
  

Posudek disertační práce 

PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NANOČÁSTIC A NANOVLÁKEN NA BÁZI 

BIOPOLYMERŮ A JEJICH VYUŽITÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ A KOSMETICE 

(PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BIOPOLYMER-BASED NANOPARTICLES AND NANOFIBERS AND 

THEIR APPLICATION IN FOOD AND COSMETICS) 

Vojtěch Kundrát 

Oponentka: Jarmila Vilčáková 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou přípravy a charakterizace nanočástic a 

nanovláken na bázi biopolymerů a jejich využití v potravinářství a kosmetice. Pan Kundrát je autorem 

2 impaktovaných článků v mezinárodních časopisech, kde je prvním autorem. Dále je autorem a 

spoluautorem jednoho uděleného patentu a třech zveřejněných patentových přihlášek. V pozici prvního 

autora vystupuje u jednoho užitného vzoru a jednoho funkčního vzorku, což je důkazem schopnosti 

studenta samostatně pracovat i publikovat dosažené výsledky na veřejnosti. Řešená problematika 

předkládané práce je velmi aktuální a je uplatnitelná v praxi. Práce je napsaná přehledně a 

srozumitelnou češtinou na 93 stranách a spolu s přílohami tvoří celek o 225 stranách. Práce je 

rozdělena do následujících kapitol: 

V teoretické části nás student seznamuje s problematikou biopolymerů, jejich rozdělením na 

základě způsobů produkce. Pozornost především soustřeďuje na poly-3-hydroxybutyrát (PHB) a jeho 

způsoby zpracování v roztoku a nebo pomocí metod klasického zvlákňování. Student se podrobně 

zaměřil na postup přípravy nanovláken (např. filtračních membrán) s využitím elektrostatického 

zvlákňování a parametrům, které mohou tento proces významně ovlivňovat.      

Experimentální část práce se skládá ze tří celků obsahující dosažené výsledky disertační práce. 

V prvním, hlavním celku se student zabývá elektrostatickým a mokrým zvlákněním PHB a vlastnostmi 

připravených materiálů. Druhá část je věnována patentované kompozici ochranného krému proti UV 

záření, která je založena na připravených nanoskopických a mikroskopických morfologiích PHB. Tato 

praktická část spolupráce proběhla v zemích střední Tanzánii a západní Afriky. Ve třetím celku jsou 

shrnuty výsledky zaměřené na elektrostatické zvláknění nejen PHB, ale i dalších biopolymerů.   



V kapitole ,,Cíle disertační práce“ student definuje své vytýčené cíle v dílčích úkolech 

zaměřených na výběr vhodných přírodních biopolymerů spolu s modifikací přírodních polymerů za 

účelem změny vlastností a zpracování ve formě nanočástic či nanovláken spolu s metodami jejich 

přípravy a funkcionalizací. Mezi další cíle patří optimalizace metod přípravy nanovláken metodou 

elektrospinningu, dále zvlákněním z roztoku a odstředivým zvlákněním s následnou charakterizací 

pomocí mikroskopických technik. Dalším dílčím úkolem je enkapsulace a vazba biologicky aktivních 

látek do nanovlákenných a částicových materiálů, srovnání využitelnosti různých aplikačních forem a 

studiem jejich stability a biodegradability v modelových environmentálních a fyziologických 

podmínkách.  

Otázky: 

1. Mezi jeden z parametrů, které ovlivňují proces elektrostatického zvlákňování je elektrická 

vodivost roztoku. Jaké je optimální hodnota elektrické vodivosti roztoku a čím ji lze ovlivnit?  

2. Jakým směrem byste se rád ubíral v budoucnu v oblasti studované problematiky? 

 

Uvedené otázky nikterak nezpochybňují kvalitu předkládané práce a lze konstatovat, že práce plně 

odpovídá požadavkům kladeným na doktorskou práci a je v souladu s ustanovením v § 47, odst. 4 

zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách.  

Závěrem lze konstatovat, že student pan Kundrát, prokázal tvůrčí schopnosti v oblasti přípravy 

biopolymerů a dosáhl stanovených cílů s aplikačním využitím v potravinářství a kosmetice. Celkově 

práci hodnotím velmi kladně. Doporučuji doktorskou práci pana Mgr. Vojtěcha Kundráta k obhajobě a 

udělení akademického titulu   "Philosophiae doctor". 
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