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Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium syntézy vhodných anorganických 

pevných látek, přípravy jejich nanočástic, studium jejich fyzikálně-chemických vlastností 

s důrazem na jejich magnetické vlastnosti, dále na jejich enkapsulaci, porovnání vlastností 

obalených a neobalených nanočástic, jejich topné výkony. Součástí práce jsou i biologické 

testy viability různých typů buněčných prostředí. 

Nanočástice La1-xSrxMnO3 o složení x = 0.2-0.55 byly připraveny citrátovou metodou 

s následným tepelným zpracováním. Tepelné zpracování mělo vliv na velikost částic. Tyto 

částice bylo nutné rozdružit mechanickým zpracováním. Významné informace o stechiometrii 

připravených nanočástic a nadbytku kyslíku. Magnetické vlastnosti autor práce sledoval 

v závislosti na složení vzorku a velikosti částic. Podařilo se určit Curieovy teploty a jejich 

vlastnosti byly porovnávány nanočásticemi o složení CoFe2O4. 

 V další části práce byly tyto nanočástice La1-xSrxMnO3 pokryty SiO2 s tloušťkou obalové 

vrstvy 5 - 25 nm. Metoda přípravy obalové vrstvy byla optimalizována a využita pro pokrytí 

nanočástic i další spinelové fáze Co1-xZnxFe2O4 a oba produkty byly komplexně 

charakterizovány. K vytvoření obalové vrstvy nanočástic byla úspěšně zkoumána i možnost 

přípravy této vrstvy tak, aby tato mohla být, díky přítomnosti aminoalkylových řetězců, 

vázána k biologickému nosiči. 

U takto obalených i neobalených částic byly určovány aplikačně významné parametry 

magnetických a teplotních vlastností, např. magnetizace, Curieova teplota a topný výkon, 

praktickým využitím pro hypertermii. 

Jako vedlejší, ale stejně významný lze vyzvednout významná spin-spinová relativita u 

nanočástic La1-xSrxMnO3 pokrytých SiO2, jev využitelný při zobrazování pomocí magnetické 

rezonance. 

Toxikologické vlastnosti hybridních nanočástic na bázi La0,75Sr0,25MnO3 pokrytých SiO2 byly 

studovány „in vitro“ na kmenových buňkách k posouzení tzv. viability a prokázaly 

použitelnost těchto nanočástic pro základní biologická studia. 



Práce je napsána přehledně, korektně a pečlivě na 181 stranách textu a obsahuje 270 citací na 

použitou literaturu, kde se nezapomíná ani na práce školícího pracoviště. 

V úvodní části disertace jsou již dříve publikované práce jiných autorů velmi cíleně a 

přehledně zhodnoceny ve vztahu ke studované problematice, z níž jasně vyplývá, čím se autor 

bude zabývat a co je v jeho práci nové a přínosné. Stejně tak zodpovědně se autor zaměřil na 

zpracování přehledu teoretických představ vlastnostech studovaných perovskitových a 

spinelových systémů. 

Zvolené metody zpracování jsou jasně popsány a definovány. Rád bych vyzdvihl fakt, že 

autor velmi pečlivě přistoupil i experimentální práci při hledání způsobů přípravy nanočástic 

chemickými i mechanickými postupy a jejich následnému obalování. Velmi přesvědčivě 

působí i dokumentační snímky z HRTEM.  

Výsledky  a diskuze jsou zpracovány velmi přehledně, odděleně pro jednotlivé typy nebo 

skupiny vzorků. Vše uvedené je velmi přesvědčivé, důvěry- a obdivuhodné. 

Svědčí to o autově svědomitosti, pečlivosti a vědecké korektnosti. Důležité je i poznamenat, 

že autor ve studované problematice publikoval 4 články v zahraničních oponovaných 

časopisech, 1 patent a 20 konferenčních příspěvků. 

Jedná se o unikátní a komplexní práci „od syntézy až po využití“ získaných látek jako 

materiálů vhodných pro hypertermické a magneticko-rezonanční aplikace. 

Důkaz, že se jednalo o práci člověka podává jen několik drobných překlepů na str. 25, 31, 32, 

74, 93, 97 a např. nejednoznačný popis obrázku 25 s nejasností vzhledem popisu uvedených 

křivek. 

K práci nemám žádné další připomínky a závěrem by mě zajímalo, zda autor na základě 

výsledků studované systému by dokázal vyjádřit svůj názor nebo komentoval následující 

otázky: 

1) Jaké jsou Vaše závěry o závislosti teploty výpalu na vznik různých fází a velikosti 

krystalitů? 

2) Rozveďte a vysvětlete termín „sonochemická metoda“ a její využití. 

3) Jak lze předejít při mechanickém mletí fází La1-xSrxMnO3 vzniku SrCO3? 

4) Jak je blízko ke skutečné aplikaci získaných částic pro reálné léčení rakoviny? 
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