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Aktuálnost tématu disertační práce: 

Předložená disertační práce Ing. Ondřej Bílek se zabývá nanotrubičkami oxidu titaničitého 

modifikovanými selenem a stříbrem. Je nezbytně nutné vyvíjet nové biomateriály, stejně jako 

zdokonalovat a vylepšovat ty současné. Zvolené téma je jednoznačně vysoce aktuální. 

Splnění stanovených cílů: 

Hlavním cílem disertační práce Ing. Ondřeje Bílka bylo rozšířit znalosti týkající se bio-rozhraní tvořeným 

adherentními buněčnými liniemi, bakteriálními buňkami a nanostrukturovaným povrchem tvořeným TiO2 

nanotrubičkami dekorovanými selenovými a stříbrnými nanočásticemi. Stanovené cíle byly splněny. 

Postup řešení problému a výsledky disertace: 

Experimentální části práce předchází pěkně zpracovaná a uspořádaná Teoretická část, kde jsou shrnuty 

základní poznatky týkající se přípravy nanotrubiček oxidu titaničitého a jejich modifikacím. Pozornost je 

věnována také biomedicínským aplikacím nanotrubiček TiO2. Příprava nanotrubiček modifikovaných 

selenem a stříbrem, jejich charakterizace a antibakteriální vlastnosti jsou uvedeny ve dvou samostatných 

kapitolách. Diskuzi o antibakteriální aktivitě selenových a stříbrných nanočástic je pak věnována 

samostatná kapitola. Závěr disertační práce pak přehledně shrnuje dosažené výsledky. 
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Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru: 

Výsledky získané během disertační práce, jako příprava modifikovaných nanotrubiček oxidu titaničitého, 

jejich charakterizace a antibakteriální aplikace, přispěly k rozvoji poznání vědního oboru nanomateriálů. 

Práce je hodnotným příspěvkem k rozšíření znalostí v oblasti nanomateriálů a jejich použití 

v biomedicínských aplikacích. 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň: 

Práce je napsána v anglickém jazyce, zpracována na 100 stranách a cituje úctyhodných 199 literárních 

odkazů. Obsahuje původní výsledky, z části již přijaté odbornou veřejností (2 články v impaktovaných 

časopisech, 1 příspěvek na konferenci). Disertační práce obsahuje velké množství původních 

experimentálních dat. Úroveň jejich zpracování dokládá schopnost samostatné cílené tvůrčí práce 

disertanta. Po formální stránce je práce velmi pěkná. 

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

(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se

prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k

samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné

výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.1)

Předložená disertační práce obsahuje původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. 

Práce jednoznačně ukazuje schopnost a připravenost kandidáta k samostatné činnosti v oblasti VaV. 

Podmínky uvedené v  § 47 odst. 4 zákona jsou splněny.  

Připomínky a dotazy: 

K práci mám několik poznámek a otázek: 

 Na základě čeho bylo zvoleno množství dopantu (selenu) pro nízké, střední a vysoké

koncentrace?

 Při modifikování nanotrubiček stříbrem byly použity různé prekurzory – PVP, BPEI, PEG,

citrát, kyselina lipoová. Co bylo klíčovým faktorem, který ovlivnil vysokou antibakteriální

aktivitu v případě PEG a kyseliny lipoové ve srovnání s PVP a BPEI.

 Jaká je reprodukovatelnost přípravy vzorků? Lze nějakým způsobem kvantifikovat?

 Jaká je spolehlivost naměřených dat u jednotlivých experimentálních technik?

1) § 10 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
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 Str. 65, obr. 31. Dle mého názoru je antibakteriální aktivita Lipoic-acid-Ag-TNTs a Se-high-

TNTs srovnatelná. V práci je uváděno, že Lipoic-acid-Ag-TNTs > Se-high-TNTs. Jaká byla

chyba měření v případě antibakteriální aktivity?

 Mohl by disertant uvést, které práce sám vykonával?

 Definujte svůj podíl v uvedených publikacích.

Práce obsahuje některé formální nedostatky, např.: 

 V Seznamu tabulek není jednotné písmo.

 Jednotky se neuvádějí v hranatých závorkách.

 Některé zkratky nejsou uvedeny v Seznamu zkratek – např. CFU, XTT, PMS atd.

 Obrázek by měl být v práci uveden vždy až po jeho zmínce v textu. Není tomu tak vždy – např.

Obr. 20 na straně 50.

Celkové zhodnocení disertační práce: 

Disertační práci Ing. Ondřeje Bílka  doporučuji  k obhajobě pro udělení akademického titulu “doktor“ 

(Ph.D.). 

V Ostravě,   dne 29. 8. 2021  ………………………………………… 

        prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 


