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1. Zhodnocení významu disertační práce a aktuálnost řešeného tématu 

Název disertační práce je vhodně zvolen, věnuje se aktuálně řešené problematice v oblasti tkáňového 

inženýrství a nanomateriálů. Cílem práce bylo připravit nanovlákenné vrstvy funkcionalizovat je a snížit 

vaskularizaci rány. Vybraná místa střevní anastomózy, hluboké kožní rány, incizionální hernie. Práce 

samotná je rozdělena na tři hlavní části a je přehledně zpracovaná. 

 

2. Rozbor disertační práce 

Disertační práce je rozdělena celkem do deseti základních oblastí. První čtyři oblasti jsou zaměřeny na 

literární přehled, cíle práce a použitou metodiku a také jsou zde popsány výsledky disertační práce. 

Následují kapitoly jako závěr, souhrn, publikační přehled, práce autora a použitá literatura. Obsah 

považuji za přehledný a rozdělení práce je přes velký rozsah vhodně členěné. 

Literární přehled se v samotném úvodu zcela správně zaměřuje na nanovlákna v regenerativní 

medicíně. Autor se věnuje popisu regenerace, buněčným typům a celkově regenerativní medicíně a 

použitým přístupům. Přechází k materiálové stránce a zabývá se extracelulární matrix (ECM), tedy 

prostředím vhodným pro buněčný život. Zkoumá materiály, které svojí strukturou jsou schopné 

napodobit ECM. Informace o elektrostatickém zvlákňování v kap 1.1.1 nejsou po technologické stránce 

zcela přesně prezentovány, ale vzhledem k zaměření autora je toto pochopitelné. Považoval bych za 

vhodné také uvádět laboratorní poloprovozní zařízení a průmyslová zařízení pro výrobu nanovláken. 

Například komerční zařízení Nanospider, která jsou již dnes využívaná pro malé laboratorní provozy.  

V kapitole 1.1.3 autor zcela správně popisuje nanovlákenné materiály. Uvádí zde termín celkový 

povrch, terminologicky správně je to měrný povrch vláken. Na straně 27 autor uvádí kryogenní mletí a 

definuje metodu jako funkcionalizaci nanovláken a dále v odstavci uvádí termín frakcionalizace. Použitý 

termín frakcionalizace není zcela vhodný jedná se většinou o určitou vybranou část z celku získané při 

oddělování. Nejsem si jist za nanovlákna byla rozemleta a následně rozdělena na jednotlivé velikosti 

částic tedy frakce.  

Cíle disertační práce autor rozdělil na tři hlavní části. Jedná se o přípravu a testování nanovláken pro 

hluboké kožní rány, materiály pro podporu hojení fascie a materiály pro hojení střevních anastomóz. 

Očekával jsem zde text, který se bude věnovat motivaci, proč jsou vybrány právě tyto tři oblasti. 

Částečně je toto popsáno v kapitole 1.2 hojení ran, ale přivítal bych, kdyby autor při prezentaci více 

představil právě tuto část např. s ohledem na množství zákroků, délku pooperační léčby atd.   

 

 



Metodika je část, kde autor informuje o přípravě a testování materiálů. Nejprve autor uvádí 

funkcionalizaci polymeru PVA glyoxalem. Příprava membrán je důsledně popsána. V kapitole 3.1.2. je 

v textu uvedena kvantifikace proteinu pomocí Quanti-it Protein. Bohužel, zde není uveden výsledek ani 

odkaz, kde je možné tyto informace zjistit. Následně jsou kapitoly charakterizace proteinové adsorpce, 

nasazení kultivace buněk, metabolická aktivita a hodnocení buněčné adheze. Testování in vivo a 

histologická analýza obsahují velice zajímavé výsledky. Úvod kapitoly 3.2 opět velice dobře informuje 

čtenáře o přípravě materiálů. Zde je již uvedena plošná hmotnost vytvořených materiálů PCL což u 

předchozího materiálu v kap. 3.1 postrádám. V kap. 3.3 opět není uvedena plošná hmotnost materiálů 

PVA a PCL v poměru 1:1 předpokládám, že se opět jedná o podobnou plošnou hmotnost jako 

v předchozím případě tedy 25g/m2.  

Výsledky jsou opět dobře a systematicky rozděleny. Velice oceňuji celkovou přehlednost této kapitoly. 

