
Posudek oponenta k dizertační práci Mgr. Ondřeje Sedláčka „Polymerní nosiče pro 
nukleární medicínu“ 

Dizertant vypracoval práci ve velmi atraktivní  oblasti přípravy radiofarmak s cílenou 
distribucí, kde využil jak klasických principů, tak i nejnovějších poznatků z oborů organické 
chemie, polymerní chemie, materiálových věd a farmakologie.  Studie je směřována do 
onkologické oblasti, kde právě radiofarmaka představují významnou terapeutickou komunitu. 

 Ve své práci se Mgr. Sedláček zabývá konstrukcí molekul s cíleným transportem, 
které se skládají z polymerního nosiče, funkční spojky a protinádorového terapeutika 
nesoucího případně zdroj ionizujícího záření, konkrétně se zaměřuje na zářiče emitující 
Augerovy elektrony, které se z hlediska parametrů jeví být velmi atraktivními a účinnými. 
Biokompatibilní kopolymer HPMA byl spojen přes hydrazonovou strukturu k vlastnímu 
protinádorovému chemoterapeutiku značenému 125I a byly studovány jeho vlastnosti. 
Struktura spojky byla modifikována z hlediska získání vhodných farmakokinetických 
parametrů. Optimalizovaná cílová molekula poté prokázala v biologických testech pozitivní 
účinek. 

Práce je pojata jako komentovaný soubor 4 publikací z kvalitních mezinárodních časopisů a je 
doplněna úvodním komentářem a autoreferátem. Práce je napsána v anglickém jazyce a 
doplněna českou verzí autoreferátu, kde se bohužel projevila běžná praxe, že dizertant má 
dosti potíže zpracovat odborný text ve svém mateřském jazyce. Pojetí práce jako 
komentovaný soubor publikací je sice možné, nicméně komentář by měl být shrnující a 
dávající přehled o problematice a výsledcích sám o sobě. To se v této práci povedlo v úvodní 
části shrnující poznatky a fakta pro stanovení strategie práce. V oblasti experimentů a 
výsledků je to potom spíše jakýsi velmi stručný výtah z přiložených publikací, zřejmě s tím, 
ať si čitatel zalistuje dále. To by se nakonec dalo i pochopit, nicméně v závěru bych očekával 
nějaké komplexní shrnutí výsledků, sjednocení získaných dat i z hlediska filosofie 
onkologické strategie, vyhodnocení celkového přínosu. Uvedené závěry na 19 řádcích pouze 
popisují, jaké výsledky byly získány a že jsou slibné pro další studie. Jsem přesvědčen, že i 
takovýto komentář má být ucelenou záležitostí dávající přehled o dizertantových aktivitách 
nezávisle na přiložených publikacích, proto je to také nazváno dizertační práce. Zcela zvláštní 
kapitolou je potom česká verze autoreferátu, kde autor prokázal vysokou míru 
nesoustředěnosti a nedokonalé znalosti mateřského jazyka (hned na první straně se v podstatě 
dozvíme něco o rozpadu elektronu, Augerův zářič není žádný termín, kombinují se tady 
anglické a české názvy sloučenin, česky je jodelipticin nikoliv iodoelipticin,  specifická 
radioaktivita není správný pojem, a to nemluvím o prapodivných koncovkách, neucelených 
větách a interpunkci).    

 V ostrém kontrastu ke zpracování je vlastní práce velmi kvalitní, autor získal řadu 
velmi podnětných výsledků, které mohou přinést výrazný posun z hlediska protinádorové 
terapie.  Práce je multioborová, takže disertant musel obsáhnout širokou škálu teoretických i 
experimentálních aktivit. Nutno konstatovat, že se s nimi vypořádal velmi dobře. Jak už 
ovšem u této struktury dizertační práce bývá obvyklé, není příliš jasné, které aktivity přísluší 



samotnému dizertantovi a které jsou dílem autorského kolektivu publikací. Samotná pozice 
prvního autora je víceméně formální a nepříliš relevantní.    

K práci si dovolím mít následující připomínky a dotazy: 

Připomínky (kromě uvedených výše): 

-několikabarevné strukturní vzorce nejsou obvyklé a dle mého názoru tady nevyjadřují nic 

- obrázky jsou nějak podivně rozmazané (jsou vlastní nebo skeny odněkud – v tom případě by 
u nich měl být odkaz na zdroj) 

- obrázek D10 je poněkud nepřehledný a zvláštní, z popisu se nikdo nedozví, o jak početné 
skupiny se jednalo 

-formulace „aktivita byla stanovena dozimetricky“ není úplně správná 

Dotazy: 

1) Obrázek 7, co myslí autor pojmem delta E, jedná se o nějakou změnu energie? 
V následujícím odstavci při popisu vzniku Augerových elektronů píšete, že při 
přeskoku elektronu z vyšší do nižší slupky se uvolní energie ve formě Rentgenova 
záření (fotonů) nebo se může přenést na nějaký elektron ve vnější slupce. Jak si 
představujete ten druhý proces? 

2) V práci optimalizujete spojku mezi polymerem a vlastním terapeutikem. Jak byly 
voleny strukturní motivy pro tuto spojku, z čeho vycházela rozvaha, nebo byly tyto 
struktury nějak modelovány či jinak predikovány? 

3)  Na straně 39 popisujete přípravu jodelipticinu. Proč jste zvolil právě acetomerkuraci? 
Jaký byl výtěžek? Deklarovaná poloha 9 pro jód byla stanovena, nebo je to odhad? 
Jaká je stabilita jodovaného elipticinu? 

4) Jakou jste použil analytickou techniku při stanovení uvolňování interkalátoru 
z konjugátu? Byla stanovena mez detekce a mez kvantifikovatelnosti (alespoň 
odhadem), aby bylo možné posoudit kvantifikační tvrzení žádné nebo zanedbatelné 
množství? 

5) Mohl by autor alespoň stručně osvětlit svůj podíl na publikovaných výsledcích včetně 
biologických testů? 
 
Přes uvedené výhrady, které jsou především formálního charakteru, jsem 
přesvědčen, že práce splňuje obvyklé podmínky pro kvalitu a rozsah dizertační 
práce. Autor práce získal řadu hodnotných vědeckých výsledků posunujících 
znalosti v odpovídajícím vědním oboru kvalitativně i kvantitativně výše. Práci proto 
doporučuji jako podklad pro udělení titulu Ph.D. 
 
 
 
V Praze 18. 2. 2015     doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 


