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Aktuálnost tématu disertační práce: 

Ing. Slavík se zabýval výzkumem z oblasti buněčných biosensorů, což je velmi atraktivní oblast ať již 
pro testování nových typů léčiv pomocí biočipů, nebo dokonce vytváření modelů onemocnění „na čipu“ 
použitím přeprogramovaných a diferenciovaných buněk odvozených od konkrétního pacienta. Zde byly 
využity linie odvozené od nervových a srdečních buněk, měřící platformou byla nově litograficky 
vytvářená pole mikroelektrod (MEA). 

V kapitole 2 je nejprve probírán princip šíření nervových vzruchů, nervové a srdeční buňky; tato část je 
na úrovni biologické učebnice, rozhodně nejde o „state of the art“. Tomu se přibližujeme až v části 2.2, 
věnované cílené adhezi buněk. V části věnované MEA Fig. 8 asi není právě typický, jedna elektroda 
pole nedělá. Nicméně rozbor modelu rozhraní buňka-elektroda je detailní a srozumitelně prezentovaný. 
Kvalitně jsou rozebrány konstrukční a materiálové aspekty MEA. 

Splnění stanovených cílů: 

Cíle disertace (str. 35) byly stanoveny správně a realisticky. Náplň práce byla zaměřena na několik více 
méně nezávislých projektů, provázaných hlavním tématem „orientované buňky na MEA“. 
Interdisciplinární charakter práce zahrnoval čistě technické aspekty – vývoj MEA čipů v kombinaci 
s biologickými metodikami – kultivace eukaryotických kultur a měření s připravenými biočipy. Cíle byly 
splněny – byly vytvořeny originální MEA čipy a byla dosažena cílená orientace buněk na těchto čipech. 

Postup řešení problému a výsledky disertace: 

Jednotlivé experimentální projekty (kap. 4 atd.) jsou opět strukturovány jako opakovaný úvod – lépe, 
kdyby již byl začleněn v kap. 2, následovaný metodickou částí, výsledky a dílčími závěry. Příliš se mi 
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tento postup nezamlouvá; obvykle je vždy takováto dílčí část reprezentována přiloženou publikací, zde 
zejména dlouhé metodické postupy čtenáře disertace poněkud zatěžují. 

Kap. 4 porovnává vliv geometrie (vzdálenost, výška) a materiálu (křemen, parylen) paralelních 
hřebínkových struktur na orientaci nervových buněk. Byla vyvinuta originální metodika hodnocení 
fluorescečně značených buněčných struktur pro kvantitativní hodnocení orientace buněk a byly 
nalezeny optimální kombinace. 

Kap. 5 porovnává obdobné struktury s různými typy povrchů pro orientaci kardiomyocytů (HL-1 buňky), 
navíc se zkouší potažení povrchu fibronektinem a kolagenem. Nerozumím poslední větě Conclusions – 
chemický charakter povrchu se mi dle Fig. 24 zdá velmi podstatný. 

Kap. 6 popisuje fotolitografii vedoucí k produkci MEA elektrod na bázi Au. Je to sice originální postup, 
ale mám trochu problém to dostatečně ocenit, protože obdobné MEA varianty kupuji komerčně od firmy 
Microchannel Systems, od které pocházel i použitý měřící systém a sw. Proč se vytváří alternativa 
k existujícímu produktu, co jsou výhody? Fig. 31 – bylo by k dispozici i větší zvětšení poskytující více 
detailů o adherovaných kardiomyocytech? Na straně 72 dole, uvádět standardní odchylky na 4 platné 
pozice – to bych od inženýrů nečekal… Jak se určuje rychlost propagace potenciálu? 

Z technického hlediska je příprava ideálně planárních MEA popisovaná v kap. 7 velmi atraktivní. 
Podařilo se orientovat buňky požadovaným způsobem a změřit jejich elektrické projevy. Tato část byla 
publikována v časopise Sensors v roce 2019, ing. Slavík byl zde prvním autorem. Trochu zde pouze 
postrádám experimentální srovnání s klasickými MEA, aby bylo zcela zřejmé, že zvolený náročný 
postup přípravy je opodstatněný. 

Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru: 

Nové typy multikanálových elektrických převodníků pro buněčné sensory se srdečními či nervovými 
buňkami jsou velmi atraktivním a rychle se rozvíjejícím oborem. Pokud by se poslední varianta pMEA 
vyráběla s dobrou výtěžností a za konkurenční cenu, mohla by se velmi dobře uplatnit na trhu. Zde mi 
ale scházelo detailní a kritické srovnání s dostupnými komerčními MEA čipy. Tento interdisciplinární 
výzkum v rámci CEITEC bez pochyb stojí za podporu a další rozvoj; se značnou dávkou smutku musím 
ale konstatovat, že minimálně na straně CEITEC MU byl trend nastaven jiným, čistě biologickým 
směrem. Zdá se, že situaci se daří zachránit v rámci CEITEC VUT. Dosažené výsledky jsou na výborné 
úrovni, avšak jiné skupiny (i v Brně) jsou dne dále zejména v buněčné části problematiky. 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň: 

Práce je psána dobrou angličtinou, je členěna na úvod a několik dílčích projektů. Preferoval bych 
sloučení všech dílčích úvodů a metodik a „projektové“ rozdělení ponechat pouze u výsledkové části. Je 
možné, že každý projekt měl vyústit v samostatnou publikaci, což ale dosud vesměs nenastalo. 

Zda dizertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona: 

Předložená disertace prokazuje schopnost a připravenost ing. Slavíka k samostatné odborné činnosti 
v dané oblasti výzkumu a vývoje. Disertační práce obsahuje původní částečně již uveřejněné výsledky 
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(publikace v časopise Sensors, Q1) a další výsledky jsou připraveny k uveřejnění. V rámci obhajoby 
prosím o předložení manuskriptu uváděného jako SLAVÍK, J.; ČMIEL, V.; HUBÁLEK, J.; YANG, Y.; 
REN, T.L. et al. Hippocampal neurons patterning on quartz grooves and parylene cues on quartz 
substrate. Applied Sciences. ISSN 2076-3417. (Submitted publication). 

Připomínky a dotazy: 

Kapitola 2, mohou potenciálové rozdíly či gradienty iontů existovat i uvnitř eukaryotické buňky? 

Část 4.3.3, jaký fluorofor by zvolen, jaký typ mikroskopu se použil, nastavení filtrů, jak přesně se 
provádělo fluorescenční skenování? Tyto informace vesměs schází i v dalších částech práce. 

K části 5 - bylo by možné ukázat pro nejlepší výsledek z Fig. 24 – parylen 3 um výška / 2 um šířka – 
obrázek povrchu s buňkami tak jako na Fig. 23? Tepaly buňky adherované na některém z povrchů? 

Část 7.4.3, nebylo by jednodušší místo mikrokontaktního tisku použít ink-jet tisk – jednotlivé elektrody 
jsou dostatečně velké. Dále, nehrozí iontová interakce polylyzinu s fibronektinem, či kolagenem, nebo 
naopak hydrofobní interakce PEGu s proteiny? Část 7.4.4 a zejména Figs. 44 a 45 lze považovat za 
nejlepší výsledek disertace – úspěšná orientace buněk a potvrzené šíření potenciálového pulzu v rámci 
linie adherovaných buněk. Opět, tepaly? 

Celkové zhodnocení disertační práce: 

Disertační práci Ing. Jana Slavíka doporučuji k obhajobě pro udělení akademického titulu “doktor“ 
(Ph.D.). 
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