
Vyjádření školitele k dizertační práci RNDr. Michaely Málkové 

Účast studentky a dalších spoluautorů na práci popsané v publikacích, které jsou součástí disertace. 

 

Michaela Málková se především podílela na návrhu tématu dizertační práce, která se jako první v naší 

skupině zabývala systematicky studiem komplexace radionuklidů. Hlavním důvodem pro toto téma bylo mimo jiné 

to, že těsně po zahájení studia začala také pracovat na jejím dnešním pracovišti v Řeži a bylo tedy vhodné 

zkombinovat práci na PřF UK a na Oddělení radiofarmak ÚJF AV ČR.  

 Kolegyně Málková syntetizovala všechny ligandy zkoumané v její disertační práci (kromě 

fenylfosfinového analogu H4dota, H4dotp
Ph

). Ligand H5do3ap
PrA

 byl připraven její vlastní syntézou, přičemž 

zkušenosti získané při syntéze ligandu a především fosforového prekursoru, kyseliny 2-karboxyethylfosfinové, 

byly základem „know-how“ naší laboratoře v počátcích práce s těmito typy ligandů. Na jejich zkušenostech byla 

později postavena práce několika dalších studentů. Podílela se na spektroskopické charakterizaci ligandů, 

především pomocí NMR a MS, a připravila monokrystaly výše zmíněného ligandu pro RTG analýzu (RTG analýza 

byla provedena Dr. I. Císařovou a Dr. J. Kotkem). Dále prováděla potenciometrická měření a zpracování takto 

naměřených dat. V rámci studia kinetických vlastností yttritých komplexů se podílela na předběžných a prvních 

měřeních, které byly uskutečněny během jejich krátkých pobytů v Brně. Tato kinetická měření později 

pokračovala, stejně jako kinetická měření pro další komplexy, na tomto pracovišti ve skupině doc. Přemysla 

Lubala.  

 Na Oddělení radiofarmak byla první, kdo zkoumal způsoby komplexace makrocyklických ligandů s 

radioizotopy, a proto s těmito pokusy kolegyně Málková strávila poměrně dost času. Byla nucena zavést kompletní 

metodiku na sledování komplexace makrocyklů s radionuklidy. V rámci tohoto studia provedla většinu chemických 

a in vitro experimentů. Kromě pracoviště v Řeži byla část těchto experimentů uskutečněna na pracovišti v 

Sacavému (ICN, Portugalsko) během jejího krátkého pobytu. Veškeré práce za podmínek in vivo a práce s 

biologickým materiálem byly prováděny na FaF UK v Hradci Králové (skupina prof. M. Láznička a doc. A. 

Lázničkové) nebo v Sacavému (skupina Dr. I. Santos).  

 Výsledky uvedené v této práci byly autorkou prezentovány na několika mezinárodních konferencích, které 

byly většinou zaměřené na radiochemii nebo nukleární medicínu. První verze publikací uvedených k tomuto textu 

byly sepsány autorkou, která se dále podstatnou měrou podílela na jejich úplném dokončení až k jejich přijetí do 

tisku.  

 

 Navrhuji tuto práci přijmout jako práci disertační vedoucí k udělení titulu PhD. 

 

 V Praze dne 18. ledna 2010.  

 

         Doc. RNDr. Petr Hermann, Dr. 

          školitel 

 


