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Oponentní posudek disertační práce 

 
Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména:  
a) k aktuálnosti tématu disertační práce,  
b) zda disertační práce splnila stanovený cíl,  
c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,  
d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,  
e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  
f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona,  
g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je posudek neplatný.  
Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář. 
 
 
Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce 
 

 
Téma disertační práce je velmi aktuální. 
 
Komentář: Terahertzová spektroskopie je moderní spektroskopická metoda, umožňující studium kmitů 
mříže, dynamiky nositelů náboje či magnetických excitací v krystalech, solvatační dynamiky v roztocích 
nebo např. analýzu rotační spekter molekul plynů. Její aplikační potenciál je značný: jde zejména o 
terahertzové zobrazování v blízkém či dalekém poli (aplikace v medicíně, v technologii nanostruktur, 
bezpečnostní aplikace) či o bezdrátový přenos dat na krátkou vzdálenost. Tato disertační práce je 
mezioborová a zabývá se aplikacemi fyzikálních spektroskopických metod na studium dynamiky síťování 
tkáňových lepidel a absorpčních hemostatik. Centrální experimentální metodou studia je zde právě 
terahertzová spektroskopie; v případě výzkumu polymerizace tkáňového lepidla je pak vhodně doplněna 
řadou dalších technik (dielektrická a fourierovská infračervená spektroskopie, Ramanův rozptyl, 
mikroskopická měření). Téma je velmi aktuální z hlediska hledání nových aplikací THz spektroskopie i 
z hlediska zkoumaných vzorků a procesů. 

 

Uchazeč: Ing. Marie Nedvědová 

Název disertační práce:   

Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů 

Oponent: doc. RNDr. Petr Kužel, PhD. 

Pracoviště oponenta: Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. 

 



 2 

Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce 
 

 
Cíl disertační práce byl splněn.  
 
Komentář: Předložená disertační práce obsahuje nový pohled na dynamiku síťování polymerů a na 
hemostatické reakce získaný pomocí měření terahertzovou spektroskopií. Autorka navrhla schémata 
měření, provedla měření kinetiky polymerizace tkáňových lepidel a kinetiku hemostatické reakce 
souboru 5 hemostatik. Získané výsledky v závěru diskutuje v obecné rovině a jedná se o originální 
výsledky, které autorka prezentovala na několika mezinárodních konferencích a využila k publikaci 2 
článků.  

 
 
Ad c) Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 
 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou průměrné. 

Komentář: Podtrhuji mezioborový charakter této disertace; obsahuje 215 citací, které odkazují na práce 
z oblasti fyziky, chemie, biologie i lékařství. Autorka poměrně úspěšně vybrala nejdůležitější informace ze 
všech dotčených oblastí vědy a v úvodních částech s nimi přehledně seznamuje čtenáře, který nutně není 
odborníkem v dané oblasti. Tuto syntetickou práci v úvodní části disertace nicméně provázejí četná 
zjednodušení a nepřesnosti ve výkladu. Jako fyzik a specialista na terahertzovou spektroskopii jsem se 
zaměřil na tuto část a autorce bych zde doporučil četné změny či opravy. Vzhledem k šíři záběru je ovšem 
nepovažuji za klíčové. 

Kapitola 5 se věnuje vlastnímu měření vlastností a kinetiky polymerizace tkáňových lepidel a jejich 
interpretaci. Oceňuji přístup pomocí komplementárních měření vč. charakterizace pomocí Ramanova 
rozptylu a mikroskopických metod. Přístup ke studiu je seriózní a systematický, byly pořízeny velké 
soubory dat, které byly analyzovány pomocí statistických metod a závěry byly činěny na základě této 
statistické analýzy. Ohledně interpretace, souhlasím s navrženým modelem kinetiky síťování Histoacrylu 
a olejnatých směsí jako vhodnou aproximací probíhajících reakcí, kdy je vlivem geometrie experimentu 
významně omezen přístup vlhkosti. Naproti tomu nesouhlasím s modelem síťování v přítomnosti 
živočišné tkáně, kdy je molekul vody dostatek (zanedbání fáze propagace nemůže vést ke korektním 
výsledkům, neboť látka by nutně musela být tvořena pouze monomery a dimery; fáze transferu a 
terminace jsou přeceněny, protože každý takový krok vede k terminaci dimeru a tím pádem takový dimer 
dále nemůže přispívat k pravé straně rovnic 5.19 a 5.21; tyto procesy fyzikálně nemohou v žádném 
případě vést k exponenciálnímu růstu množství polymeru). Naměřené křivky v těchto experimentech sice 
zjevně odpovídají biexponenciální kinetice, která byla nakonec autorkou zvolena (nicméně s opačným 
znaménkem v argumentu než uvedeno v 5.24), avšak tuto kinetiku je zde nutno chápat jako empiricky 
zvolenou bez podpůrného teoretického pozadí. V tomto smyslu nesouhlasím s bodem (c) uvedeným 
v závěru práce, který se týká interpretace biexponenciálního průběhu pomocí procesů transferu a 
terminace polymeru. Za nejvýznamnější obecný výsledek této části považuji odhalení velmi komplexní 
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dynamiky v systémech s přidanou olejovou složkou, kdy dochází k vzniku koloidní směsi s oddělenými 
částicemi obou složek a tím se mění přístup okolní vlhkosti k lepidlu. 

