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Posudek oponenta disertační práce 

 

Disertační práce paní Ing. Jany Zárubové je zaměřena na studium a modifikaci sub-

strátů s cílem studovat a vylepšit jejich cytokompatibilní vlastnosti. Práce je napsána v ang-

lickém jazyce. Práce je napsána přehledně a srozumitelně, s logickým členěním.  

V úvodu nás autorka seznamuje s některými zajímavými příklady z přírody, připojuje 

následně diskuzi týkající se metod buněčné kultivace a přístupu "in vitro", či transplantace 

samotného biomateriálu do pacientova těla. Následuje poměrně obsáhlá část týkající se vlast-

ností jednotlivých materiálů s cílem diskutovat vliv těchto vlastností na biologickou odpověď 

materiálu v pacientově těle. Diskuzi vlivu povrchového náboje, drsnosti, porosity a řady dal-

ších parametrů na adsorpci proteinů a jejich stabilitu s diskuzí vlivu na adhezi, růst, proliferaci 

buněk či naopak buněčnou smrt jako materiálový inženýr velmi oceňuji. Následuje rozbor a 

popis materiálů, které nachází uplatnění v tkáňovém inženýrství měkkých a tvrdých tkání se 

zajímavými příklady konkrétních aplikací. 

Na obsáhlý a dobře členěný úvod následuje část věnována dosaženým výsledků sa-

motné práce. Zde musím podotknout, že v rámci rozsahu úvodní teoretické části (téměř 30 

stran), mně připadala část věnovaná výsledkům a diskuzi samotných výsledků práce poměrně 

krátká (ca 15 stran). Výsledky a diskuze jsou psány formou komentování jednotlivých publi-

kací a výstupů práce, které takto definují "kapitoly" výsledků práce. Dle mého názoru mohla 

autorka výsledky a diskuze práce spojit v jeden ucelený celek, se standardním členěním (ne 

pouze dle publikací). 

Oceňuji publikační výstupy, jedná se o pět impaktovaných článků, kapitolu a také pa-

tent, které jsou v rámci splnění podmínek pro sepsání disertační práce zcela dostatečné. Jed-

notlivé publikace jsou v rámci této části krátce okomentovány s důrazem na sumarizaci vý-

sledků práce. V rámci výsledků jsou diskutovány povrchové modifikace a vliv povrchovým 

vlastností materiálů na chování buněk osteoblastního typu. Následuje kapitola věnovaná vlivu 

složení ECM (extracelulární matrix) a dynamické stimulace na adhezi a proliferaci endotel-

ních buněk. Další dvě kapitoly se týkají buněčných odpovědí či růstových faktorů, po kterých 

následuje diskuze získaných výsledků, kterou hodnotím pozitivně. 

 

Na disertantku mám několik dotazů: 

1) Na str. 15 v rámci úvodu do problematiky zmiňujete tzv. biomateriály druhé generace, tzv. 

bioaktivní. Mohla byste uvést příklady těchto materiálů a jejich aplikací? 

2) Ve své práci (publikace 1) jste použila buňky osteoblastního typu MG-63 a dále buněčné 

linie osteosarcoma SAOS-2. Rád bych se zeptal na výhody použití těchto buněčných linií jako 

modelu (popř. nevýhody) a zda-li existuje nějaká studie o úspěšnosti/neúspěšnosti následného 

použití primárních lidských kostních buněk, kromě publikací [22,23], které jste uvedla. 

3) V rámci Vaší práce (publikace 1) jste prováděla kvantitativní analýzu DNA buněk MG-63. 

Rád bych se zeptal na korelaci mezi touto metodou a "přímým určením" počtu buněk. Dochá-



zí při metodě určení množství DNA k jejich degradaci? (mám na mysli přesnost metody 

v rámci kvantitativní analýzy) 

4) V rámci publikace 2 uvádíte imunofluorescenční snímky buněk v závislosti na povrchové 

modifikaci substrátu. Bylo rovněž provedeno vyhodnocení vlivu modifikace na homogenitu 

rozprostření jednotlivých buněk? 

5) V rámci publikace se zaměřujete na aplikaci polydimethylsiloxanu s nanočásticemi kalci-

um fosfátu. Myslíte si, že by bylo možné pro konstrukci 3D struktur využít také 3D tisku mís-

to "klasických postupů"? 

 

Závěrem mohu konstatovat, že se jedná o práci tématicky velmi zajímavou a dobře 

zpracovanou. Snad jen část věnována komentovaným publikacím by mohla být vzhledem k 

rozsahu teoretické části obsáhlejší. Disertantka prokázala velmi dobrou orientaci v problema-

tice. Práce je sestavena v logickém sledu, byla sestavena na bázi řady publikačních výstupů a 

patentu. 

Předložená práce svědčí o vědeckých schopnostech disertantky, bezesporu splňuje kri-

téria pro sepsání disertační práce, proto práci hodnotím kladně a doporučuji  k obhajobě.  
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podpis oponenta disertační práce 

 


