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Posudek na disertační práci Mgr. Anny Fučíkové „Bioapplications of novel 

nanostructured materials“ 

 

 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá aplikací široké škály experimentálních metod na 

studium a charakterizaci nanostrukturních materiálů, přičemž důraz je kladen zejména na 

křemíkové nanokrystaly připravované v rámci této dizertační práce. Obsah dizertační práce je 

založen na zejména na výsledcích, jež jsou shrnuty v osmi publikacích v impaktovaných 

časopisech a jednom patentu, přičemž další nepublikované výsledky jsou v práci rovněž 

zahrnuty. Jelikož v současné době je problematika nanomateriálů a jejich použití v biologii a 

medicíně mimořádně aktuální, lze očekávat, že výsledky práce najdou v budoucnu i praktické 

uplatnění, což je ostatně dokumentováno i patentováním metodiky přípravy křemíkových 

nanočástic, která je v této práci popsána. Dalším pozitivem je mezioborová tématika projektu, 

který se pohybuje na pomezí fyziky, chemie, biologie a medicíny. U dizertační práce je 

především potřeba vyzvednout značné množství nasbíraných a analyzovaných dat, které 

budou jistě v budoucnu vhodně sloužit jako referenční data pro další práci s těmito slibnými 

materiály. Rovněž šíře použitých experimentálních metod je obdivuhodná, i když z textu 

disertační práce není zcela zřejmé, které metody používala sama studentka. 

Text disertační práce je psán přijatelnou angličtinou, občas se vyskytují špatné předložky 

nebo poněkud kostrbaté věty (např. „When the used colloidal suspension was having two 

emission bands was filtered, only the 400 nm band remained.“ na str. 24). Disertační práce je 

standardně členěna na kapitoly, přičemž stěžejní kapitoly jsou kapitoly 3 a 4 popisující vlastní 

výsledky práce. Kapitola 2 popisuje přípravu vzorků, ale její vnitřní členění mi připadá 

poněkud zavádějící, jelikož subkapitola 2.1.2. - Přehled metod používaných pro přípravu Si-

NC by dle mého názoru měla zahrnovat všechny ostatní subkapitoly. Pokud to chápu správně, 

tak elektrochemické leptání je také metodou přípravy Si-NC, tudíž mi není jasné, proč není 

v přehledu a je pro tuto metodu vytvořena samostatná subkapitola. 

Mé výhrady se týkají zejména formální úpravy textu. V současné době se za standard 

považují dva typy zpracování disertační práce, a to buď ve formě vlastních publikací 

doplněných úvodem do problematiky, nebo „klasická“ knižní forma. Autorka zvolila druhou 

možnost a v tom případě bych očekával mnohem pečlivější přístup ke zpracování textu. Text 

je doplněn velkým množstvím obrázků a popisky nad obrázkem, navíc přes celou šířku 

stránky bez ohledu na rozměr obrázku, působí v textu velmi rušivě. Jelikož normální text 

navíc obtéká obrázky, v kombinaci s výše uvedenými popisky obrázků a častými komentáři 

pod obrázky dochází ke spolehlivému zmatení čtenáře, který se jen těžko orientuje v tom, co 

je text, co popis obrázku a co komentář. Smysl komentářů pod obrázky mi navíc není úplně 

zřejmý. Tyto komentáře většinou jen slovně popisují obrázek a vzhledem k tomu, že autorka 

zvolila knižní typ disertační práce, soudím, že podobné komentáře do tohoto typu textu 

nepatří a měly by být v případě nutnosti zakomponovány spíše do vlastního textu. Celková 

formální úprava disertace je podprůměrná. 

 



Po obsahové stránce disertační práce překvapí objemem naměřených dat, jelikož na 108 

stranách hlavního textu se objevilo 108 obrázků, což je počet rozhodně netypický. Při čtení 

disertační práce jsem se ale nemohl ubránit dojmu, že objem dat jde na úkor podrobnějšího 

vysvětlení fyzikálních procesů. Zejména kapitola o luminiscenci křemíkových nanokrystalů je 

především popisná, bez pokusu o nějaké hypotézy týkající se hlubšího pochopení procesů, 

které ovlivňují charakter naměřených dat. Již zmíněné komentáře pod obrázky jen popisují co 

můžeme vidět, ale jen zřídka se lze dočíst proč data vypadají právě tak jak vypadají. I když 

nijak nepochybuji o významnosti a kvalitě výsledků autorky prezentovaných v práci, možná 

by si v disertační práci zasloužily podrobnější analýzu a rozbor. 

 

Otázky k zodpovězení během obhajoby: 

1. Zajímalo by mě, jaký je vztah mezi obrázky 15, 28 a 32. Je zřejmé, že v obrázcích 15 a 28 

jsou znázorněny emisní spektra „bulk“ vzorku Si-NC v etanolu, zatímco obrázek 32 

ukazuje emisi jednotlivých křemíkových zrn v tomtéž rozpouštědle. Nicméně bych 

očekával, že průměrováním emisních spekter jednotlivých zrn bychom měli dospět ke 

spektru „bulk“ vzorku. Jak je tedy možné, že emisní spektrum „bulk“ vzorku excitované 

na 400 nm má v obrázku 15 maximum na 600 nm, zatímco spektra jednotlivých zrn 

v obrázku 32a mají maxima zejména v oblasti 520-560 nm. Rovněž je poněkud nejasné co 

znamená věta „emission spectra of a freshly prepared Si-NCs ethanol suspension (one 

week old)…“ nad obrázkem 15. Pokud je vzorek starý jeden týden, rozhodně není „freshly 

prepared“ a je problematické jej srovnávat s daty v obrázku 32, kde jsou znázorněna 

spektra různě starých vzorků. 

2. V úvodu autorka píše, že studované křemíkové nanočástice s velikostí 1.5-3 nm mají 

emisní maximum kolem 600 nm, zatímco menší částice emitují s maximem 420 nm (str. 

1, odst. 4). Jak je tedy možné, že pás s maximem 600 nm zmizí po filtraci filtrem s póry 

velikosti 100 nm (str. 24, odst. 1)? 

3. Jaký je význam rozdílových spekter v obr. 22b na str. 24? 

4. V disertační práci v kapitole 2.5 o chemické aktivaci křemíkových nanočástic je popsána 

metoda organické pasivace xylenem. 

a. Může autorka popsat rozdíl mezi aktivací a pasivací nanočástic? 

b. Na základě čeho se dospělo k závěru, že právě xylen bude vhodný pro tuto úpravu 

křemíkových nanočástic? 

 

I přes mé připomínky popsané výše jsem přesvědčen, že předkládané výsledky prokazují 

předpoklady autorky k samostatné vědecké práci. Proto doporučuji, aby tato disertační práce 

byla přijata k obhajobě. 

 

 

V Českých Budějovicích, 13.2.2012 

 

 

 

prof. RNDr. Tomáš Polívka, PhD. 

 

 


