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Bioapplications of novel nanostructured materials. 

 

Předložená práce je sepsána anglicky.  Má včetně seznamu literatury celkem 117 stran a je 

složena ze separátně komponovaných oddílů, jimiž jsou Preparation of samples, Photoluminiscence 

studie, a Biological studies, které následují po 2 a půl stranách stručného úvodu ve formě krátkého 

Introduction v rozsahu běžném spíše u původních vědeckých prací publikovaných v časopisech než u 

dizertací. 

Součástí každého ze tří zmíněných oddílů je sice určitý krátký úvod k problematice konkrétní 

kapitoly, který však ani v jednom případě nemá, bohužel, povahu detailní analýzy současného stavu 

odborné literatury  k danému tématu a od této analýzy se odvíjejícího definování cílů vlastního 

výzkumu. Bylo by proto vhodné, aby tyto cíle uchazečka explicitně pojmenovala alespoň při obhajobě 

dizertační práce. 

To, že v práci schází samostatná kapitola Materials and Methods, by bylo akceptovatelné, 

pokud by takové individuální kapitoly byly součástí všech tří oddílů dizertace. V současné podobě 

jsou však informace o použitých materiálech a experimentálních metodách rozptýlené v mnoha 

prostorově oddělených odstavcích, kombinovaných navíc mnohdy ještě s Appendixy. Potřebuje-li se 

pak čtenář rychle vrátit od popisu výsledků k popisu detailů experimentální metody, jedná se zpravidla 

o dosti svízelnou záležitost. Kromě toho jsem zjistil, že v důsledku difúzní presentace 

experimentálních metod se autorce občas stalo, že některé údaje zcela vypadly: namátkou uvádím 

množství buněk vysévaných při kultivaci, metody optické mikroskopie použité k zobrazení tkáňových 

kultur, typ objektivu... 

Podobně nestrukturované jsou pak i části věnované presentaci vlastních experimentálních 

výsledků. V oddíle Biological studies zvolila autorka podle mého mínění málo vhodnou formu 

presentace spočívající v tzv. Comments k obrázkům, místo souvislého textu zdůrazňujícího souvislosti 

mezi dílčími pozorováními. V biologické části postrádám jasné zdůvodnění toho, proč bylo použito 

tolik různých typů buněk místo detailní analýzy použitelnosti nanočástic dovedené do stadia praktické 

aplikace alespoň u jedné konkrétní biologické studie. Diskuse výsledků je zpravidla velice stručná, 

jakož  i argumentace pro Conclusions presentované na str. 100 a dále. U Conclusions mi schází 

zřetelné vymezení nových výsledků autorky oproti tomu, co již bylo publikováno jinými autory. 

Explicitní sdělení takto orientované by, podobně jako přehled cílů, mělo být součástí obhajoby práce. 

Například ze současné podoby dizertační práce nevidím, který z konkrétně presentovaných 

experimentů indikuje možnost použití studovaných nanočástic coby „very promising nanomaterial“ 

pro nové fluorescenční značky. 

 

Uchazečka nepochybně vykonala velké množství experimentální práce a získala řadu 

zajímavých výsledků, o čemž svědčí několik již publikovaných prací. Samotná posuzovaná dizertace 

je však z hlediska prezentace výsledků sepsána velice nepřehledným způsobem.  

 

 

V práci jsem kromě výše zmíněných formálních i faktických nedostatků obecné povahy 

narazil také na několik menších chyb nebo prohřešků, které možná mohou jen jako chyby působit 

v důsledku nedokonalé presentace výsledků: 

 

 

p.5 Je zmíněna metoda „mechanical pulverization“. Jak se to provádělo? 

 

p.9 Místo „border“ by asi mělo být „limit“. 

 

p.22 U spektroskopických experimentů jsem nenašel údaje o šířkách štěrbin. 

 

p.22, fig.17  O jaké konkrétní QCD se zde jedná. 

  

p.22, fig.18  Tato spektra zřejmě nebyla korigována na měnící se spektrální intenzitu budicího 

záření (viz emisní linie Xe). 

 

p.22, fig.19 Co znamenají chybějící úseky spekter u cca 600 nm? 

 



p.24, fig.22 Postrádám vysvětlení závislosti maxima PL na vlnové délce excitace. Text vedle 

tohoto obrázku podle mého soudu správným vysvětlením není. 

 

p.25 Průměr 40 mm je asi překlep?  

 

p.49, fig.52 V dizertaci vypracované na MFF snad není třeba připomínat chemické vzorce NaCl , 

HCl, NaOH.... 

  

p.53, fig.57 Diskuze týkající se možného pokrytí nanočástic glukózou je víc než odvážná, pokud 

je založena pouze na zobrazení nanočástic ukázaných na tomto obrázku. 

 

p.55 (3.1) 

 

Definice kvantového výtěžku zahrnuje poměry počtu fotonů. Bylo by proto třeba 

vysvětlit, jaký význam má symbol eV v závorce. 

 

p.58 Ad zmínka o relativních kvantových výtěžcích: Nelze se opírat pouze o relativní 

intensity luminiscence. Potřebujeme mít jistotu, že se současně nemění též absorpční 

koeficienty.  

 

p.53, fig.57 Proč nebyla odhadnuta statistická významnost pozorovaných „rozdílů“? Stejná 

poznámka se týká též Fig.67. 

  

p.71 Občas chybí odkazy na původní zdroje, viz např. použití „growth-curve method“. 

V legendě chybí informace o zvětšení a typu použitých objektivů. 

 

p.73 a dále Mikroskopické snímky buněk připomínají metodu fázového kontrastu. Nikde však 

není explicitně uvedeno, jakou metodou byly skutečně získány. 

 

fig.84 Toto je banalita ze základních učebnic konfokální mikroskopie. V Ph.D. dizertaci 

působí poněkud nepatřičným dojmem. 

 

figs.72a,b  

a 73a,b 

Jak jsem se již výše zmínil, nedostatkem této práce je absence perfektní kapitoly 

s popisem experimentálních protokolů, konkrétně třeba v případě kultivace buněk. 

Bez takové informace lze pak jen stěží posoudit, co je pravou příčinou rozdílů 

v počtech buněk na souvisejích obrázcích a vs b.   

  

fig.74 V tomto snímku vidím pouze příklad nekvalitní mikrofotografie a nic víc. Nechápu, 

proč ji bylo třeba ukazovat v dizertaci. 

 

fig.75 Kolikrát se podařilo tento efekt zopakovat. Jedná se o systematické změny nebo 

pouhou náhodu? Chybí informace o škále, bez níž si nelze představit, jaká je velikost 

černých teček 

 

 

 

Na závěr konstatuji, že i přes výše vypsané připomínky přináší předložená dizertační práce řadu 

nových poznatků. Nejvýznamnější z nich již byly publikovány v impaktovaných časopisech. Navrhuji 

proto, aby na základě předložené dizertační práce po úspěšné obhajobě byl  Mgr. Anně 

Fučíkové udělen titul Ph.D. 
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