROA je rozdílná intenzita rozpty-
lu (z historických důvodů v opačném pořadí)  

Frekvence  odpovídá pro VCD dopadajícímu IČ 
záření, pro ROA je to posun od budícího záření, 
a spektrální pás zaznamenáme v případě rezonance 
s nějakým vibračním přechodem v molekule/vzorku. 
V nejjednodušší harmonické aproximaci získáme teoretic-
ké frekvence fundamentálních přechodů v molekule diago-
nalizací silového pole, což je v tomto případě matice dru-
hých derivací energie podle souřadnic (F, často se pro ni 
používá termín Hessian) 

Plocha izolovaného VCD pásu je u fundamentálního 
přechodu ze stavu 0 do stavu  úměrná tzv. rotační síle:  

kde  a m jsou elektrické a magnetické momenty, a jejich 
přechodové integrály spočteme jako:  

L R: ε(ω) ε εVCD   

R L: (ω)ROA I I I  
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kde ħ je redukovaná Planckova konstanta,  je souřadnice 
(x, y nebo z), M a P jsou atomový axiální a polární tenzor. 
P spočteme jako derivace molekulového dipólového mo-
mentu podle atomových souřadnic, výpočet M je obdobný, 
i když to není prostá derivace molekulového magnetického 
momentu. S je transformační matice mezi kartézskými 
souřadnicemi a normálními souřadnicemi vibrace, kterou 
jsme dostali výše diagonalizací silového pole. Pro jedno-
duchost používáme stejný index () pro stav i fundamen-
tální přechod, sčítáme přes všechny souřadice () a atomy 
(m). 

Plocha ROA pásu je závislá na derivacích elektrické 
(), magnetické (G’) a kvadropólové (A) polarizovatelnosti 
molekuly podle vibračních módů (). Například pro geo-
metrii zpětného Stokesova rozptylu a SCP uspořádání (viz 
rovnice (7) dole, kde k je Boltzmannova konstanta a T 
teplota). 

 
3.2. Simulace spekter 

  
Simulace spekter jsou cestou, jak spojit spektrální 

pozorování se skutečnou strukturou studovaného systému. 
Navíc poskytují mnoho informací o mechanismu vzniku 
spekter, dynamice a interakcích molekul a ukazují další 
směr výzkumu. Spektra VOA můžeme simulovat na různé 
úrovni. Standardem jsou dnes kvantově-chemické výpočty 
založené na teorii elektronové hustoty (DFT). Pro moleku-
ly do přibližně 100 atomů mnoho komerčních i volně do-
stupných programů přímo poskytne spektrální intenzity, 
samozřejmě i příslušné veličiny, zejména silové pole, ato-
mové axiální a polární tenzory, a derivace polarizovatel-
ností. Jejich přesnost je dostatečná na přiřazení většiny pozo-
rovaných pásů a např. i na určení absolutní konfigurace. 

Problémy ovšem nastávají v mnoha případech. DFT 
implementace mají omezenou a často obtížně odhadnutel-
nou přesnost. Výpočet na lepší úrovni, např. užitím známé-
ho standardu CCSD(T) (procedura „coupled cluster“, kde 
jsou uvažovány jednoduché a dvojnásobné excitace, 
s přibližným započtením trojnásobných), je zdlouhavý a ve 
většině případů není v současnosti pro VOA možný. Polár-
ní molekuly vyžadují dobrý model rozpouštědla, např. 
zahrnutí okolních molekul rozpouštědla do výpočtu, a na-
hrazení vzdálenějšího okolí molekuly dielektrickým pro-
středím. Pro VOA je pak důležité správně zprůměrňovat 
polohu a orientaci molekul rozpouštědla, v případě flexi-
bilních molekul i signál mnoha konformerů. Tím se často 
výpočet neobyčejně prodlouží a zkomplikuje. Komplexní 
modelování často zahrnuje např. molekulovou dynamiku 
založenou na Newtonovské mechanice.  

I když pro velké molekuly kvantově-chemické meto-
dy přestávají být použitelné, v simulacích VOA lze toto 
omezení poměrně dobře překonat. Nejnáročnější je zpravi-
dla výpočet silových polí, ale i to vyžaduje práci jen se 
základním elektronovým stavem molekuly, a je přímoča-

řejší než např. simulace elektronových spekter. Spektrum 
ROA bylo přímo simulováno i pro malý protein9. Příznivé 
je i to, že vibrační „síly“ jsou v molekulách lokální a spek-
trum můžeme často složit z výpočtů pro vhodně vybrané 
fragmenty. Biopolymery, např. delší peptidy, na rozdíl od 
kratších fragmentů/molekul, existují v několika poměrně 
jednoduchých konformačních stavech. Konečně, pomocí 
přenosu tenzorů (např. silového pole a dipólových deriva-
cí)10 z malých fragmentů na větší můžeme dosáhnout si-
mulace téměř ve stejné kvalitě jako u přímého kvantově-
chemického výpočtu, za nepoměrně menších výpočetních 
nákladů. 

