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Predložená doktorská práca sa zaoberá prípravou a charakterizáciou poréznych 

materiálov s potenciálnym využitím pri rekonštrukcii a regenerácii kostných tkanív. Bioinertné, 

resp. bioaktívne materiály s mikroštruktúrou vhodnou pre kolonizovanie bunkami boli 

pripravené pomocou dvoch techník – replikačnej a polymerizáciou in-situ. Pripravené 

materiály boli charakterizované z hľadiska štruktúry a fázového zloženia, biologických 

a mechanických vlastností. Z výsledkov práce je zrejmé, že vybrané typy pripravených 

materiálov spĺňajú všeobecne uznávané požiadavky pre kostné náhrady (štrukturálne, 

mechanické aj biologické), a teda hlavný cieľ práce možno považovať za splnený. 

Teoretická časť práce podrobne popisuje skúmanú problematiku, pričom treba 

vyzdvihnúť, že je písaná prehľadne, poskytuje ako základné, tak aj aktuálne informácie 

a súčasne aj vhodný odrazový mostík pre samotnú experimentálnu prácu. 

V ďalšej časti autorka popisuje typy pripravených materiálov, metódy prípravy a 

charakterizácie materiálových vlastností. Rozsah vykonaných experimentov je značný, hoci nie 

všetky alternatívy spomenuté v experimentálnej časti sú rozobraté v kapitole zaoberajúcej sa 

výsledkami a diskusiou. Tento fakt, hoci neznižuje úroveň dosiahnutých výsledkov, komplikuje 

celkovú orientáciu v predloženej práci. 

Kapitola Výsledky a diskusia je rozdelená na niekoľko podkapitol, v súvislosti 

s prípravou a charakterizáciou jednotlivých typov materiálov. Spracovanie výsledkov je 

prehľadné a diskusia, predovšetkým k výsledkom biologických testov je vyčerpávajúca 

v pozitívnom zmysle slova, vrátane konfrontácie s aktuálnymi výsledkami z tejto problematiky. 

Výsledky testovania mechanických vlastností poukázali na významné zlepšenie v porovnaní 

s počiatočným stavom experimentov, a to vďaka technikám navrhnutým v kapitole 

zaoberajúcej sa prípravou korundových pien (opakované infiltrácie pien, dodatočné spevnenie 

materiálov pomocou vyplnenia trhlín, resp. dutín koloidnými časticami). Z ďalších kapitol 

pojednávajúcich o príprave iných typov materiálov však nie je zrejmé, či boli uvedené techniky 

využité aj pri príprave týchto typov materiálov. Celkovo jednotlivé podkapitoly pôsobia dosť 

oddelene, čo je vzhľadom na podobnosť jednotlivých materiálov trochu prekvapujúce, dalo by 

sa očakávať väčšie prepojenie a aj vzájomné porovnanie. V závere práce sú prehľadne zhrnuté 

všetky podstatné výsledky. 

 

K práci mám nasledujúce otázky, resp. pripomienky: 

 

1) Str. 25 – V tabuľke 6 sú uvedené typy PU pien použitých pre infiltráciu. Vzhľadom 

k veľkosti ich pórov je možné dopredu celkom presne odhadnúť, ktoré typy budú pre prípravu 

kostných náhrad vhodné. Napriek tomu bol pri príprave korundových poréznych materiálov 

využitý len typ s najväčšou veľkosťou pórov, ktorý je samotnou autorkou v závere kapitoly 

ohodnotený ako nevhodný. Môžem sa opýtať na dôvod tohto výberu?  

 

2) Str. 33 – Pri spevňovaní poréznych štruktúr v prípade korundových materiálov bol použitý 

böhmitový sól, resp. jemný korundový prášok, pričom materiál po infiltrácii bol opäť vypálený 



na 1600°C/2h. Nie je to zbytočne vysoká teplota? Pri tak jemných časticiach zvyčajne 

spôsobuje  nadmerný rast zŕn a s tým súvisiace zhoršenie mechanických vlastností. 

 

3) V tabuľke 13 a ďalších autorka uvádza hodnoty veľkosti buniek, pórov, atď. Je presnosť 

uvedených meraní skutočne až na jednotky mikrónov? Smerodajné odchýlky to nenaznačujú. 

V budúcnosti by som odporúčala použiť zaokrúhlenie na minimálne na desiatky, resp. stovky 

mikrónov.  

 

4) V teoretickej časti práce uvádzate na základe literatúry viskozity vhodné pre infiltráciu PU 

pien. Viskozity vašich suspenzií použitých na infiltráciu sú však mimo odporúčaného rozsahu, 

napriek tomu ich uvádzate ako optimalizované. Osobne mám podobnú skúsenosť, ale zaujímal 

by ma autorkin názor na tento rozdiel.  

