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Předložená disertační práce Michala Babiče se zabývá studiem přípravy maghemitových nanočástic a 

jejich modifikací pro medicínské aplikace, konkrétně pro značení kmenových buněk, ve druhé části 

potom přípravou magnetických polymerních částic. Práce je zpracována formou komentovaného 

souboru 5 původních publikovaných prací, jednoho přehledného článku a jednoho patentového spisu, 

v nichž je disertant spoluautorem. Zvolené téma je aktuální, práce svým zaměřením představuje 

projekt zcela konkrétně orientovaného výzkumu na pomezí fyziky, fyzikální chemie, biologie a 

makromolekulární chemie. Je poněkud nezvyklé, že vlastní disertační práce neobsahuje obvyklé 

kapitoly typu „Teoretická část“, „Cíle disertační práce“, „Experimentální část„ apod. Toto členění je 

naštěstí alespoň částečně dodrženo v autoreferátu disertace. Cílem bylo zvládnutí metodiky a 

optimalizace přípravy nanočástic oxidů železa, návrh jejich povrchových úprav za účelem značení 

kmenových buněk a prověření možnosti přípravy polymerních mikročástic se superparamagnetickým 

nanočásticovým plnivem. 

Text první části vlastní disertační práce je jakýmsi průvodcem řešenou problematikou, jsou 

vysvětlovány některé pojmy a souvislosti z oblasti fyziky i biologie ve vztahu ke značení kmenových 

buněk kontrastními látkami,  přičemž však většinou není jasně vymezeno, které informace jsou obecně 

známé a které již patří k výsledkům práce disertanta. Pojednává o superparamagnetických částicích a 

jejich povrchových úpravách  D-manózou, poly(L-lysinem a poly(N,N.dimethylakrylamidem) pro 

značení kmenových buněk. K této části mám následující připomínky a dotazy, který by při obhajobě 

měly být zodpovězeny: 

1. Obr. 7 na str. 35 není srozumitelný, neboť neodpovídá textu, který uvádí, že množství adsorbované 

manózy nezávisí při vyšších poměrech manóza/Fe2O3 na její koncentraci. To se ustálilo na asi 20 %, 

avšak  20% z několikanásobného množství znamená i několikanásobně více adsorbované látky. Nebo 

je to jinak a jedná se o nějaká jiná procenta? 

2. Interpretace obr. 12 není správně formulována, ke ztrátě koloidní stability nedocházelo růstem, 

nýbrž poklesem Zeta potenciálu koloidních částic Fe2O3. Adsorpcí větších množství kationického 

poly(L-lysinu) se tedy zmenšoval Zeta potenciál záporně nabitých Fe2O3 částic až pod mez kololidní 

stability. V textu by proto mělo být ≤  42 mV. 

3. K obr. 13: bylo skutečně prokázáno že jde o „bridging“, nebo se jedná o flokulaci a agregaci 

destabilizovaných částic?  

4. Závislosti zobrazované na obr. 15 a obr. 16 naznačují, že vlastně žádná závislost stanovené veličiny 

na proměnných neexistuje, hodnoty jsou konstantní. Komentář k těmto obrázkům jsem v textu nenašel 

5. K tabulce 6. poznamenávám, že je neobvyklé uvádět nadpis k tabulce na konci předcházející 

stránky místo v záhlaví tabulky,  rovněž dělení zkratky názvu monomeru v nadpisu i v tabulce do dvou 

řádků je poněkud matoucí. V posledním sloupci tabulky jsou uvedena množství PDMAAm vázaného 

na povrchu částic v %, není však zřejmé, o jaká procenta jde, co je základem pro výpočet. Na údajích 

v tabulce je rovněž zarážející, že nemodifikované částice Fe2O3 jsou větší než ty modifikované, 

s povrchovou vrstvou PDMAAm. 

6. Interpretace výsledků měření Zeta potenciálu na str. 49 opět není správně formulována, nejedná se 

nárůst, ale o pokles Zeta potenciálu, který způsobuje spontánní agregaci. Z obrázku 20. je zřejmé, že 

největší agregáty vznikaly u systémů, u nichž naměřený Zeta potenciál byl v blízkosti izoelektrického 

bodu. 