Jako příklad vhodného softwaru uveďme program 
Gaussian09 (www.gaussian.com), kde je možné velice 
efektivně (analyticky) pro všechny DFT a i některé další 
metody spočítat potřebné derivace, tj. silové pole, atomový 
axiální a polární tenzor pro VCD, a derivace polarizovatel-
ností pro ROA. Důležité také je, že program používá tzv. 
GIAO orbitaly zaručující nezávislost výsledků na poloze 
molekuly v počítači. To totiž pro vlastnosti založené na 
magnetickém momentu (a to jsou ROA i VCD, ale i např. 
NMR posuny) není obecně u kvantově-chemických výpo-
čtů samozřejmé. Poněkud méně efektivní je výpočet VOA 
s některými verzemi jiných programů, např. Turbomole, 
Dalton, nebo ADF. 

 
 

4. Příklady užití spekter vibrační optické aktivity 
 
4.1. Inzulin a simulace pomocí přenosu tenzorů 

 
Současné možnosti VOA můžeme dokumentovat na 

naší nedávno publikované studii věnované inzulinu11. In-
zulin je samozřejmě pozorně sledovaná molekula kvůli 
jeho nezastupitelné roli v organismu a významu pro léčbu 
cukrovky12. Přes mnoho studií pro nativní nebo nenativní 
formy inzulinu však jeho struktura v roztoku není zcela 
objasněna. K tomu je však třeba dodat, že u většiny protei-
nů máme jistotu o struktuře jen u krystalu, pokud je možné 
analyzovat rentgenový difrakční obraz. Proto byly inzuli-
nové roztoky zkoumány i pomocí ROA spektroskopie13–15. 
Nebylo však zcela jasné, jak některé spektrální rysy inter-
pretovat. 

Vzhledem k velikosti molekuly byla pro simulaci 
zvolena taktika fragmentů, tj. dimer inzulinu byl rozdělen 
asi na 50 částí, což dovolovalo poměrně přesně spočítat 
silové pole a tenzory důležité pro ROA spektrální intensi-
ty. Tyto veličiny pak byly přeneseny zpátky na cílovou 
molekulu originální metodou vyvinutou v naší laboratoři10. 
Přenos tenzorů navíc umožňoval spočítat velmi rychle 
spektra ROA mnoha geometrií získaných v průběhu mole-
kulové dynamiky, a tak alespoň přibližně odhadnout rozdíl 
ve spektrální odezvě krystalové struktury a struktury 
v roztoku. 

(ν) (ν) (ν) (ν) (ν) (ν)
γβ γβ γγ ββ γβδ γχ βδχ

γ,β , , γ,β,δ,χ , ,

ω~ [ (3α ' α ' ) ω ε α / 3] / [1 exp( )]
x y z x y z

I G G A kT
 

      (7) 
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Výsledkem byla Ramanova a ROA spektra velice 
dobře reprodukující experiment (obr. 2) a některé závěry 
důležité pro objasnění chování inzulinu i možností ROA 
spektroskopie. Například výpočet ve vakuu pro geometrii 
získanou z krystalu vystihl hlavní rysy spektra. To zname-
ná, že molekula inzulinu je pravděpodobně i v roztoku 
poměrně kompaktní (obr. 3). Ovšem přidání rozpouštědla 
do modelu pomocí dielektrického kontinua spektrální in-

tenzity vylepšilo. Nejdokonalejším se ukázal model zalo-
žený na mnoha geometriích získaných z molekulové dyna-
miky. ROA spektroskopie se ukázala jako neúčinná 
k monitorování tvorby komplexu, neboť experimentální 
i teoretická spektra dimeru a monomeru byla prakticky 
totožná. Naopak tvar spekter ROA je zásadně ovlivněn 
sekundární strukturou peptidového řetězce. Například po-
dobné 310 a -šroubovice poskytují výrazně jiná spektra. 
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Obr. 2. Vypočtená ROA (vlevo) a Ramanova spektra (vpravo) inzulinu založená na krystalové geometrii (nahoře), průměrované 
MD trajektorii (uprostřed), a experiment (dole)  

Obr. 3. Srovnání geometrií inzulinu získané rentgenovou difrakcí (vlevo) a jako průměr MD trajektorie (vpravo) umožňuje od-
hadnout míru relaxace proteinu v roztoku 
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4.2. Laktamid a modely rozpouštědla 
  
Problémy spojené s modelováním rozpouštědla uka-

zuje příklad laktamidu. Ten byl původně vybrán jako pří-
klad „jednoduché“ molekuly pro určení vlivu silné hydra-
tace na ROA a Ramanův signál. Ovšem už i experiment se 
ukázal být obtížný vzhledem k poměrně malému signálu 
a menší přesnosti zejména v okolí 1400 cm–1. Navíc realis-
tický model rozpouštědla zahrnoval zdlouhavé MD simu-
lace a průměrování mnoha geometrií vyžadující několik 
stovek tisíc (!) hodin výpočetního času. Reálný čas byl 
pochopitelně kratší díky paralelnímu běhu.  