V kapitole 6 studuje autorka soubor 5 hemostatik a kinetiku jejich hemostatické reakce ve fyziologickém 
roztoku a v krvi pomocí terahertzové spektroskopie v časové doméně. Autorka se zaměřuje na odhalení 
charakteru difúze vody do polymerní matrice a tím spojené relaxace polymerních řetězců a návazné 
expanze polymerní sítě do vodního prostředí. Fitováním kinetických modelů na naměřená data určuje, 
zda je pro dané hemostatikum určující prostá difúze kapaliny do polymeru (oxycelulózy) nebo zda je 
transport omezen relaxačními mechanismy polymeru (např. Tachosil). Autorka k měření používá metodu 
ATR (nepoužívá transmisní měření); v této souvislosti považuji její četná kvalitativní zdůvodnění změny 
amplitudy signálu z důvodu větší či menší propustnosti vzorku jako zavádějící. Odražený signál při ATR 
složitým způsobem závisí na indexu lomu i indexu absorpce vrstvy přiléhající ke krystalu a hlubší analýza 
signálu směrem k určení těchto veličin zde není provedena. 

 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 
 

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je nadprůměrný.  

Komentář: Práce otevírá nové možnosti aplikace THz spektroskopie jakožto pilotní projekt v daném 
oboru, přináší některé originální zajímavé výsledky v oblasti síťování polymerů a hemostatických reakcí. 
Nedostatky uvedené výše týkající se např. modelu síťování v přítomnosti živočišné tkáně jsou dílčího 
charakteru a podstatným způsobem neovlivňují celkový význam práce. 

 
 
Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň je nadprůměrné. 

Komentář: Práce je psaná v českém jazyce s velmi malým množstvím překlepů či chyb. V některých 
grafech bych ocenil lepší čitelnost a lepší rozlišení jednotlivých křivek (podobné barvy, stejný styl čáry). 

 
 
Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 
 

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách splňuje. 

 (*(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 
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samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné 
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.  

 
 
 
Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.  
 

 
Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky standardně 
kladené na disertační práce v daném oboru.  
 
Komentář: Nemám výhrady a doporučuji práci k obhajobě. 
 

 
 

Celkové hodnocení: Doporučuji k obhajobě 
 
Otázky oponenta: 
 

1. Geometrie experimentu v kapitole 5 je velmi důležitá z hlediska definice experimentálních 
podmínek (přístup vlhkosti). Z popisu v textu a z fotografie 5.2 nejsem schopen rozpoznat detaily. 
Prosím autorku, aby pro obhajobu připravila schéma obsahující konkrétní tvary a tloušťky 
jednotlivých součástí, distančních podložek a dalších izolačních dielektrických ohraničení, 
rozložení vzorku na elektrodě a ukázala jakým způsobem se vzdušná vlhkost může dostávat 
k vzorku. Mohou vznikat při dielektrických měřeních např. tzv. „dead layers“ vlivem tenké 
vzduchové nebo dielektrické vrstvy sériově mezi elektrodou a vzorkem? (Autorka píše, že měřený 
parametr D(t) při dielektrické spektroskopii nezávisí na geometrii dle 4.16. Je pravda, že vztah 
4.16 obsahuje pouze charakteristické veličiny vzorku, ovšem je nutno vzít v úvahu, že tento vztah 
jednoduše souvisí s experimentem jen pro specifickou geometrii planparalelních desek 
kondenzátoru vyplněných homogenním vzorkem. Geometrie experimentu je tedy zcela zásadní.). 

2. Na str. 59 autorka diskutuje počáteční nárůst D(t) vlivem počátečního nárůstu permitivity 
spojeného s rychlým ohřátím vzorku. Ovšem permitivita je v 4.16 ve jmenovateli. Buď tedy musí 
docházet k poklesu permitivity s nárůstem teploty nebo musí dominantně na teplotě záviset 
vodivost (imaginární část permitivity), abychom pochopili pozorovaný jev. Prosím tedy o 
vysvětlení. 

3. Zkoušela autorka alespoň pro vybrané THz časové záznamy měřené pomocí ATR spočítat spektra 
komplexního indexu lomu? Na obrázku 5.5. se zdá, že fáze vlny se mění (jasný posuv uzlového 
bodu – tj. bodu kde THz pole protíná nulu – modré křivky vůči zelené); tuto fázovou změnu bych 
pro ATR měření považoval za velmi významnou. Spektra indexu lomu a absorpce by mohla 
přinést hlubší pochopení probíhajících procesů (viz např. moje kritická poznámka na závěr 
hodnocení c). Prosím autorku o komentář. 
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4. Každá metoda (dielektrická, THz, IČ spektroskopie) charakterizuje jinou spektrální oblast. Je tedy 
možné, že každá z těchto metod monitoruje různé chemické kroky a tyto metody jsou též různým 
způsobem citlivé na nehomogenitu vzorku (průnik vlhkosti směrem do středu)? Otevřených 
otázek k hlubšímu pochopení zde zůstává stále dost. THz spektrální analýza navržená výše by 
v tomto kontextu by byla přínosná. Počítá se v budoucnu s hlubší analýzou již naměřených dat, 
bude autorka pokračovat v další práci na tomto tématu? 

 
 
 
Disertační práci k obhajobě       ☒doporučuji  ☐nedoporučuji. 
 
 
 
 
Dne: 05.05.2021 
 
 
 

Podpis: ……………….. 