7. Konverzní křivky polymerace DMAAm v přítomnosti a nepřítomnosti Fe2O3 na obrázku 21., str. 50, 

se liší jen minimálně, ani molekulové hmotnosti se výrazně neliší. Kolikrát byly pokusy 

reprodukovány? 



8. Komentář k obr. 22. na str. 51 neodpovídá skutečnosti, koloidy upravené PDMAAm již při použití 

poměru ACVA/Fe2O3 = 0,02 w/w vykázaly nejhorší stabilitu, přičemž v práci se tvrdí, že „Z obrázku 

je dobře patrné zvýšení dlouhodobé stability koloidu polymerizací DMAAm při použití poměru 

ACVA/Fe2O3 > 0,02 w/w...“.  

Druhá část komentáře se týká magnetických polymerních mikročástic. Podstatnou část tohoto oddílu 

zabírá popis různých používaných metod heterogenních polymerací (rešerše) a popis  přípravy 

neplněných částic poly(dimethylakrylmidu) vlastními pokusy, a to inverzní suspenzní polymerací, 

inverzní emulzní polymerací a disperzní polymerací v nevodném prostředí. Pro syntézu magnetických 

částic disertant zvolil inverzní emulzní polymeraci. Komentář je velmi stručný, mimo jiné i vzhledem 

k tomu, že výsledky nejsou obsaženy v přiložených publikacích. Proto se ptám: 

9. Na str. 69 je částečně popsán postup syntézy magnetických částic, uvádí se zde, že „různé objemy 

vodných koloidů maghemitu o třech různých koncentracích...“ byly dispergovány ve směsi 

toluen/trichlorethylen, avšak chybí údaj o skutečných navážkách a především o poměru organické a 

vodné fáze. Bylo to tak, že polymerace byla provedena úplně stejně jako u inverzní emulzní 

polymerace DMAAm, avšak v přítomnosti určitého množství koloidního maghemitu? 

10. K obrázku 35. se konstatuje, že byl nalezen velký rozdíl mezi teoretickým a prakticky stanoveným 

(asi trojnásobně vyšším) obsahem maghemitu v částicích, avšak bez náznaku vysvětlení. V čem asi 

spočívá ten rozdíl? Měly všechny magnetické částice obdobný obsah maghemitu nebo byla jejich 

většina tvořena pouze polymerem a jen menší část obsahovala maghemit? 

11. Závislosti na obr. 34 a 37. by, vzhledem ke své nejednoznačnosti, rovněž zasloužily podrobnější 

komentář a pokus o vysvětlení. Kolikrát byly pokusy reprodukovány? Jaký je z hlediska praktické 

polymerace rozdíl při použití např. 4 ml koloidního roztoku maghemitu dané koncentrace nebo 2 ml 

dvojnásobné koncentrace? 

12. Na str. 73 autor uvádí, že maghemitové částice působí jako stabilizátor monomerní kapky a že “V 

jejich působení tak lze nalézt analogii s působením klasických emulgátorů v emulzních polymeracích 

nad a pod kritickou micelární koncentrací.“ Prosím o bližší vysvětlení této představy. V této 

souvislosti je citována literatura z roku 1907, nejde o omyl? 

13. Práce končí na str. 74 jaksi nečekaně. Na rozdíl od předchozích kapitol chybí vyhodnocení 

praktické aplikace. Byly již magnetické polymerní částice testovány pro separace biomolekul (viz 

závěr) a s jakým výsledkem? 

Moje připomínky – věcné i formální - nemají za cíl snížit význam předložené práce, která je pro 

návazné aplikace studovaných systémů v oblasti biologie a medicíny nepochybně přínosná. 

Závěr 

Závěrem je možno konstatovat, že téma disertace Ing. Michala Babiče je aktuální, doktorand splnil 

vytčený cíl při využití moderních experimentálních a analytických metod. Uchazeč prokázal schopnost 

samostatné vědecké práce, řešením vědeckovýzkumného tématu přinesl nové poznatky. Disertační 

práci Ing. Michala Babiče doporučuji k obhajobě. 
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Vážená paní Tymichová, 

v příloze zasílám posudek disertační práce Ing. Michala Babiče a vyplněný formulář dohody. 

Disertaci touto cestou vracím. 

S pozdravem 

 

 

 

 

Prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc. 

 

 

 

Přílohy: dle textu 

 

 

 

 

 


