
 

 
Posudek disertační práce Ing. Dagmar Čožíkové 

 

Ing. Dagmar Čožíková předložila disertační práci s názvem „Analýza radioaktivně 

značené hyaluronové kyseliny a jejich metabolitů v biologickém materiálu“. Práce se zabývá, 

obecně řečeno, přípravou a následnou analýzou radioaktivně značené kyseliny hyaluronové. 

Hned na počátku můžu s potěšením říci, že rozsah prací je přiměřený a vyhodnocení a 

prezentace výsledků na velmi dobré úrovni. Řešené téma je velice aktuální a přínosné, ať už 

z pohledu teoretického výzkumu, či praktických aplikací. Za velmi přínosnou považuji 

spolupráci s firmou CPN spol. s.r.o., která je výrobcem hyaluronanu a jeho derivátů, které 

doktorandka ve své práci používala. Doktorandka výsledky své práce publikovala 

v impaktovaných časopisech, jakož na národních a mezinárodních konferencích. 

Co se týče formální stránky věci, práce je napsána velmi dobře. Snad jen pár 

připomínek. N-hydroxysukcinimid se správně píše N-hydroxysukcinimid. Látky se čistí, 

nikoliv purifikují. Je jasné, že často se jen velmi těžko hledají české výrazy, ale text by neměl 

přejít do technického žargonu. Dále Sephadex G-50 je název, takže velké S, rovněž Blue 

Dextran. Na straně 50 se písmena v jednom odstavci zmenšila. Věta by neměla začínat „0,5 

ml ….“, ale „Tm-HA (0,5 ml)….“. Na straně 63 má asi být správně 860-870 kDa. 

Co se týče výsledků a diskuze, nebudu psát, co všechno autorka udělala a půjdu, 

alespoň podle mého názoru, k jádru věci. Tento text není výtkou, ale námětem k další diskuzi, 

protože práci považuji za krásnou a přirozeně vyžadující další teoretické a experimentální 

studium. V první řadě by autorka měla nakreslit přesné vzorce komplexů radionuklidů 

s hyaluronanem, či jeho deriváty. Není totiž vůbec zřejmé, jak jsou radionuklidy navázány 

k ligandům. Po experimentální stránce redukce technecistanu chloridem cínatým je sice hezká 

na papíře, ale technicky v reakční směsi vznikne jedovatý Sn
4+

, kde není zřejmé, jestli není 

rovněž zabudován ve struktuře hyaluronanu. Zde by asi velmi pomohla atomová iontová 

spektroskopie. Rovněž není zřejmá „transchelační“ metoda (str.56), kde se jako zdroj 

radionuklidu použije technecistan a pak se přidá „6-MDP kit“. Proběhne nějaká redukce? Zde 

mám dále poznámku, že konce řetězců polysacharidů mají reduktivní charakter, jakož asi 

všudy přítomná –CH2-OH skupina v molekule řetězce HA.  

To, že se autorka, co se týče distribuce radionuklidů v organismu, neshodla 

s literaturou, nepovažuji za nějak významné, protože stále existují pochybnosti, zda-li se 

hyaluronan, či alespoň jeho část, dostane z trávícího systému do pojivových tkání. 

V závěru práce mi chybí návrh dalšího postupu výzkumu.  

Velmi se těším na diskuzi při obhajobě.  

 

Závěrem lze konstatovat, že autorka prokázala schopnost samostatné vědecké práce a 

doporučuji tudíž její práci k obhajobě. 
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