
Vyjádření školitele k doktorskému studiu Mgr. Václava Římala 
 

Mgr. Václav Římal absolvoval doktorské studium na MFF UK a svou disertační práci 

NMR study of oligonucleotide structures vypracoval na Katedře fyziky nízkých teplot. 

Disertační práce předkládá experimentální výsledky 
1
H a 

31
P NMR studia systémů 

oligomerů a jejich analýzu. Byly sledovány selfkomplementární řetězce včetně 

monitorování teplotních závislostí jejich spekter v oblasti tvorby a rozpadu duplexů, 

řetězce obsahující metylovaný cytosin i nekanonická struktura (hairpin). Dále byly 

získány výsledky týkající se guanosinových monofosfátových komplexů. 

Doktorandem vypracovaný postup pro sledování tvorby a rozpadu komplexů byl též 

úspěšně aplikován na studium thiobenzanilidů. V rámci práce na disertaci bylo 

v případě potřeby souběžně využito výsledků získaných dalšími fyzikálními 

metodami. 

Václav Římal byl po celou dobu studia iniciativním, samostatným, vytrvalým a 

zodpovědným studentem. Během studia také přispíval ochotně a fundovaně k řešení 

organizačních, technických a vědeckých problémů NMR laboratoří za rámec svých 

úkolů a je třeba vyzdvihnout jeho vstřícné a přátelské chování ke kolegům i 

studentům. Aktivně a pravidelně působil v kurzovní výuce v bakalářském a 

magisterském studiu (přednášky, cvičení, praktická cvičení a praktika, vystoupení na 

výjezdních seminářích katedry pořádaných pro studenty) a mnohokrát věnoval svůj 

čas pro prezentace fakulty a popularizaci vědy na různých akcích pořádaných pro 

laickou veřejnost.  

Vedl a vede na MFF několik studentských prací: 4 bakalářské práce (z toho 2 

obhájené) a dvě diplomové práce (z toho 1 obhájená). Byl odpovědným řešitelem 

projektu GAUK Specifická strukturní stabilita CpG motivu v DNA duplexu a podílel 

se na řešení několika grantových projektů (GAČR, GAUK). Je spoluautorem několika 

původních prací: k tématu disertace se váží 4 původní články v mezinárodních 

časopisech s IF, další rukopis bude vbrzku odeslán k publikaci, vedle toho je 

spoluautorem dalších 3 publikovaných prací tematicky zaměřených mimo předložené 

teze. Své výsledky prezentoval na řadě (12) mezinárodních i národních konferencí.  

Shrnutí: Celkově hodnotím aktivity Václava Římala v rámci doktorandského studia 

velmi kladně. Doktorand bezesporu ve vysoké míře prokázal schopnost samostatné 

vědecké práce. Získané výsledky byly prezentovány na mezinárodních konferencích a 

v zahraničních odborných časopisech. Doporučuji proto, aby mu byl po úspěšné 

obhajobě doktorské disertační práce udělen titul PhD. 
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