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Oponentní posudek 

 

Oponentní posudek na dizertační práci Ing. Ivany Chamradové nazvané „Polymeric materials for 

the controlled drug delivery and controlled release of active substances“ odevzdané k oponentnímu 

řízení na Chemické fakultě VUT v Brně.  

Práce má, pro oponenta snesitelných, 102 stran, 73 obrázků, a je psaná v anglickém jazyce. 

V úvodu nabízí autorka literární rešerši na dané téma, místy obohacené popisem technik použitých 

v předkládané práci. V další části si pak v souladu s předcházející kapitolou vytyčuje cíle, které se 

snaží pomocí relativně velkého množství technik naplnit. Práce je tedy členěná logicky, psaná stylem 

výsledek-diskuse, což u práce tohoto experimentálního rozsahu zlepšuje její pochopení. Na konci 

autorka shrnuje dosažené výsledky v jednostránkovém závěru. Poněkud rušivě působí jen relativně 

velké množství překlepů, gramatických chyb, problémy v číslování kapitol v Experimentální části a 

nejednotnost formátu citací. Dále, kvalita některých obrázků by mohla být vyšší. Tyto chyby jsou ale 

formálního charakteru a nemají zásadní vliv na celkově vysokou kvalitu práce.  

Po odborné stránce pojednává disertace Ing. Chamradové o přípravě a charakterizaci kompozitu 

na bázi hydroxyapatitu a PLGA-PEG-PLGA a jeho modifikaci kyselinou itakonovou. Cílem práce byla 

jak syntéza polymerních prekursorů a kompozitů, tak i jejich charakterizace a ověření jejich účinnosti, 

termosensitivních vlastností a aplikovatelnost jako nosiče aktivních látek. Hydroxyapatit byl testován 

jak ve formě nanočástic tak i jako „core-shell“. Je tedy zřejmé, že se jedná o poměrně náročný úkol, 

který byl však splněn. Proto velmi pozitivně hodnotím jak velké množství experimentálních dat, tak i 

nezvykle velký počet použitých technik a přístupů.  

Také po odborné stránce mám několik menších připomínek a námětů pro diskuzi. Především, 

v experimentální části jsou některé experimenty nedostatečně popsané, například měření 1H NMR 

spektroskopie v kapitole 4.3.1 str. 36 nahoře.  

Náměty pro diskuzi při obhajobě:  

1. Může autorka vysvětlit přesněji, jak byly za pomocí 1H NMR stanoveny molekulové 

hmotnosti připravených polymerů a poměry mezi PLGA/PEG a LA/GA? Popis na straně 40 

naznačuje, že tak bylo učiněno za použití integrace specifických píků. Je ale tato metoda 



opravdu kvantitativní i v agregujících vysoce molekulárních systémech? Navíc, jako 

rozpouštědlo byl použit CDCl3, jak se chovají měřené látky v tomto rozpouštědle?  

2. Kapitola 4.3.5 str. 37, vzorek byl vystaven 300°C po dobu 20 hodin. Ověřovali jste, zda 

za těchto podmínek nedochází k degradaci vzorku? 

3. Kapitola 4.3.3 str. 36, co bylo důvodem zvolit u „Cone plate“ geometrie „gap“ pouze  

60 m? 

4. Diskuze týkající se mechanismu micelizace, str. 44. pH systému bylo stanoveno 3,1 

(str. 46) a autorka předpokládá, že koncové COOH skupiny nejsou ionizované do pH 6 (str. 

63). Co je tedy důvodem tak nízkého pH? Které skupiny ji způsobují? 

5. Hydrodynamický poloměr micel u pH 3,1 a 7 je stejný, stejně tak jako odezva jejich 

velikosti na různé teploty (str. 46). Neznamená to tedy, že předpoklad o ionizaci COOH skupin 

při pH 3,1 je chybný a agregační mechanismus nesouvisí s tvorbou vodíkových můstků u 

COOH skupin?  

6. Porovnávala autorka svoje úvahy s chováním neionogenních tenzidů, které často 

vykazují tzv. „clouding temperature“? K agregaci u nich dochází vlivem snížení relativní 

permitivity vody, což snižuje hydrataci a tím i repulzi polárních skupin. Může se k této 

interpretaci autorka vyjádřit?         

Práce splňuje požadavky kladené na disertační práce, autorka v ní prokázala schopnost vědecky 

pracovat, interpretovat a třídit dosažené výsledky. Proto doporučuji předloženou práci k obhajobě a 

následnému udělení titulu „Ph.D“ 
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