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Projekt diplomové práce Markéty Komínkové vyvstal zpoŽadavkŮ biochemických studií
karcinogenů a dalších DNA modifikujících látek, v současné době intenzivně zkoumanýchna
významných světových biochemic\ých pracovištích, ke kteým bezesporu patÍi i katedra
biochemie PřF UK. Uvedené sfudie se často jen stěží obejdou bez pouŽití izotopicky
modifikovaných molekul - především radioaktivními izotopy, které zaručýi moznost
jednoduše a relevantně sledovat pouŽité xenobiotikum ve zkoumaném biosystému a zaruěuji
exklusivní citlivost jeho detekce.
Cílem projektu bylo připravit tritiem značené substance o-anisidin, sanquinarin a
aristolochovou kyselinu I a připravené radiochemikálie chara|<terizovat odpovídajícím
obvyklým atestem pro předání k dalším experimentum. Vzhledem k tomu, že se jedná o
relativně citlivé molekuly, bylo nutné zvo|tt pro kaŽdou znichjinou strategii vnesení tritia.
Kandidátka vypracovala |iterámi rešerši týkajíci se řady aspektu tritiačních reakcí a na
zák|adě ziskaných rysledku byla potom navrŽena syntetická strategie. Výsledkem jsou
připravené tři tritiem značené sloučeniny, znichž dvě již byly použity kbiochemickým či
fizziologic[ým sfudiím a data jsou zpracovávána do publikačního sdělení.
Diplomantka se během své práce sezrrámila jak s metodami organické, tak i radiochemické
syntézy, analytickými a separačními metodami u organickýcb i znač,ených sloučenin, zv|ád|a
měření a vyhodnocení radioaktivity jak v separátním vzorku, tak i v chromatografickém
systému, seznámila se a dodrŽova|a zásady bezpečné práce se zdroji ionizujícího záŤeni a
v neposlední řadě zv|ád|a i ptezentaci v'ýsledlni ve finální formě diplomové práce. Kandidátka
přistupovala k práci pečlivě, odpovědně a racionálně a stejným způsobem r,yhodnocovala
získané výsledky.

Závěrem je tedy nutné konstatovat, že jak vlastní řešení netriviálního diplomového
projektu, tak i konečnou prezentaci zv|ádla diplomantka velmi dobře a že získala řadu
hodnotných výsledku, znichŽ kromě připravených cílových sloučenin bych rád vyzvednul
nově vypracovanou metodiku vnášení tritia do molekuly pomocí reduktivní dehalogenace.

Práce jak po experimentá|ni tak i formální stránce splňuje požadavky kladené na
závěrečné magisterské práce a doporučuji ji tedy k obhajobě a dalšímu Ťizeni.
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