 

5) Str. 49, obr. 45 – Kontrolnú hodnotu negatívnej kontroly býva zvykom uviesť aj v grafe. 

 

6) Str. 49 – V zhrnutí kapitoly 5.2 uvádzate, že vzorky boli opakovane infiltrované až 6-krát. 

Obr. 42 však udáva hodnoty pevností len pre 2x infiltrované vzorky. Aký bol vplyv ďalších 

infiltrácií na pevnosť? 

 

7) Kapitola 5.3 stručne popisuje výsledky súvisiace s prípravou a vlastnosťami pien na báze 

fosforečnanov vápenatých, ktoré sú v nasledujúcej kapitole porovnané s penami podobného 

zloženia ale s prídavkom SiO2, pričom je vyhodnotený vplyv tohto prídavku. Autorka uvádza, 

že peny bez prídavku mali vysokú pórovitosť (nad 90 %, čo však je mimo rozsahu pien 

pripravených s SiO2) a nižšiu pevnosť ako peny s prídavkom SiO2.  

Pórovitosť pien bez prídavku nebolo možné zvýšiť ani postupmi navrhovanými 

v predchádzajúcich kapitolách (opakovaná infiltrácia, infiltrácia jemnejšej fázy – 

nekalcinovaný HA do vypáleného kompaktu)?  

Jediná hodnota pevnosti v grafe na obr. 59 je najvyššou dosiahnutou pevnosťou v prípade 

vzoriek bez prídavku SiO2 po optimalizácii procesu prípravy?  

Pre jednoznačné preukázanie pozitívneho vplyvu SiO2 na pevnosť by bolo žiadúce uviesť aj 

hodnoty pevnosti kompaktov pri nižších hodnotách pórovitosti.  

 

8) V tab. 19 autorka uvádza lineárne zmraštenie vzoriek pri výpale, pričom zmraštenie mierne 

klesá s narastajúcim obsahom SiO2. Sama autorka konštatuje, že zmraštenie pri spekaní je 

nepriamo úmerné obsahu SiO2, tzn. so zvyšujúcim sa obsahom SiO2 klesá zhutnenie pri 

spekaní. V grafe na obr. 59 sú však uvedené hodnoty pevnosti vzoriek, kde sa pórovitosť pre 

vzorky s 5 % SiO2 pohybuje v rozmedzí cca 65-85 % a pre vzorky s 20 % SiO2 v rozmedzí cca 

40-65 %, pričom eventuálny rozdiel v spôsobe prípravy týchto vzoriek sa neuvádza. Ako si 

autorka vysvetľuje nižšie hodnoty pórovitosti pri vzorkách, ktoré by podľa údajov o zmraštení 

mali spekať „lepšie“? 

 

9) Pozitívny vplyv SiO2 na biologické vlastnosti vzoriek bol jednoznačne preukázaný 

biologickými testami. Autorka však v texte vyjadruje pochybnosť nad týmito, na pohľad 

jednoznačnými výsledkami, vyjadrením, že nesúvislá vrstva apatitu precipitovaného na 

povrchu vzoriek bez SiO2 môže byť spôsobená vysokou pórovitosťou vzorky. Možno by teda 

bolo vhodné pri obr. 52 uviesť aj celkovú pórovitosť jednotlivých vzoriek podrobených 

biologickým testom, aby si mohol čitateľ utvoriť vlastný názor na možný vplyv tohto 

parametra.  

 



10) Predmetom poslednej podkapitoly bola optimalizácia procesu in-situ polymerizácie HA-

PU s cieľom zvýšiť pevnosť finálneho produktu v porovnaní s replikačnou metódou 

zamedzením tvorby vnútorných defektov v matrici poréznych materiálov. Pevnosť výsledných 

vzoriek sa však pohybuje v rovnakom rozsahu ako pevnosť vzoriek pripravených replikačnou 

metódou. Ktorú metódu prípravy poréznych kostných implantátov by teda sama autorka 

odporúčala na základe vlastných skúseností a prečo?  

 

Napriek uvedeným drobným nedostatkom je predložená doktorská práca hodnotným 

príspevkom ku komplexnému štúdiu materiálov vhodných pre kostné implantáty. 

Experimentálne výsledky a diskusia k nim poskytujú veľmi cenný materiál pre ďalšie štúdium 

v tejto oblasti. Na základe toho odporúčam predloženú doktorskú prácu prijať k obhajobe ako 

podklad pre udelenie stupňa Ph.D. 

 

 

V Bratislave, dňa 9. 12. 2015      

 

Ing. Katarína Bodišová, Ph.D. 

 

 

 

 


