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BIOLOGICKY AKTÍVNYMI LÁTKAMI“ 

 

 

a) Aktuálnosť témy 

 

Aj napriek intenzívnemu dlhoročnému výskumu je v súčasnosti využitie biodegradovateľných 

polymérov v biomedicíne limitované viacerými faktormi. Medzi najvýznamnejšie patria 

nevyhovujúce fyzikálno-mechanické vlastnosti. Aktuálnosť témy kandidátskej dizertačnej 

práce Ing. Vojtecha Kupku, ktorá sa zaoberá novým spôsobom prípravy a modifikácie 

vlastností biodegradovateľných polyuretánov vhodných pre využitie v regeneratívnej 

medicíne  je preto veľmi vysoká.  

 

b) Ciele dizertácie a ich splnenie    

 

Experimentálna časť práce je rozdelená do troch častí. V prvej časti sa autor zameral na nový 

spôsob prípravy biodegradovateľných polyuretánov (bio-PU). Amfifilné biodegradovatelné 

polyuretanové filmy boli pripravené polyadíciou bez použitia rozpúšťadla, a preto má práca 

nielen významnú vedeckú hodnotu, ale aj vysoký potenciál pre využitie v medicíne. V druhej 

časti práce sa autor zameral na charakterizáciu vlastností pripravených polyuretánov 

v závislosti od ich zloženia. V tretej časti študoval vplyv nanokryštalickej celulózy na 

vlastnosti pripravených polymérov. Konštatujem, že dosiahnuté výsledky prezentované v 

dizertačnej práci sú plne v súlade so stanovenými cieľmi práce.    

 

c) Zvolené metódy spracovania DizP: 

 

Predložená kandidátska dizertačná práca má klasickú štruktúru (teoretická časť a 

experimentálna časť, výsledky práce a diskusia), v ktorej jednotlivé kapitoly na seba logicky 

nadväzujú. V teoretickej časti osobitne oceňujem časť týkajúcu sa kompozitov na báze 

nanocelulózy a biodegradovateľných polyuretánov.   

 

Z experimentálnych postupov je potrebné zdôrazniť originálny spôsob prípravy polyuretánov 

bez použitia rozpúšťadla. Metodiky a  merania, ktoré autor použil na charakterizáciu 

študovaných materiálov sú nadštandardné nielen z hľadiska objemu (13), ale aj použitých 

experimentálnych techník a zariadení.  

 

c) Dosiahnuté výsledky a prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky 

 

Dizertačná práca Ing. Vojtecha Kupku predstavuje významný vedecký prínos v podobe 

nových originálnych poznatkov, na základe ktorých je možné pripraviť biodegradovateľné 

polyuretány s požadovanými vlastnosťami.  
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d) Formálna úprava dizertačnej práce 

 

Celkovo má práca logickú a vyváženú štruktúru. Jednotlivé časti sú spracované na veľmi 

dobrej úrovni ako z hľadiska obsahovej náplne, tak i štylizácie a grafickej úpravy.  

Dosiahnuté výsledky a ich interpretácia (až na niekoľko výnimiek), rovnako ako aj formulácia 

záverov v jednotlivých kapitolách jednoznačne dokumentuje autorovu schopnosť vedecky 

pracovať. Z hľadiska dostupnosti dosiahnutých výsledkov pre medzinárodnú vedeckú 

komunitu a odbornú verejnosť oceňujem, že je písaná v angličtine.  

 

Otázky a pripomienky: 

 

1. Na str. 30 je podrobne popísaný postup prípravy bio-PU bez použitia rozpúšťadla. Na 

základe akých kritérií ste stanovili konkrétne podmienky (teplota, čas, rýchlosť 

miešania, etc.) polymerizácie ?  

 

2. V súvislosti s výraznými zmenami mechanických vlastností pri obsahu 

PEG/PCL=20/80 doporučujem komplexne preskúmať vplyv zloženia a podmienok 

prípravy prostredníctvom dvojfaktorového, resp. trojfaktorového plánovaného 

experimentu, ktorý umožňuje optimalizovať nielen pomer PEG/PCL, ale aj 

 podmienky prípravy tak, aby sa dosiahli maximálne hodnoty požadovaných 

mechanických a fyzikálnych vlastností bio-PU.  

3. Výsledné vlastnosti polymérnych nanokompozitov výrazne závisia nielen od spôsobu 

a podmienok prípravy, ale aj od obsahu, geometrie a fyzikálnych a chemických 

charakteristík nanoplniva.  V prípade nanokryštálov celulózy (CNC) má dominantný 

vplyv na vlastnosti dĺžka, ktorá v závislosti od zdroja môže dosahovať od 100 až do 

1000 nm. Je preto prekvapivé, že v práci sa použili nanokryštály celulózy s pomerne 

malou dĺžkou (100 do 200 nm) a veľmi nízkym aspektívnym pomerom, pri ktorých 

nie je reálny predpoklad dosiahnutia stužujúceho účinku. V budúcnosti doporučujem 

použiť CNC, ktorá má podstatne väčšiu dĺžku.  

4. V práci sa vplyv CNC na štruktúru pripravených nanokompozitov sledoval pomocou 

TEM mikroskopie. V danom prípade by bolo vhodnejšie použiť SEM, ktorá poskytuje 

informácie nielen o distribúcii nanoplniva v objeme polymérnej matrice, ale aj o 

charaktere medzifázového rozhrania, keďže tieto informácie sú z hľadiska 

interpretácie dosiahnutých výsledkov prioritné. 

5. Vzhľadom na rozptyl experimentálnych meraní mechanických vlastností (str. 69 ,70) 

je príslušný komentár k dosiahnutým výsledkom diskutabilný. Prekvapivé je najmä 

„zhoršenie“ pevnosti kompozitov obsahujúcich CNC-PEG, ktoré podľa výsledkov 

TEM neobsahujú aglomeráty. Ako si túto skutočnosť vysvetľujete ? 

Záver: 

 

Obsah dizertačnej práce Ing. Vojtecha Kupku spĺňa požiadavky kladené na udelenie PhD.  

Predloženú prácu preto odporúčam ako podklad k obhajobe a po jej úspešnom priebehu  

navrhujem udeliť Ing. Vojtechovi Kupkovi vedecko-akademickú hodnosť „Philosophiae 

Doctor“ (skratka „PhD“).  

 

 

V Bratislave 10. septembra  2015                               Doc. Ing. Viera Khunová, PhD.  


