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Studium agregace kationtového porfyrinu ve vodném prostředí

Porfyriny patři,knejzajímavějším biologicky ýznamným chromoforum. Studiumpodmínek a mechanismů jejich ug,ógu..Je preamĚtem trvaléh o zájmu, Agregace porfyrinůmůŽe bý procesem žádouctm i Áe{aaouóí-, v závislosti na jejicť r.ont,8t"i biologické čiterapeutické funkci či dalším typů aplikací, např. cílené syntozý šupramotet.uiami.h systémů'Agregace porfyrinů je významn16'].j.u.* rovněž pri detekci porfyrinů metodou povrchemzesíleného resonančního Ramanóva ro.zpty|u 1snnns), nebot,umoŽňuje např' identiÍikovatpřítomnost molekul por$'rinů volné uaá n.po*s."1řh metalací v důsledku interakce s Agpovrchem. Na možnost tvorby agregátů 
5;t19't"*r'" po.ry.i,,u H2TMPyP v přítomnostinadbýku NaBH+ upozornila špnnŠ spektrální studie tohlto po,4.,.i.,u,v systému s Ag

;:liffi'lK$ů. 
*u""o, následovaná siudií ..,o,,une,,ictr nam.an;;i;il spekter systémů

Cílem práce Marcely Dvořákové bylo prostudovat tvorbu a stabilitu agregátů H2TMPyPvznlkajicích v důsledku jeho interakce s NaBH+ ve vodném prostředí meiodou elektronovéabsorpční spektroskopie. K nejvýznunnějším výsledkům prácepatří zjištění a prostudováníčasové závislosti tvorby agregátů a dtkaz *;'by ó;gat.i ,," stecňio;;irickém poměruporfyrin: NaBH+ rovném 1: 7. Tento poměr pat<. ut<azá| na význarrt kompenzace nábojetetrakationtového porfyrinu čb/řmi BHa- pro ,,,nii. agregátů.

Marcela Dvořáková pracovala na své bakalářské .práci systematicky, s vysokýmpracovním nasazením a zaujetim pro výzkum,,ou p.áď rri 
"yn.'i.9íili.;''é p ráce prokáza1anejen schopnost samostatné experiment álni price, ale i iniciativu a zodpovědnost přivyhodnocování výsledků. Právě d^íku tomuto. přístupu se jí podařilo odhalit pomalou kinetikuvzniku agregáti a zvo|it tak správne- 

9o!ňinr<y u po*up pro určení sloŽení agregátů,.K postupu výzkumné 
'práce 

příspívala M. Dvořářová iadou vlastních nápadů. Po doplněníptáce o některé další experimenty je plánována presentace jejích výsledků na 13.Spektroskopické konferenci konané vledniói na Morav8 v červnu 2007.

Závěrem konstatuji, že výsledky své práce i přístupem kjejímu vypracováváníptokáza|a Marcela Dvořáková své oábome scnopnosň a předpoklady pro magisterskéstudium. Plně doporučuji práci k dalšímu Ťízení.
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