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 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:   
doc. RNDr. Evžen Amler, CSc.  
Datum:  25. 5. 2012 

Autor:  Věra Lukášová  
Název práce:  
Modifikace nanovlákenných nosičů plazmou a její vliv na adhezi, viabilitu a 
proliferaci mezenchymálních kmenových buněk 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerš e, pracovní hypotéza…)  
Práce se zabývá efektem plazmatické modifikace na nanovlákenné nosiče. Cílem je 
sumarizace současných znalostí o vlivu plazmatické modifikace na adhezi, viabilitu a 
proliferaci zejména mezenchymálních kmenových buněk.  

Struktura (členění) práce:  

Práce je rozdělena do kapitol s názvy plazma, interakce buněk s povrchem 
nosiče, elektrostatické zvlákňování a modifikace polymerních nanovlákenných nosičů
plazmou. V kapitole zabývající se plazmou je popsán princip fungování plazmy a její
vliv na povrchy s důrazem na využití tohoto procesu při modifikaci materiálů. V části 
interakce buněk s povrchem nosiče jsou popsány principy interakcí buněk se svým 
okolím, a to jak s povrchem, tak se sousedními buňkami. V této kapitole je kladen 
důraz zejména na mechanizmus adheze mezenchymálních kmenových buněk a 
z nich diferencovaných buněčných typů s komponenty extracelulární matrix. Znalost 
těchto mechanizmů umožňuje porozumět adhezi a proliferaci buněk na plazmou 
modifikovaném materiálu. Ke konci se tato kapitola zabývá vylepšenými 
charakteristikami povrchu, které buněčnou adhezi ovlivňují. Kapitola s názvem 
elektrostatické zvlákňování pojednává o výrobě nanovlákenných nosičů
napodobujících strukturu extracelulární matrix. Poslední kapitola nese název 
modifikace polymerních nanovlákenných nosičů plazmou. Tato část je výstupem celé 
práce, jsou zde popsány změny povrchových charakteristik způsobených aplikací 
plazmy na konkrétní nanovlákenné nosiče. Jsou zde shrnuty výsledky studií, které 
pomocí změny povrchových vlastností zkoumaly změnu v adhezivitě buněk. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano, autorka použila dostupných relevantních literárních zdrojů vyčerpávajícím 
způsobem. Zdroje jsou i správně citovány. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Autorka použila výsledků předběžných výsledků, na kterých se podílela. Vzhledem 
k jejich předběžnému charakteru jsou výsledky pouze diskutovány v kontextu 
rešerše a na podporů závěrů. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Dle mého názoru velmi kvalitní obsahová úroveň s minimálním počtem překlepů.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Cíle bylo jednozna čně dosaženo. Práce bude sloužit jako rešeršní podklad  pro 
přípravu manuskript ů celé pracovní skupiny.  

Otázky a připomínky oponenta: Nemám otázek ani připomínek. 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 

 


