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  Těžištěm předložené dizertační práce, vypracované v laboratoři prof. Stiborové, je 

šest odborných publikací doktoranda uveřejněných či připravených do tisku v letech 2008 – 

2010 ve vědeckých periodikách Chem. Res. Toxicol.,  Neuro Endocrinol. Lett., Interdisc. 

Toxicol. a Collect. Czech. Chem. Commun. s vesměs dobrým impaktním faktorem a 

ceněných v oboru xenobiochemie. Prošly náročným recenzním řízením, které prověřilo jejich 

kvalitu. Ve čtyřech z nich je K. Naiman prvním autorem. Krom toho je dr. Naiman 

spoluautorem šesti dalších prezentací jako je text vědecké práce ve sborníku či abstraktů 

v časopisech a sbornících z konferencí. Jeho  publikační činnost je tedy dosti rozsáhlá. Dr. 

Naiman též pobýval na zahraniční stáži na univerzitě v německém Saarbrückenu, kde 

studoval cíleně řízenou mutagenézi. 

 

Úvod práce – 28 stran – sepsaný dobrou, kultivovanou angličtinou, informuje  

především o aduktech v DNA, jejich monitorování, o-anisidinu a jeho metabolismu. Text 

vhodně doplňuje 8 obrázků a 4 schémata. Po definování cílů práce následuje popis použitých 

metod a souhrn výsledků s diskusí. Autor použil řadu biochemických, především 

chromatografických metod, doplněných o hmotnostní spektrometrii a nukleární magnetickou 

rezonanci, které se uplatnily především při charakterizaci a identifikaci hlavního aduktu N-

(deoxyguanosin-8-yl)-2-metoxyanilinu. Všechny výsledky v této disertační práci jsou 

originální, zajímavé, získané jednoznačně na základně experimentů, které byly promyšleně a  

pečlivě plánovány. 

             

Je zřejmé, že výsledky, které Dr. Naiman získal a prezentuje ve své dizertační práci 

významně přispěly k poznání  kancerogenního působení nejen o-anisidinu, ale i jeho 

prekurzoru 2-nitroanisolu. Z obou těchto sloučenin vede metabolická cesta k tvorbě N-(2-

metoxyfenyl)hydroxylaminu, proximálního kancerogenu, který má zásadní význam pro 

tvorbu aduktů v DNA  různých cílových orgánů. Při metabolismu o-anisidinu v jaterních 

mikrosomech se uplatňují cytochromy P450, z nichž nejefektivnější je 2E1.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Za rozsáhlou – téměř dvacetistránkovou – a hodnotnou diskusí je seznam použitých 

literárních odkazů v celkovém počtu 226 položek. Z toho více než 40% je z posledního 

desetiletí. To svědčí nejen o pečlivosti autora, ale bezpochyby i o aktuálnosti tématu. 

 

 

Poznámky a dotazy: 

 

1. Ráda bych se zeptala, jestli autor studoval také adukty o-anisidinu s proteiny, když sám 

uvádí, že v inkubacích N-(2-metoxyfenyl)hydroxylaminu s cytochromy P450 zřejmě tyto 

adukty vznikají. 

 

2. V Úvodu (str.31) se Dr. Naiman zamýšlí, jak  komplexní a složité je odhadnout míru 

kancerogenního působení různých látek a uvádí jako potenciální zdroje tvorby endogenních 

aduktů v DNA  a proteinech, např. nenasycené aldehydy, reakční formy kyslíku či metylační 

procesy. Zajímalo by mě, co je známo o chemismu tvorby event. identifikaci či charakterizaci 

konečných aduktů, či jiných toxických produktů vytvořených z těchto skupin látek. 

 

3. Práce je téměř bez chyb a překlepů. Pokud jsem vůbec nějaké našla, seznámila jsem s nimi, 

event. dalšími svými, zcela marginálními poznámkami, autora osobně (např. sjednotit psaní 

zkratek časopisů buď s tečkami, či bez teček, „fenyl“ v češtině lépe než „phenyl“). 

 

 

 

 

Závěrem bych ráda konstatovala, že RNDr. Karel Naiman v předložené dizertační 

práci prokázal svoji schopnost a připravenost k samostatné vědecké činnosti dle § 47, odst. 4, 

zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a proto doporučuji přijmout jeho práci 

k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 4. 9. 2010                                                          Prof. RNDr. D. Sofrová, CSc. 

 

 

 

 

 


