
Oponentský posudek na diplomovou práci Zdislavy Pechrové 

Předložená práce Zdislavy Pechrové si vytyčila za cíl přípravu nanočástic fytátu vápenatého 

dopovaných takovým obsahem železitých iontů, aby byl jejich 31P NMR signál díky paramagnetickým 

disturbancím extrémně rozšířen a tudíž neměřitelně malý. Odstranění dopantu Fe z materiálu pomocí 

sideroforů by pak mělo mít za následek opětovnou detektabilitu signálu, čímž by mohly být alespoň 

teoreticky in vivo vizualizovány např. bakteriální infekce, neboť řada bakterií produkuje významné 

množství sideroforních sloučenin. Z hlediska potenciálního medicínského přínosu se proto jistě jedná 

o atraktivní oblast výzkumu. Předložená práce je pak rozsahem teoretické i experimentální části více 

než dostatečná pro uznání jako práce diplomové. Nicméně k práci samotné a k prezentaci výsledků 

mám řadu výhrad, byť se týkají většinou formální stránky práce. 

Po formální stránce totiž předložená diplomová práce obsahuje řadu nedostatků, které zbytečně 

snižují čtenářův dojem. Kromě většího počtu překlepů a neobratných formulací, které v sobě často 

obsahují anglický slovosled, se jedná o řadu pravopisných chyb a formálních a typografických 

drobností, např. nekonzistentní uvádění číselných odkazů na reference (před/za tečkou, 

s mezerou/bez), nepoužívání kurzívy u veličin (T1, T2, směry os x,y,z), nekonzistentní psaní „s“ a „z“ 

podle starých/nových pravidel – např. organismus a rezonance, občasný nesoulad podmětu 

s přísudkem, podivné patvary – scen místo počeštěného sken nebo anglického scan, nesprávné 

použití přechodníků, občas chybějící mezery mezi číselnou hodnotou veličiny a jednotkou apod. 

Taktéž nesedí obsah anglické a české verze abstraktu. Struktury 1ax/5eq z Obr. 1 připomínají 

schodiště M. C. Eschera. Jednotlivé prohřešky byly označeny v textu a zaslány autorce. 

I po stránce faktické správnosti se autorka neubránila některým nepřesnostem. Pokus o zjednodušení 

úvodu do problematiky občas vede ke sporným vyjádřením, např. tvrzení ze str. 18, „Endogenní MRI 

protonové kontrasty v měkkých tkáních pocházejí z místních rozdílů v hustotě protonů (koncentrace 

vody), což má za následek různé hodnoty T1 a T2.“ není pravdivé, neboť hodnoty T1 a T2 primárně 

nezávisí na koncentraci vody, ale spíše na koncentraci a druhu ostatních látek, teplotě, pH apod. 

Taktéž tvrzení že „obraz abnormální tekutiny je jasnější než normální tkáňové pozadí“ není při T2 

zobrazování správné – v přítomnosti kontrastní látky sice dochází k lepšímu rozlišení, avšak místa, kde 

je kontrastní látka přítomna, vykazují nižší signál. Tvrzení, že relaxivita Gd-kontrastních látek „při 

vyšších magnetických polích klesá na nulu“ je příliš pesimistické, při hodnotách B schválených pro 

medicínské použití (cca 3–8 T) se drží na konstantní úrovni. Ale ani optimismus pro použití T2 

kontrastních látek není úplně na místě, neboť pokud je mi známo, tak v současné době není na trhu 

jediná látka schválená pro použití „na lidech“. Nicméně je pravdou, že pro výzkum přináší T2 

kontrastní látky v některých ohledech značný benefit oproti 1H T1 kontrastům. 

Co se týče vlastních výsledků a jejich prezentace, tak u NMR spekter by mělo být uvedeno, o které 

jádro se jedná, byť je to implicitní. 

 

Dotazy: 

Na str. 16 zmiňujete značnou škálu chemických posunů 31P od –200 do +500 ppm. Mohu znát příklady 

látek vykazujících takto extrémní hodnoty posunů? S výjimkou hexafluorofosfátu jsem se zatím 

s takovými extrémy nepotkal. 



Z elementární analýzy je díky obsahu dusíku vyvozováno zabudování dusičnanového iontu do 

struktury nanočástic. Nemůže to být spíše amonný kation? Lze tyto formy dusíku nějak jednoduše 

odlišit? Analýza dusíku však byla učiněna jen pro malý zlomek vzorků, proč? 

Byl pozorován poměrně nepředpokládaný vliv obsahu železa ve vzorku na relaxační čas, který se 

s rostoucím podílem Fe prodlužoval z původní cca 1 s na téměř 4 s (Tab. 4). O čas jakého jádra se 

jednalo? Bohužel to není uvedeno. Nicméně, ať už by to bylo pro 1H nebo 31P, je to dosti 

neočekávané. Jaké je vysvětlení? Mne nic nenapadá. 

Jaké je vysvětlení pro netriviální průběh pološířky EPR signálu (Obr. 13)? Netriviální interakce mezi 

spiny? 

Diskuse na straně 43: „Hodnota velikosti sraženiny nebyla z DLS měření získána, protože jsou to 

velikosti nad 5000 nm, které se na přístroji nezměří. Až na poslední vzorek, kde nebyla vidět žádná 

kulovitá částice, což také vysvětluje větší velikost získanou z DLS měření.“ by měla být 

přeformulována, aby dávala smysl. Přiznávám, že význam toho, co chtěla autorka říci, jsem zcela 

ztratil. Jak tedy byly změřeny velikosti uvedené v Tab. 5? 

 

Závěrem lze říci, že v práci byly nalezeny podmínky pro přípravu fáze, která splňuje vytyčené 

požadavky, takže cíl práce lze označit za splněný ve stadiu „proof of principle“. Nicméně si 

neodpustím ještě metodickou poznámku, která je spíše mířena školiteli – v disperzích krystalických 

nanočástic nebývá jádro přítomné v pevné fázi obvykle měřitelné (např. v 19F NMR spektru disperze 

nanokrystalického CaF2 není žádný signál). Vysvětlení, proč byl v tomto případě signál detekovatelný, 

může sice spočívat v omezené míře krystalinity připravených nanočástic, ale mohlo by se jednat i o 

postupné rozpouštění/uvolňování jednoduchých komplexů IP6 do roztoku. K jednoznačnému rozlišení 

by bylo třeba udělat např. rozpouštěcí studii s izolací nanočástic/supernatantu pomocí dialýzy, a 

kvantitativní NMR s využitím standardu v inzertní kyvetě. Bylo něco takového v minulosti uděláno, 

aby bylo možné jednoznačně přisoudit signál v prezentovaných spektrech fosforovým jádrům 

přítomným v pevném podílu suspenze nanočástic? 

Přes výše uvedené výhrady předloženou práci doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení 2–, 

hlavně vzhledem k jazyku práce, neboť množství odvedené experimentální práce by si zcela určitě 

zasloužilo mnohem lepší hodnocení. Vzhledem k množství překlepů a dalších chyb je podle mého 

názoru nutné i zpracování opravného lístku – vzhledem k množství oprav by možná nebylo od věci 

vložit do SISu celou diplomovou práci znovu jako opravný lístek. 
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