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Mgr. Mariusz Uchman:

Co- and Self-Assembly of Amphiphilic Block Copolymers

edlo ená dizerta ní práce Mgr. Uchmana je napsána formou
komentovaného souboru asopiseckých publikací autora. V ech dev t publiací bylo
vydáno v presti ních mezinárodních asopisech s nadpr rným impaktním faktorem
v daném oboru. U p ti  publikací je Mgr.  Uchman prvním autorem. Celkov  je Mgr.
Uchman spoluautorem trnácti publikací.

edlo ené práce kompletím a velmi uceleným zp sobem popisují zásadní
aspekty samoorganizace blokových kopolymer , jejím  výsledkem je tvorba
nanostrukturn  uspo ádaných systém  ve vodných roztocích. Zvolené téma je vysoce
aktuální vzhledem k neustále rostoucímu zájmu o aplikace samouspo ádaných
nanostrukturovaných objekt  v biomedicinální a technické praxi. Z tohoto hlediska
jsou prezentované v decké výsledky velmi p ínosné pro rozvoj tohoto oboru i jako
inspirace dal ím badatel m. V práci jsou z eteln  odli eny výsledky získané autorem
od výsledk  p evzatých z literatury i získaných spoluautory.

edm tem výzkumu byly amfifilní dvojblokové a trojblokové kopolymery
typu AB a ABC, které ve vodných roztocích tvo í samoasociované nanostruktury bu
samovoln , nebo po p ídavku ur itých anorganických komponent. V práci jsou
systematicky analyzovány oba chemické p ístupy na n kolika d le itých polymerních
systémech. Samovolná asociace byla studována pro dvojblokové kopolymery
polystyren-b-poly(sulfamát-karboxylát)isopren [PS-PISC] a trojblokové kopolymery
PISC-PS-poly(ethylenoxid), tj. PISC-PS-PEO p ipravených spoluautory. Polymery
byly posléze funkcionalizovány ím  vznikl polyelektrolytový blok jeho
nekompatibilitu s ostatními bloky lze ídít nastavením pH roztoku.

Autor studoval strukturu nano ástic v závislosti na pH n kolika metodami,
edev ím statickým a dynamickým rozptylem sv tla, analytickou centrifugou,

mikroskopií atomárních sil a interpretoval výsledky kryogenní elektronové
mikroskopie a nukleární magnetické rezonance. Autor ukázal, e v kyselém prost edí
vznikají monodisperzní nano ástice, zatímco v bazických pufrech je distribuce
rozm  nano ástic bimodální. Nano ástice s multikompartimentalizovaným jádrem
zm nou pH p echázejí na micely se sm snou slupkou. Takovéto objekty mohou být
vyu ity jako modelové systémy pro sekven ní transport lé iv. Z prezentace výsledk
je patrné, e autor v plném rozsahu ovládl iroké spektrum experimentálních metod a
e konsistentn  interpretuje výsledky m ení získané r znými metodami a rovn  tak

je dává do souvislosti s teoretickými úvahami.
Vznik micelárních agregát  v pou itých kopolymerech autor prokázal i v

ípad  asociace vyvolané anorganickými látkami, nap . kademnatými solemi.
Anorganická slo ka je zachycena v jádru micely a jeliko  pou itý polymer je
biokompatibilní, je mo no uva ovat o vyu ití t chto systém  v biozobrazovaní.

V dal í ásti práce se autor zabýval sm snou asociací v konjugátech
fluoresceinu a amfifilního metalkarboranu, které inhibují HIV proteázu. Autor
protudoval zvý ení rozpustnosti konjugát  ve vod  komplexací s cyklodextriny. S
vyu itím techniky fluorescen ní korela ní spektroskopie ukázal, e po zabudování do
fosfolipidové dvojvrstvy se metalkarboranové komplexy pohybují podobn  jako volné
molekuly.
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Asociaci metalkarboranového komplexu autor studoval také p i komplexaci s
dvojblokovým kopolymerem kyseliny polyakrylové a polyethylenoxidu. Zjistil, e
tyto nano ástice nemají pravidelnou kompaktní strukturu a postrádají architekturu
jádro-slupka.

V celé dizertaci je patrný iroký rozhled autora v procesech samoasociace a ve
fyzikálních a fyzikáln -chemických metodách jejího studia. Jednotlivé experimenty
na sebe systematicky navazují a jsou konsistentn  analyzovány  a interpretovány.
Zárove  je patrný praktický smysl autora p i hodnocení mo ných aplikací t chto
systém .

K diserta ní práci mám tyto dotazy a p ipomínky:

1.  V  p ípad  polymeru  PS-PISC  autor  ukázal,  e  v  basickém  prost edí  mají
nano ástice bimodální distribuci rozm . Men í nano ástice jsou základní útvary
jádro-slupka, v í nano ástice jsou p ipsány agregát m t chto micel. Co je p inou
agregace  micel  do  v ích  útvr ,  které  jsou  stabilní  po  n kolik  m síc  i  po  sonikaci
ultrazvukem? M e p inou být polydisperzita v molekulové váze a heterogenita ve
slo ení a ve funkcionalizac?. Je mo no odhadnout velikost polydisperzity a
heterogenity pou itých blokových kopolymer ?

2. V disertaci je diskutován kolaps a nabotnání jádra micel na základ  výsledk
stsatického rozptylu sv tla a fluorescen ních m ení. Jakými jinými experimentálnímí
technikami by bylo mo no selektivn  studovat rozm r jádra a tlou ku slupky micel?

3. T ké kovy obecn  jsou pova ovány za zdraví kodlivé látky. V disertaci jsou
studovány agregáty biokompatiblních polymer  s kademnatými solemi, s tím, e
mohou slou it pro biozobrazování. Jakým zp sobem je v tomto p ípad  zaji na
ne kodnost slou enin t kých kov  pro organismus?

Záv rem mohu konstatovat, e se jedná o velmi kvalitní diserta ní práci, ve
které Mgr. Mariusz Uchman pln  prokázal schopnost samostatné v decké práce.
Podle mého názoru p edlo ená práce zcela spl uje po adavky kladené na doktorskou
dizerta ní práci a proto doporu uji, aby po úsp né obhajob  byl Mgr. Uchmanovi
ud len titul PhD.

RNDr. Petr pánek, DrSc.
23. 9. 2010
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