Druhá věta v kap. 4.1.1. nedává smysl, protože nelze zvlákňovat z principu věci dvě samotná 

rozpouštědla. Vždy je nutné mít polymer, který je vláknotvorný. Myslím, že se jedná jen o nesrovnalost 

v textu. Kapitola 4.1.3 Testování funkcionalizovaných nanovláken je přehledně zpracovaná a velice 

zdařile popisuje vliv jednotlivých polymerů na buněčnou adhezi a proliferaci. V následující kapitole se 

autor věnuje testování in vivo a hodnotí dosažené výsledky. Uvádí zde, že rozvoj mikrocév je klíčový 

faktor pro dobré hojení a odvádění odpadních látek  

Diskuze 4.1.5 v úvodu autor vysvětluje chování polymeru PVA a vliv dvou různých molekulových 

hmotností (termín molekulární váha není úplně vhodný). Přesně popisuje materiály, jejich vlastnosti a 

vliv funkcionalizace. Kladně hodnotím vzájemné porovnání PVA a PCL. Ke kapitolám 4.2.2 a 4.2.3 

testování in-vivo nemám připomínky. Diskuze 4.2.5 se věnuje funkcionalizaci PCL. Nejprve tedy 

popisuje kompozit PP/PCL a následně je popsáno testování. Na straně 83 ve třetím odstavci se autor 

věnuje rychlosti biodegradace PCL lepidla a celkovému povrchu objemu materiálu. Kapitola 4.3.1 

charakterizuje materiály z chitosanu, PVA a dále tyto rozemleté nanovlákenné vrstvy. V textu na str. 

85 je chyba označení odkazující na obrázky 24C a 24D. Diskuze kapitola 4.3.6. oceňuji iniciativu autora, 

kdy navrhnul nový skleněný emitor, který vyl využit pro zvlákňování chitosanu. Bohužel se ukázalo, že 

materiál chitosan způsoboval zhoršení hojení anastomóz. Následně jsou popsány možnosti využití 

frakcionalizovaných chitosanových nanovláken a strategie léčby. 

Závěrem autor přehledně shrnuje představené a dosažené výsledky. Část je rozdělena na části: 

funkcionalizace nanovláken pro hojení hlubokých ran, v druhé části popisuje vyvinutý implantát pro 

hojení fascie abdominální kýly. Výsledky implantovaných materiálů považuje za neuspokojivé, protože 

došlo k integraci do břišní stěny a k nežádoucí hyperplazii. Následuje třetí část, tedy materiály pro 

střevní anastomózy. Autor konstatuje, že cíle práce byly splněny a věří, že nanomateriály najdou 

praktické uplatnění pro zlepšení hojení ran. Po formální stránce práce obsahuje chyby, které snižují 

kvalitu práce např. na str. 65 je odkaz na obrázek 8., který je uveden na str. 33, ale nic takového, co 

autor popisuje na str.65 zde není zobrazeno. Přes formální chyby je práce velice dobře zpracovaná.  

Vzhledem k poděkování a jednotlivým částem v metodice nejsem schopen určit jaký je samotný přínos 

autora, co je výsledkem jeho samotné práce a jaké výsledky jsou ve spolupráci. Prosím tedy o vysvětlení 

v samotné prezentaci disertační práce. Nicméně oceňuji objem provedených experimentů a časovou 

náročnost celé práce. 

 

 

 



3. Otázky oponenta 

 

 Na straně 51 autor uvádí sterilizaci frakcionovaných chitosanových vláken a PVA. Popisuje postup 

sterilizace pomocí paprsku urychlených elektronů a dávku 27kGy. Nemůže tento typ sterilizace 

mít vliv na materiál chitosan a jeho výslednou stabilitu? 

 

 Může autor vysvětlit proč některé materiály např. PCL-strip v 7.den měl za následek vyšší hustotu 

mikrocév než samotný materiál PCL. Autor také na straně 65 ve třetím odstavci uvádí, že: 

„Aplikace obou typů nanovlákenných membrán vedla k nižší hustotě mikrocév ve srovnání 

s hojením rány bez membrán.“ Je tedy vhodné aplikovat membránu? 

 

 Autor uvádí, že rychlost degradace lepidla PCL byla mnohem nižší (pomalejší) než u samotných 

nanovláken PCL. Vysvětlení uvádí v množství materiálu na rychlost degradace. Není důvodem 

rychlosti degradace, také struktura materiálu, tedy jeho porozita? 

 

 

4. Závěr 

Předložená práce RNDr. Martina Kral´oviče splňuje nároky kladené na disertační práci a prokazuje 

předpoklady autora k samostatné vědecké práci. Doporučuji tedy přijmout tuto práci k dalšímu řízení 

a po úspěšné obhajobě udělit titul Ph.D. 
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