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Posudek oponenta rigorózní práce 

Posuzovaná rigorózní práce je zaměřena na přípravu polymerních nosičů syntetizovaných za použití layer-by-
layer metody. Mimo syntézy je provedeno i základní in vitro hodnocení uptaku a biokompatibility připravených 
molekul. Práce je logicky členěna, srozumitelně sepsána a má až na drobné výjimky vysokou úroveň jazykové 
úpravy. Experimentální část je rozsáhlá, design a výběr některých experimentů by však zasloužil úpravu. Po 
obsahové, jazykové ani grafické stránce k práci nemám žádné zásadní výhrady, mám pouze několik připomínek 
a dotazů: 
Připomínky: 
1) V teoretické části je zmíněna transfekce pomocí virů. Nomenklaturně správně se přenos genetického 
materiálu pomocí virů nazývá transdukce, zatímco pomocí chemických metod transfekce. 
2) Obecně jsou v práci používány dosti zastaralé citační prameny, což pro oblast neustále se vyvíjející genové 
terapie není šťastná volba. Zvlášt nemístně to působí v sekci 3.2 (Nukleové kyseliny a jejich terapeutické 
využití), kde se průměrný rok vydání citovaných prací pohybuje okolo přelomu milénia.  
3) Ve stejné sekci chybí zmínka o antigene oligonukleotidech, shRNA, antagomirech a miRNA mimics. 
4) V sekci 3.3 (Nosiče nukleových kyselin) bych očekával více informací o reálném využití jednotlivých typů 
nosičů v klinické praxi. 
5) V práci se objevuje snaha odhadovat agregaci připravených částic na základě fotografií z fluorescenčního 
mikroskopu. Tyto obrázky jsou jednak nízké kvality (rozlišení) a chybí u nich měřítko, díky kterému by bylo 
možné tuto skutečnost lépe kvantifikovat. 
6) Co se týče designu buněčných experimentů, navrhoval bych zkrátit uptakovou část na několik jednotek hodin 
až 24 h, jak je zvykem u tohoto typu prací. Naopak biokompatibilitní část bych prodloužil na 72 h a použil bych 
exaktnější metodiku stanovení viability (př. MTT, neutral red) než je vizuální hodnocení morfologie. 
7) Ačkoliv to tak prezentujete, tak na obr. 25 nevidím nějaký zjevný uptake. Spíše nějaké extrémně velké shluky, 
které pravděpodobně leží na povrchu buněk. Na obr. 25b žádná fluorescence není. Rovněž tak na obr. 26b, 
čemuž nerozumím (podobrázek a je v tomto případě pozitivní). Obecně na základě fotografií z konvenčního 
fluorescenčního mikroskopu člověk těžko odhadne, zda je častice vně nebo vevnitř buňky. Doporučil bych 
použití laserové skenovací konfokální mikroskopie, která umožní subcelulární lokalizaci komplexů. 
Dotazy: 
1) Připravené částice mají na základě obrázků z elektronového mikroskopu průměr okolo 10 µm, což je 
v nanoscale světě obrovský rozměr. V oblasti nevirových nosičů se většinou připravují systémy, které mají 
několik desítek až 100 nm. Mohou vůbec částice s průměrem v jednotkách µm procházet přes membránu? Je 
nějaký obecný vztah mezi velikostí chemických vektorových částic a transfekční účinností? 
2) Je škoda, že v práci není stanovení transfekční účinnosti připravených častic a jejich srovnání s nějakou 
vhodnou pozitivní kontrolou, jako např. komerčním transfekčním reagens jetPEI. Na druhou stranu rozumím, že 
rozsah práce už je tak dost velký a že se jedná o postupný vývoj. Jsou již k dispozici data k této oblasti 
z laboratoře, kde jste pracovala? 

 
Závěrem je možno konstatovat, že Mgr. Petra Ondrašáková prokázala jak velmi dobrou orientaci ve studované 
problematice, tak schopnost samostatné vědecké práce. Práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce, 
jednoznačně ji doporučuji k obhajobě a zároveň navrhuji, aby po jejím úspěšném absolvování byl Mgr. 
Ondrašákové udělen akademický titul doktor ve zkratce PharmDr.  
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