Typický výsledek, který lze zobecnit, je na obr. 4. 
Dielektrický model rozpouštědla, po vystředování mož-
ných konformací, přibližně naměřená data reprodukuje. 
Ovšem přidání molekul vody z první hydratační sféry má 
na spektra nezanedbatelný efekt. Kompletní vyprůměrová-
ní spekter získaných pro geometrie z MD je metoda nejdo-
konalejší, nicméně i zde je přesnost simulací a schopnost 
vysvětlit všechny spektrální rysy evidentně omezená. 

Nakonec tedy „jednoduchý“ model svůj účel splnil, 
hlavně v tom, že odkryl potíže spočívající v teoretickém 
popisu podobných systémů. Navíc se ukázalo, že pro po-
třeby spektroskopie lze efektivně redukovat počet geome-
trií, klastrů rozpuštěné látky a rozpouštědla, nutných 
k realistickému modelu spektra. Je to možné pomocí tzv. 
výběru používající paralelní veličinu (parallel variable 
selection), v tomto případě průměrnou hustotu hydratační 
sféry16. Geometrie, které se od ní výrazně odchylují, ke 
spektru nepřispívají, a není je ve výpočtech třeba uvažovat. 
Metoda nejen že až desetkrát zkracuje výpočetní čas, ale 

dá se použít univerzálně, např. i pro simulaci NMR spek-
ter. 

  
4.3. SynoxA a určování absolutní konfigurace 

  
Konečně poslední příklad dokumentuje použití VOA 

pro určení absolutní konfigurace (AC) organických mole-
kul. Vzhledem ke zcela zásadnímu významu absolutní 
konfigurace molekul pro jejich biologickou aktivitu patří 
její rozpoznání k „prapůvodním“ úlohám chirální spektros-
kopie. Kupodivu je to problém dodnes velmi obtížný 
a ošidný, je známo několik případů, kdy AC byla určena 
chybně. Například optická rotační disperze (ORD), tj. stá-
čení roviny polarizovaného světla, spolehlivě indikuje 
„pravou“ nebo „levotočivou“ formu molekuly, ovšem vý-
počty této vlastnosti jsou notoricky nespolehlivé. Jedná se 
totiž o vlastnost, pro kterou jsou důležité excitované elek-
tronové stavy, se kterými má současná kvantová chemie 
poměrně velké problémy. A disperze také závisí na pod-
mínkách měření, např. rozpouštědle. Stejně tak je tomu 
i v případě elektronového cirkulárního dichroismu, který 
však zpravidla poskytuje přece jen více informace než 
ORD, tj. více rysů spekter, které je možné srovnat 
s výpočtem. Pro úplnost vyjmenujme ještě možnost che-
mického způsobu určení absolutní konfigurace molekul, 
kdy je převedeme na nějakou látku, jejíž AC známe, nebo 
cestu komplexu s chirálním činidlem a následnou analýzu 
pomocí NMR spektroskopie. 

Ve světle výše zmíněných metod a jejich potíží vypa-
dá použití VOA spektroskopie pro určení AC jako ideální 
metoda. Spektra poskytují dostatek znaků srovnatelných 
s výpočtem, a výpočet je tak spolehlivý, že záměna je vel-
mi málo pravděpodobná. Potvrdilo se to i u sloučeniny 
SynoxA, i když několik problémů bylo třeba překonat 
i zde. Tato látka byla získaná z mořských korálů v rámci 
výzkumu našich norských kolegů. Konečným cílem bylo 
získat nová léčiva z přírodních zdrojů. To ovšem začíná 
určením struktury. U SynoxA se složení a vazebné poměry 
daly odvodit běžnými chemickými metodami. Zbývalo 
zjistit, jaká je konfigurace na dvou asymetrických uhlíko-
vých atomech (S nebo R), a také na dvojné vazbě (Z nebo 
E), tj. vybrat jednu z osmi možností. 

