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Study of nucleic-acid structure and interactions by resonance Raman scattering 

 

V rámci své doktorské práce byl Mgr. Klener postaven před nelehký úkol: postavit s využitím 

několika již zakoupených přístrojů aparaturu pro měření UV rezonančního Ramanova rozptylu (UV 

RRS), optimalizovat její konfiguraci i metodiku měření pro strukturní studia nukleových kyselin 

(NA), prověřit limity této metody a dokumentovat splnění tohoto cíle realizací publikovatelných UV 

RRS strukturních studií NA. K řešení tohoto úkolu přistoupil doktorand s velkou odpovědností a 

mimořádným pracovním úsilím. Jen díky tomu se podařilo tento úkol splnit i přesto, že se ukázal 

být ještě těžší, než se původně předpokládalo. Podrobná literární rešerše, kterou Mgr. Klener 

provedl, se nakonec ukázala být nedostatečným vodítkem, neboť všechny realizované a v literatuře 

zmíněné technické varianty řešení optického schématu a vzorkového prostoru byly zpravidla 

popisované jako velmi úspěšné, byť dosažené výsledky na těchto zařízením byly nakonec poměrně 

skromné. V disertační práci se podle mého podařilo velmi pěkně ukázat, jaké všechny rozvahy a 

zkušební konstrukce byly provedené, než se dospělo k řešení umožňujícímu získávat velmi 

spolehlivá UV RRS nukleových kyselin v širokém teplotním rozmezí.  

Možnosti budovaného spektrometru ve dvou různých etapách velmi dobře ilustrují dva 

prvoautorské články doktoranda. Zejména novější článek ukazuje kvalitu dosažených výsledků, kdy 

získané teplotní závislosti změn RRS spekter jsou v dokonalé shodě s teplotními závislostmi 

spekter elektronových, a to i v teplotních oblastech mimo fázový přechod.  

Kromě studií, které jsou náplní zmíněných článků, provedl doktorand další série měření UV 

RRS nukleových kyselin. Vedle studia tvorby a strukturních změn guaninových kvadruplexů, jehož 

výsledky jsou v práci popsané, se jednalo i o studia stability vlásenky tvořené řetězcem 

transkripčního elementu SRE, vibrační identifikaci třikrát protonované formy adeninu v extrémně 

acidickém prostředí. Bohužel všechny tyto výsledky tvoří jen části širších studií a budou tedy 

publikované až po kompletaci výsledků dalšími spoluautory.  

Závěrem chci konstatovat, že se Mgr. Klenerovi podařilo úspěšně splnit úkol doktorské práce. 

Vybudoval nejen aparaturu, ale celou metodiku pro měření UV RRS nukleových kyselin a prokázal 

její spolehlivost a využitelnost. Velmi si cením jeho obětavého přístupu a mimořádného smyslu pro 

vědeckou poctivost, s nímž nacházel a řešil četné problémy experimentu, zpracování i interpretace 

dat.  

Domnívám se tedy, že Mgr. Jakub Klener jednoznačně prokázal schopnost samostatné vědecké 

práce. Jeho disertační práci proto doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě doporučuji udělení 

titulu Ph.D. 
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