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Předložená disertační práce je zaměřena na studium chování dvou buněčných linií na 

různých typech uhlíkových nanomateriálů a to konkrétně na nanokrystalickém diamantu, 

grafenu a na jednostěnných uhlíkových nanovláknech.  Studovaná problematika je velmi 

aktuální a je předmětem intensivního mezinárodního výzkumu zejména s ohledem na 

potenciální možnosti využití uhlíkových nanomateriálů pro biomedicínské aplikace, např. 

jako povlaky implantátů či jako biosenzory. Na rozdíl od obdobných prací se disertant cíleně 

věnoval určení vlivu různých parametrů povrchu (morfologie, chemická struktura) na chování 

osteoblastů a mezenchymálních stromálních buněk na studovaných površích. Tyto 

experimenty byly následně rozšířeny i o studium role bílkovin fetálního hovězího séra na 

adhezi a růst vybraných buněčných linií na studovaných uhlíkových nanomateriálech. Dobře 

zvolený návrh experimentů i použitá metodika vedly k získání velmi originálních výsledků.  

Získané výsledky byly publikovány v zavedených mezinárodních impaktovaných časopisech, u 

dvou z článků zahrnutých v předkládané práci je disertant prvním autorem. Tyto články 

prošly již před svým zveřejněním náročným oponentním řízením a z tohoto důvodu nevidím 

potřebu se ke kvalitě dosažených výsledků, jejich originálnosti a správnosti vyjadřovat v 

tomto posudku. 

Po formální stránce považuji předloženou disertaci za velmi zdařilou. V první části se 

disertant postupně věnuje zavedení používaných termínů, popisu materiálů a 

experimentálních postupů využitých v rámci této disertační práce a stručně seznamuje 

čtenáře s problematikou chování buněk na površích zejména s ohledem na jejich adhezi, růst 

a diferenciaci. Na tuto část následně navazuje stručné představení a komentování výsledků, 

které jsou obsaženy v přiložených recenzovaných publikacích, na jejichž přípravě se disertant 

podílel. Nejdůležitější závěry předkládané práce jsou na závěr shrnuty do několika bodů.  

Samotný text je čtivý a závěry náročného výzkumu jsou popsány snadno pochopitelnou 

cestou. Práce je dále uspořádána v dobrém logickém sledu. Ačkoliv text obsahuje několik 

překlepů a typografických chyb (např. strana 15 slovo „teir“ místo „their“, nedodržení 

číslování obrázků dle výskytu v textu, chybějící mezery (např. strana 63 

„differentiatedhuman“), horní a dolní index (např. strana 47 „6th“ a strana 58 „SiO2“)) jejich 

množství je vzhledem k rozsahu práce zanedbatelné a nesnižuje nijak dobrý dojem z práce.  

 



K hodnocené práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. Výsledky obsažené v publikacích přiložených k posuzované práci jsou vždy dílem celé řady 

autorů. Mohl by autor jasně specifikovat svůj přínos a upřesnit podíl své činnosti na 

dosažených výsledcích? 

2. U materiálů modifikovaných nízkoteplotním plazmatem, zejména u povrchů, které po 

aplikaci plazmatu vykazují výrazně vyšší povrchovou energii, často dochází k postupnému 

nárůstu kontaktního úhlu vody s časem po vystavení plazmatu (tzv. stárnutí). Vzhledem 

k tomu, že smáčivost, respektive povrchová energie, hraje velmi důležitou roli při interakci 

povrchů s biologickými systémy, bylo by vhodné uvést, jaké časové prodlevy byly mezi 

přípravou materiálů a následnými biologickými testy a zda tyto časové prodlevy nemohly 

ovlivnit dosažené výsledky.  

3. V přiložených pracích je často používán termín „O-terminated“ povrch. Mohl by disertnat 

být konkrétnější – jedná se o povrch zakončený hydroxylovou či karbonylovou, popřípadě 

jinou, funkční skupinou? Bylo provedeno určení chemické struktury povrchu například 

pomocí metody XPS? 

4. U některých povrchů byla dle přiložených článků provedena před biologickými testy jejich 

sterilizace (70% etanol popřípadě UV-C záření). Vzhledem k tomu, že sterilizace sama o sobě 

může výrazným způsobem modifikovat vlastnosti povrchů, mohl by disertant uvést, zda byla 

sterilizace provedena vždy a zda byl určen její případný vliv na vlastnosti studovaných 

povrchů.    

5. U smáčivosti jsou uváděny jen hodnoty statických kontaktních úhlů. Vhodnější pro popis 

smáčivosti je uvádět hodnoty tzv. postupujících a ustupujících úhlů. Byly tyto úhly měřeny? 

 

Závěrem konstatuji, že disertační práce obsahuje originální výsledky, prokazuje předpoklady 

autora k samostatné tvůrčí práci a splňuje kritéria kladená na disertační práci. Disertační 

práci tedy doporučuji k obhajobě. Za předpokladu správného zodpovězení dotazů a 

úspěšného průběhu oponentního řízení, doporučuji udělit titul Ph.D. 
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