Spektrum elektronového cirkulárního dichroismu této 
látky je poměrně jednoduché (široký kladný pás) a srovná-
ním se simulacemi bylo možné vyloučit jen polovinu mož-
ností. Měření ROA spektra bylo v tomto případě poněkud 

Obr. 4. Spektra ROA laktamidu, (odshora:) získaná s dielektrickým modelem rozpouštědla, ad hoc přidáním molekul vody, rigo-
rózním průměrováním geometrií MD, a experiment 
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obtížnější vzhledem k omezenému množství vzorku. ROA 
však umožnilo dále zúžit počet možných forem SynoxA na 
dvě. Konečně, po potvrzení pomocí VCD, byla absolutní 
konfigurace stanovena17 s vysokou pravděpodobností jako 
„ZSR“ (obr. 5). Dodejme, že simulace nebyly zcela přímo-
čaré, např. bylo třeba uvažovat rozpouštědlo, v tomto pří-
padě ve formě dielektrického modelu, a spočítat všech 
36 konformací u každé z osmi možných struktur. 

 
 

5. Výhledy do budoucna 
 
V článku jsme se pokusili na konkrétních příkladech 

ukázat možnosti, ale i nevýhody vibrační optické aktivity 
i jejího počítačového modelování. Předpovídat budoucnost 
je ošidné, nicméně zdá se téměř jisté, že zejména VCD 
spektroskopie se stane běžnou analytickou metodou 
v organické laboratoři. ROA spektroskopie sice poskytuje 
více možností i informace o molekulách, ovšem ve své 

současné podobě se může jevit běžnému uživateli jako 
příliš komplexní. Velký argument pro VOA spektroskopii 
je její poměrně nízká cena. Rozhodně nenahradí jiné spek-
troskopické metody, jako NMR nebo rentgenovou difrakci; 
na druhou stranu může poskytnout unikátní informace 
o molekulách, které jsou jinými metodami nedosažitelné, 
a velice zajímavý poměr „cena/výkon” pro analytické stu-
die. 

V blízké budoucnosti by bylo žádoucí zvýšit citlivost 
ROA spektrometrů, neboť např. několik miligramů vzorku 
potřebných pro měření nedělá potíže organickému chemi-
kovi, ale může zamezit aplikaci těchto technik pro biolo-
gický a podobný materiál, kterého bývá omezené množ-
ství. Z hlediska teorie se zdá, že základní aparát je již po-
staven; nicméně, jak nakonec je možné vidět i na uvede-
ných příkladech, při bližším pohledu se ukazuje, že k úpl-
nému porozumění i zdánlivě jednoduchým systémům má-
me ještě daleko. Připomeňme, že mimo kulturních důvodů 
chceme struktuře a chování molekul rozumět proto, aby-
chom mohli, byť někdy i ve vzdálenější budoucnosti, 
ovlivňovat nebo mít prospěch z jejich funkce. 

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že vývoj VOA se 
v žádném případě nejeví jako uzavřená záležitost. Naopak, 
ve smyslu Platónova rozhraní známa a neznáma se 
s každým novým krokem, výpočetním postupem, lepším 
laserem, optickým prvkem otevírají nové možnosti. 
V budoucnu můžeme uvažovat o zavedení časového rozli-
šení, např. do VCD spektroskopie18, o aplikaci této techni-
ky pro práškové i plynné vzorky, o kombinování polarizo-
vaného světla s magnetickým polem ke zkoumání i nechi-
rálních vzorků, kombinaci ROA spektroskopie 
s rezonančními technikami, jako je povrchové zesílení 
nebo rezonance s budícím zářením, nebo 
s mikroskopickými zobrazovacími technikami. V oblasti 
modelování můžeme okamžitě upotřebit veškeré výdobyt-
ky současné kvantové chemie. Vývoj VOA může proto 
stimulovat např. lepší popis těžkých elementů (relativita, 
systémy s vysokým spinem), vibrací molekul 
(anharmonické interakce), vlastností důležitých pro rozptyl 
světla (včetně optických elementů v elektronice), apod. 
Můžeme proto jen doufat, že si české laboratoře svoji vel-
mi dobrou pozici v oblasti vibrační spektroskopie i optické 
aktivity udrží i do budoucna.  
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 J. Hudecová and P. Bouř (Institute of Organic Che-
mistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the 
Czech Republic,  Prague): Vibrational Optical Activity: 
Experimental Background and Computer Simulations 

 
Vibrational optical activity (VOA) such as vibrational 

circular dichroism and Raman optical activity comprises 
developing spectroscopic techniques providing additional 
information on molecules. The information depends on 
theoretical modeling of the spectra. The review deals with 
the physics of the  phenomena, their advantages and prob-
lems in experiments and spectral interpretation, applica-
tions and simulation methods. Application potentials in 
large, hydrated and flexible systems are documented on 
insuline, lactamide and a recently discovered natural mole-
cule, "SynoxA". VOA is able to afford unique structural 
information; however, better instruments as well as more 
accurate simulations are still desirable. 


