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Disertační práce (DP) Mgr. Andrey Hájkové je zaměřena na elektrochemickou 

analýzu cizorodých látek, které mohou poškozovat DNA. Genotoxickým modelem pro 

sledování interakcí s DNA byl zvolen 2-aminofluoren-9-on (2-AFN) a jeho deriváty. Aby 

byla elektroanalytická metoda senzitivní, selektivní, rychlá a ne drahá, byla věnována 

pozornost vývoji a testování nových netoxických elektrodových materiálů a miniaturizaci 

elektrochemického  DNA senzoru.  DP shrnuje výsledky získané v letech 2012-2016 v 

UNESCO laboratoři elektrochemie ŽP na Katedře analytické chemie Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byla finančně podporována projekty MŠMT, GAUK 

a Erasmu (Program celoživotního vzdělávání EU). Práce je sepsána v anglickém jazyce na 

167 stránkách přehledně ve dvou hlavních částech, kde první podává současné informace o 

xenobiotických sloučeninách (deriváty fluorenu), senzorech a biosenzorech a o přípravě, 

charakterizaci a aplikaci m-AgSAE a GCE pro indikaci poškození DNA. V druhé části DP 

jsou prezentovány články, které vyšly (5) nebo v nejbližší době vyjdou (2) v časopisech 

zaměřených na bioelektroanalýzu.   

  K DP mám několik dotazů, které mohou demonstrovat zkušenost doktorandky v dané 

oblasti výzkumu a dokreslit celkový význam předkládané práce: 

1. V DP byly sledovány škodlivé účinky vybraných derivátů fluorenu (2-AFN, 2-

aminofluoren, 2-acetylaminofluoren a 2,7-diaminofluoren) jako jedny z polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAHs).  Kde a za jakých podmínek lze v nejvyšších 

koncentracích očekávat výskyt těchto genotoxických látek a kterého derivátu bychom 

se měli nejvíce obávat a proč? 

2. Hydroxylové radikály byly generovány elektrochemicky na povrchu borem dopované 

diamantové elektrody nebo chemicky (Fentonova reakce a auto-oxidace ionty Fe
2+

).  
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Na str. 21 jsou napsány reakce vzniku superoxidového a hydroxylového radikálu. Jak 

je ovlivněna reakce vzniku a záchytu hydroxylových radikálů? Byl nebo nebyl 

pozorován rozdílný efekt hydroxylových radikálů na poškození DNA připravených 

chemicky a elektrochemicky?  

3. Potenciály redukčních signálů (Ep) 2-AFN na rtuťové a grafitové elektrodě (GCE) 

nevykazují stejnou závislost na pH (str. 36 a str. 40). Jaké je pro to vysvětlení? 

4. Jak bylo prováděno mechanické čištění a elektrochemická aktivace GCE směřující k 

úplně stejným vlastnostem elektrodového povrchu?  Podobně i při přípravě 

elektrodového povrchu dsDNA/GCE biosensoru. 

5. Bylo pozorováno, že dsDNA poškozená po ataku hydroxylových radikálů se z povrchu 

GCE uvolňuje. Co je hnací sílou tohoto procesu? Jaký je mechanismus poškození DNA   

2- aminofluorenem a dalšími fluorenovými deriváty? 

6. Při studiu interakcí dsDNA a 2-AFN byly používány dva přístupy (DNA v roztoku a 

DNA jako modifikátor povrchu elektrody) (Electroanalysis, 2015). Z hlediska druhého 

přístupu, kde byla sledována doba inkubace, bylo by možné sledovat kinetiku 

poškození DNA spočívající v prvotní interkalaci 2-AFN mezi nukleobáze? 

 

 

Disertační práci Mgr. Andrey Hájkové chválím. Je sepsána pečlivě, logicky s jasnou 

formulací myšlenek a bez závažných chyb (maličkostí je např. uvedení adenosinových a 

guanosinových signálů, jedná se o signály adeninových a guaninových zbytků DNA). 

Autoreferát, předložený v češtině a v angličtině, by zasloužil více pozornosti, aby shrnující 

informace byly doprovázeny odpovídajícími mechanismy redox reakcí a obrázky, které 

jednoznačně dokreslují text.  Z hlediska výzkumu považuji DP za přínosnou nejen  pro oblast 

vývoje biosenzorů, ale i pro oblast studia možného poškození DNA xenobiotiky. Jejich 

monitorování,  ať už karcinogenů  nebo mutagenů, je v ŽP velice důležité, neboť jsou často 

příčinou indukce závažných onemocnění, spojené s rakovinou  a s postupným zánikem 

specifické skupiny neuronů.  

 

Doporučuji, aby se předkládaná DP Mgr. Andrey Hájkové stala podkladem pro řízení k udělení 

titulu Ph.D. v oboru analytická chemie.  

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                

Brno, 1. září  2016                                                                         Libuše Trnková 

 


