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PředloŽená práce se zabývá v současné době velmi aktrrálním a slibným tématem

tkáňového inŽenýrství ' JiŽ v úvodu |ze Ťíci, že dosaŽené výsledky jsou rovněŽ velmi slibné a

lze očekávat, že se jedná o znalosti, na kterých Ize dáIe stavět a v budoucnu i úspěšně

aplikovat v lékařství. Práce rovněŽ velmi dobře dokladuje i vysokou mezinárodni kvalitu

oddělení (oddělení růstu a diferenciace buněčných populací), na kterém vznikla.

Vlastní práce je koncipována jako souhrn praci autorky s úvodem a stručnou

charaktertzací výsledků a diskuzí k nim. Vzhledem k tomu, Že se jedná o celkem 9 prací

v časopisech s Impakt faktorem (kde je 5x první autorkou), jedné kapitoly v knize a patentové

přihlášky, lze tuto formu jenom uvítat' Autorka má tak možnost sumarizovat své výsledky bez

nutnosti jejich podrobného (detailního) rozepsání a proto i jakéhosi ,,utopení.. v detailech.

Všechny výsledky jsou ovšem dobře dokladované v publikacích s přísným recenzním

řízením'

Nebudu se zabývat detailně drobnými překlepy, jejichž seznam jsem předal autorce a

nemají vliv na kvalitu vlastní práce.

osobně si myslím, Že poděkováni se má týkx osob, které se významně zaslouŽily o

vznik práce, byli autorkou oporou jak odbornou' tak i osobní. Nevyjmenováva| bych všechny

spolupracovníky, kteří s podíleli na jednotlivých publikacích. Jejich podíl byl již jednoznačně

stanoven spoluautorstvím. Docházi pak k určitému zbytečnému rozmělnění tohoto

poděkování. Ale zá|eŽí samozřejmě na autorce' jak si cení konkrétní pomoci a plně závisí na

jejim názoru.

Vlastní úvod (souhrn problematiky) je informativní a podává dobrý přehled o

problematice materiálů a nanotechnologie v tkáňovém inženýrství"

V úvodu (kap. 1.1) je konstatováno, Že biomateriá|y |ze rozdělit do 5 tříd. Tyto třídy jsou

dá|e rozebrány, mimo pén.é. Jaké materiáIy patří do přírodních materiálů? Přirozené polymery

to nejsou fisou zaŤazeny do třídy polymerů).

V kapitole o polydioxanonu (2.I.3.1) je chybně uvedena citace u odkazu na použití

,,kostních špendlíků.. _ citovaná práce je přehledná práce o poly(ether esterech). Danou

problematikou se zabývá např. Liptak a spol. (Liptak, J.M.' Edwards, M.R., James' S.P.,

Dernell, W.S., Scott, R.J., Bachand, A.M., Withrow, S.J. Biomechanics characteristics of

allogeneic cortical bone pins designed for fracture fixation (200S) Veterinary and

Comparative Orlhopaedics and Traumatology,2I (2), pp. 140-146). Jakkoliv polydioxanon je

široce používán,je otázkou, jestli by se tato kapitola neměla spíše nazvat Poly(ether ester).



Na stránce 29 (kap.4'3,I)je věta týkajici se vlastností MWNT a končící tím, Že se liší od

MWCNIT. Domnívám se, že tam má bý lišící se od SWNT. Zde panuje trochu zmatek ve

/ zkratkách' v jejich sjednocení, pravděpodobně MWNT: MWCNT a SWNT: SWCNT (viz i

seznam zkratek).

Materiály a metody stručně charakterizují pouŽité postupy, detaily jsou dostatečně

popsány v přiloŽených publikacích

V kapitole Výsledky a diskuze jsou jasně a stručně charakterizovány a diskutovány

dosažené výsledky, podrobnosti jsou opět dostupné v publikacích. Tento postup je standardní

u předloŽeného typu disertace (,,sebrané spisy..).

V kapitole Závěry jsou shrnuty dosaŽené poznatky. To je samozřejmě informativní' ale

očekával bych závérečtý odstavec, který celkově charakterizuje dosaŽené výsledky.

V podstatě na úrovni posledního odstavce kapitoly Summary.

MůŽe tedy autorka stručně charakterizovat dosaŽené poznatky a případně je zasadit do

kontextu současného tkáňového bioinŽenýrství a jeho moŽných aplikací v lékařství? Kde

autorka očekává další výzkum s perspektivou reálného využití v medicíně (nebo

veterinářství?)?

Na závěr si dovolím mít ještě jednu ,,taktickou poznámku., _ 3,5 cm tlustá disertace může

oponenty dopředu deprimovat, neřku-li 
',nenaladit... 

Problém je v pracích v tisku, které jsou

vytištěny ve formě poslané k recenzi. Pokud nejsou ještě dostupné ve formě korektur, tak

bych doporučil výisknout je v menším řádkování (recenzent určitě nepotřebuje větší

řádkování k vpisování poznámek), případně i velikosti písma (10)' Vytištěné články také

nemají více prostoru.

Úplně nazávěr bych chtěl konstatovat, že d|e mého názotupředložená práce dokladuje

schopnost autorky vědecky pracovat a řešit konkrétní problémy vědeckého výzkumu.

D o sažené výsledky j sou na v zn1kající, na mezlnátro dně srovnatelné úrovni.

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji přijetí práce k obhajobě
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