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Předložená práce RNDr. Jiřího Dolanského je psána v angličtině a jedná se o souhrn tří 

projektů (jedna práce publikována, jedna odeslána k posouzení, jedna ve fázi „proof of 

concept“) doplněný o úvodní část. V této úvodní části autor velmi zajímavou a čtivou formou 

uvádí čtenáře do problematiky, která je dále řešena v jeho práci. Věnuje se proto nejprve 

singletovému kyslíku a oxidu dusnatému, jako mediátorům terapeutického efektu, dále se 

zmiňuje o významu polyethylemiminu a systému biotin-avidin. Nemalá část je pak věnována 

nanovlákenným systémům a z nich odvozených nanočástic.  

V rámci své experimentální práce se kandidát věnoval právě posledně zmiňované 

tématice, kde na třech projektech názorně ukázal vzrůstající význam modifikací 

nanovláken/nanočástic vhodnými terapeutiky jako jsou např. fotosensitizéry produkující 

singletový kyslík, donory NO, polyethylenimin inhibující adhezi bakterií nebo biotin, který lze 

využít pro navázání dalších částic pomocí vazby biotin-avidin. Dle přiloženého „podílu autora 

na jednotlivých publikacích“ je zřejmé, že se RNDr. Jiří Dolanský během své práce podrobně 

seznámil s řadou laboratorních technik od syntézy jednotlivých NO-donorů, přes modifikaci 

nanovláken, jejich následné fotofyzikální hodnocení, in vitro antibakteriální testy a 

biochemické metody při použití enzymů vázaných na avidin. Zvládnutí takového rozsahu 

laboratorních technik není zcela běžné u postgraduálních studentů a velmi proto tento 

komplexní přístup oceňuji. Výsledky získané kandidátem jsou také zajímavé a dokládají velký 

potenciál těchto systémů do budoucna a to nejen v antibakteriální terapii.  

Kandidát je prvním autorem velmi kvalitní publikace (Nanoscale, IF = 7,233), druhá, 

vycházející z jeho disertační práce, je v oponentním řízení a dle prezentovaných výsledků 

nemám obavy o její přijetí k publikaci (dříve či později) v kvalitním recenzovaném časopise. 

Dále je předkladatel spoluautorem dalších dvou impaktovaných prací zaměřených na tématiku 

boranových klastrů, která malinko vybočuje z náplně předložené práce, ale dokládá opravdu 

široký záběr experimentálních technik kandidáta.  

Celkově hodnotím práci jako velmi vydařenou a po důkladném prostudování ji zcela 

jednoznačně mohu doporučit k obhajobě. Níže uvádím pár připomínek a komentářů, které 

ovšem nikterak nesnižují vysokou úroveň předložené práce. 

 

K práci mám pár následujících připomínek, případně otázek: 

 Ke kterým NP se vztahuje Tabulka 3? V nadpise tabulky to chybí a z textu se na tuto 

tabulku odkazuje jak u PS s N2 tak i bez N2. 



 Nesouhlasím zcela s tvrzením, že emisní pás při 721 nm (Obr. 15C a str. 53) naznačuje 

agregaci na povrchu. Agregáty ftalocyaninů (Pc) obecně pouze snižují intenzitu 

fluorescence, nemění tvar emisního spektra (platí pro H-dimery, které jsou pro Pc velmi 

typické). Pouze v případě J-dimerů (což je velmi zřídka) by mohlo dojít ke změně v 

emisním spektru a objevení se nového pásu bathochromně posunutého. Je to podle Vás 

vysvětlení tohoto pásu při 721 nm, a jak by případně vypadal tento J-agregát pro P2? 

 Typicky se v literatuře pro účinnost antibakteriálního efektu užívá parametr log (pokles 

CFU) (tzn. pokles v CFU vyjádřený v logaritmickém měřítku). Za alespoň nějak 

klinicky významný efekt se obecně považuje pokles v řádu log 3. Jakých parametrů 

dosahovaly antibakteriální testy s modifikovanými NP? Bylo by možné účinnost těchto 

NP nějak zvýšit? 

 Není mi příliš jasné, jakým způsobem se gravimetricky stanovuje množství PEI a N1 v 

PSPEI/N1 (str. 66). Můžete prosím, tuto techniku přiblížit? 

 Lze efekt "odfiltrování" E. Coli přes nanovlákennou membránu očekávat i u pouze 

sulfonovaných PS (tzn. bez PEI a N1)? Tento kontrolní experiment by vhodně doplnil 

Tabulku 5. 

 Lze nějakým způsobem definovat účinnost "click" reakce mezi TB-PS a azido-

modifikovaným biotinem (str. 78)? Tento typ reakce většinou vyžaduje přítomnost 

katalyzátoru, aby k reakci vůbec došlo. Pokud není možné použít katalyzátory, používá 

se jako zdroj alkynu stericky pnutý dibenzoazacyklooktyn. 

 Nedá se předpokládat destrukce proteinových komponent při použití TB-BA P2 PS 

(nebo do budoucna jinak modifikovaných TB-B P2 PS) singletovým kyslíkem po 

ozáření? 

Drobnější chyby: 

 Molární množství a výtěžek chybí u syntézy N1. 

 Charakterizace látek N1 a N2 by mohla být detailnější (IČ, t.t., MS, CHN), pokud je to 

nová látka. Pokud ne, tak by zde měl být odkaz na původní literaturu. 

 Obr. 14C - spektrum Pc v P2/N2-NPs je prakticky plně monomerní a pás při 615 nm 

nepatří dimeru (jak je uváděno v textu str. 52), ale je to jeden z vibračních pásů ke Q-

pásu látky P2. 

 V Ref. 145 chybí název časopisu. 

 Doporučil bych sjednotit psaní odkazů, zejména časopisy jsou někde ve zkratce, někde 

plným názvem, někde dokonce kombinace obojího. 

Otázka do diskuse: 

 Můžete porovnat výhody a nevýhody NO donorů a látek produkujících 1O2? Např. jako 

jeden problém se nabízí (i)reverzibilita (NO se "spotřebuje", kdežto 1O2 po ozáření 

vzniká pořád, pokud je v okolí nějaký kyslík). 

 Existuje nějaký NO donor v literatuře, který by se dal recyklovat? Tzn. znovu "nabít" 

nějakou chemickou reakcí, která doplní uvolněný NO? 

 

 

 

 

V Hradci Králové, dne 7.8.2018   Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. 


