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POSUDEK NA DIZERTAČNÍ PRÁCI Mgr. Antonína Brože 

Adhesion, growth and differentiation of osteoblasts and mesenchymal stromal cells on biocompatible 

nanomaterial surfaces. 

 

Předložená dizertační práce je zaměřena na velice aktuální téma biomateriálů, konkrétně nanomateriálů a 

jejich kompatibilitu s reálnými buněčnými typy. Téma práce reflektuje dramatický posun na poli biomedicíny 

(i díky stárnutí populace), kde vznikla intenzivní potřeba nových „chytrých“ materiálů, které by umožňovaly 

personalizované a kauzální vyléčení pacientů. Téma tkáňových náhrad a biosenzorů je jedním z ústředních 

témat biomedicíny a v tomto kontextu je třeba ocenit, že předložená práce obsahuje velké množství prioritních 

dat a v některých svých částech ji je možno považovat za práci pionýrskou.  

 

Předložená dizertační práce je úctyhodné dílo založené na 14 publikacích vzniklých v rozmezí osmi let, na 

nichž je Mgr. Miroslav Brož dvakrát prvním autorem, ve zbytku spoluautorem na různých posicích 

autorského týmy, z toho 6x na druhém místě, což poukazuje na jeho významný experimentální příspěvek pro 

vznik prací. 

 

Jedním rysem předložené práce, který se ale může vztáhnout na celou laboratoř je to, že dlouhodobou 

poctivou prací, kombinující stále víc pokročilých metodických přístupů a spoluprací se podařilo etablovat 

expertní tým schopný dnes konkurovat světové oborové špičce o čemž svědčí posun kvality časopisu z období 

před osmi lety a dnes, kde se daří publikovat příslušný nanomateriálový výzkum (např. časopis Small). Je 

evidentní, že Antonín Brož dobře využil intelektuálního a metodického zázemí školitelské laboratoře. Podařilo 

se mu stát součástí metodicky bohatého a dělného výzkumného týmu, kterému se podařilo objevit celou řadu 

prioritních fenoménů na poli interakce pokročilých funcionalizovaných nanomateriálů s relevantními 

buněčnými typy.  

 

Formát předložené dizertační práce je zcela ve shodě s doporučeními, obsahuje velice kvalitně a čtivě sepsaný 

(kvalitní angličtinou) obecný úvod do problematiky, tematizuje použité metody (zde mi možná scházela 

zmínka o AFM), stručně uvádí do problematiky jednotlivých publikací, aby na závěr velice kvalitním 

způsobem vše diskutoval. Součástí práce je cca 200 citací, které jsou relevantní a vhodně zvolené, pro 

dokumentování celé šíře řešené problematiky.  

 

K práci bych měl následující dotazy a komentáře: 

 

1. Jaké metodiky byly v publikacích, které jsou součástí dizertační práce vámi realizovány? Podílel jste 

se na sepisování publikací? 

2. Je impresivní, jakou šíři nanomateriálů jste otestovali co do biokompatibility a získali pomocí 

sofistikovaných technik detailní buněčně-biologickou relevanci. Z alotropických forem uhlíku mám 

pocit, že jste se nevěnovali snad pouze fulerenům – proč?  

3. Pro skutečné využití nanomateriálové matrice pro vytváření tkáňové náhrady, popř. biosenzoru, je 

zásadní biokompatibilita in situ v rámci organismu. Klíčovou roli, pokud vím, zde hrají signály 

nebezpečí a buněčného stresu, které mohou vést k chronické zánětlivé reakci. Dokážu si představit, že 

i v in vitro podmínkách, například následnou kokultivací testovaných materiálů porostlých 
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testovanými buněčnými typy (využitých pro vytvoření „organoidů“ směřujících ke kostní regeneraci či 

náhradě) s makrofágy a následným měřením jejich aktivace (např. produkce NO nebo exprese 

MHCII) by bylo možné se situaci in vivo in situ přiblížit. Neplánujete podobné typy experimentů? 

4. Zajímalo by mne, zda jste nějak kontrolovali fotodamage během svých videomikroskopických 

experimentů. 

5. Chtěl bych ocenit formát práce, kde jsou u řady komentovaných publikací připojené významné 

tematicky příbuzné nepublikované výsledky.  

6. Práce využívá celé řady mikroskopických přístupů, včetně snahy o korektní kvantifikaci. Zajímalo by 

mne, zda jste neuvažovali o využití superrezolučních technik, které by myslím zvláště pro pochopení 

detailů buněčné adheze mohly být velice přínosné. 

7. Pro některé z experimentů jste používal primární mesenchymální kmenové buňky. Mohl byste popsat 

detaily jejich přípravy? Dále by mne zajímal důvod, proč byla využita právě buněčná linie SAOS-2 a 

ne jiné, včetně primárních osteoblastů? 

 

 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že předložená dizertační práce Mgr. Antonína Brože je kvalitní a prokazuje 

nejen autorovu vědeckou erudici, ale i schopnost srozumitelným způsobem formulovat složitá vědecká fakta a 

hypotézy. Dizertační práce Adhesion, growth and differentiation of osteoblasts and mesenchymal stromal 

cells on biocompatible nanomaterial surfaces splňuje požadavky kladené na Univerzitě Karlově, 

Přírodovědecké fakultě na kvalifikační práce doktorského studia a doporučuji ji k obhajobě. 

 
 

 

 

          v Praze 15.9.2017                    prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.  

       


