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Posudek dizertační práce: 

Dizertační práce se zabývá přípravou přípravou a studiem gelace injikovatelných hydrogelů na bázi 
derivátů kyseliny hyalorunové. Práce vznikla ve spolupráci se společností Contipro. 

V teoretické části je detailně vysvětlena problematika hydrogelů, jejich přípravy, vlastností a využití 
především pro biomediciální aplikace. Dále se autorka zabývá detailně kyselinou hyalorunovou. 

V kapitole Současný stav řešené problematiky se pak dále soustřeďuje na využití hydrogelů jako 
scaffoldů pro tkáňové inženýrství. Dále pak je detailně popsána možná strategie chemické 
modifikace kyseliny hyalorunové pro další využití, možnosti síťování pro přípravu hydrogelů 
a možnosti biomimetické modifikace. 

V kapitole 4.4 se dále autorka soustřeďuje na využití hydrogelů pro léčbu infarktu myokardu a 
diskutuje různé způsoby jejich aplikací. 

V kapitole Metodická koncepce práce jsou definovány materiály následně využité pro práci, 
reagenty pro síťování a cíl práce.  

V kapitole Materiály a metody jsou specifikovány komerční deriváty kyseliny hyalorunové, 
enzymy pro následné reakce a další chemikálie potřebné k práci. 

V kapitole Metody jsou detailně popsány metody přípravy roztoků polymerů a činidel pro další 
práci, metodika gelací a reologické metody pro charakterizace hydrogelů, metody studia 
degradace hydrogelů. 

Kapitola 6.2.11 je zaměřena na metodiku buněčných testů 

V kapitole 7 jsou shrnuty výsledky a metodika použitá k jejich dosažení 

V kapitole 8 jsou diskutovány dosažené výsledky 

V kapitole 9 jsou shrnuty výsledky práce 

 

Dizertační práce v oblasti tkáňového inženýrství se zabývá aktuální tématikou, základem 
předložené práce bylo nalézt vhodné podmínky in situ síťování komerčních derivátů 
hyalorunové kyseliny pro využití v tkáňovém inženýrství a studium jejich degradace in vitro. 

Silnou a zároveň slabou stránkou práce je spolupráce s komerčním subjektem. Výhodou je 
dostupnost modifikovaného prekurzoru pro studium gelací a degradací, nevýhodou je omezená 
možnost publikace dosažených výsledků (smluvní vztahy, patenty). Publikace 



v impaktovaných časopisech jsou tedy pouze ze spoluprací s biologickými/lékařskými 
pracovišti. 

 Práce je zatížena detailním popisem triviálních technik například přípravou roztoků, titrací a 
podobně, které mají místo spíše v protokolu základního praktika. Stejně tak popisy použitých 
metod vypadají jako pasáže vyjmuté ze skript. 

Metoda využití katalytického systému síťováni H2O2/křenová peroxidáza je obecně znám a 
hojně využíván, za dobrý nápad považuji enzymatickou generaci peroxidu in situ. 

 Pro komerční deriváty se podařilo najít vhodný katalytický systém síťování při injekční 
aplikaci do svalu, řídit elasticitu výsledného materiálu a docílit dostatečné buněčné adheze a 
přežití buněk pro požadovanou aplikaci.  

 
K práci mám následující dotazy: 
 
V kapitole 3.1.6.1.3 Hojení ran je popisován preparát Hyiodine. Existují i jiné přípravky na bázi 
hydrogelů pro léčbu povrchových zranění.  Slyšela autorka o komerčně dostupném preparátu 
Hemagel? O co se jedná? 
 
Zesíťovaný gel je vizuálně sledován pomocí fluorescence dityraminového aduktu. Neruší zde 
fluorescence samotného tyraminu? Dalo by se to využít pro kvantifikaci zesíťovaných skupin, 
případně využít k měření kinetiky gelace? 
 
V práci je často zmiňován RGD peptid. Tento peptid je spojován s jedním proteinem 
extracelulární matrix. O který protein se jedná? 
 
Neuvažovalo se řídit rychlost degradace hydrogelu přídavkem hyalorunidázy? 
 
 
Doktorandka prokázala tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Práci doporučuji 
přijmout k obhajobě. 
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