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Anotace:  
Cílem práce je a) popsat možnosti sonodynamické terapie při aplikaci nanomateriálů na 
buněčné linie, b) definovat fyzikální parametry a limity ultrazvukového pole pro synergický 
účinek s vybranými nanomateriály c) aktivně použít tuto metodu pro studium viability 
vybraných nádorových buněčných linií in vitro. 
 
Mezi hlavní faktory, ovlivňující živé soustavy v ultrazvukové poli, patří tepelný ohřev a 
mikromechanické síly včetně kavitačních jevů. Přítomnost neionizujícího ultrazvukového 
pole, které ovšem může generovat volné radikály, spojeného s jevy způsobenými 
prostupujícím mechanickým vlněním, má schopnost ovlivnit výsledný efekt (přinejmenším 
dynamiku) působení rozličných typů nanomateriálů na buněčné úrovni. Hlavní náplní 
výzkumu v rámci PGS studia je synergické působení ultrazvukového pole a vybraných 
nanomateriálů a jeho vliv na výslednou viabilitu nádorových buněčných linií in vitro. Studie si 
klade za cíl ověřit domněnku o potencování účinků nanomateriálů ultrazvukovým polem ve 
smyslu útlumu buněčné viability. Tohoto efektu by mělo být dosaženo skrze ovlivnění 
buněčných membrán a jejich porozity či permeability za přítomností ultrazvukového pole o 
vhodných parametrech, vedoucí k zvýšenému vstupu studovaných nanomateriálů do 
intracelulárního prostoru.   
 
Financování experimentální práce: 
Aktuálně pro rok 2022 není navrhovaná experimentální práce tohoto druhu zahrnuta 
v žádném grantovém projektu. Pro další roky se předpokládá podání žádosti o interní 
grantovou podporu i o podporu v dalších veřejných grantových soutěžích. 
Informace o financování PGS pozice mimo stipendium: 
Student bude financován dle možností aktuálně běžících grantových projektů, v dalších 
ročnících studia připadá v úvahu částečný úvazek až do 0,5.  
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: 
Vhodné pro absolventa některého ze studijních oborů LF, PřF či oborů technicky 
orientovaných s důrazem na biomedicínské inženýrství. 
Minimální publikační aktivita studenta v rámci studia představuje 1 prvoautorskou publikaci 
s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopisech s hodnotou 
IF ve 3. kvartilu oboru (Q3). Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je také zahraniční stáž v 
délce nejméně 1 měsíc, která je neoddělitelnou součástí studia. Studenti se v rámci svého 
studia budou podílet i na výuce v rámci výuky zajišťované pracovištěm. Předpokládá se dobrá 
znalost anglického jazyka. 
Informace o školiteli: 
Školitel je autorem nebo spoluautorem 26 prací s citačním ohlasem dle ORCID, jeho h‐index 
je 7. Byl hlavním řešitelem či spoluřešitelem grantů GAČR, IGA či Norské fondy a interních 
grantů Masarykovy univerzity.  V současné době vede školitel jednoho PGS studenta 
(přerušení studia z důvodu mateřské dovolené). 


