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Posudek školitele na dizertační práci Mgr. Martina Šubra 

„Optical responses of biomolecules on regular metal plasmonic nanostructures“ 

 

 

Adsorpce molekul na kovové (zejména zlaté a stříbrné) plasmonické nanostruktury vede k 

výraznému zesílení řady optických procesů, jako je Ramanův rozptyl (povrchem zesílený Ramanův 

rozptyl – SERS) nebo fluorescence (povrchem zesílená fluorescence – SEF). V posledních letech je 

značná pozornost věnována pravidelným pevným nanostrukturám, které jsou stabilnější a poskytují 

lepší spektrální reprodukovatelnost než například supenze koloidních nanočástic. Cílem této 

metodické práce bylo zvýšit citlivost a reprodukovatelnost několika typů nových pevných 

nanosubstrátů pro SERS a SEF studium vybraných biologicky významných látek. V rámci práce 

byly testovány dva druhy substrátů: (i) stříbrné nanotyčky připravované naprašováním pod šikmým 

úhlem, a (ii) stříbrné a zlaté nanoostrůvky rostoucí na teflonovém filmu připravované 

magnetronovým naprašováním. Pro stříbrné nanotyčky byla provedena detailní analýza 

polarizačních a úhlových závislostí v pravoúhlé geometrii rozptylu, která umožňuje nezávisle měnit 

dva ze tří úhlů, které určují prostorovou orientaci nanotyček. Pro teoretickou analýzu získaných 

výsledků byl použit model využívající elipsometrické parametry vzorku. Pro kovové nanostrůvky 

byla postupnou optimalizací procesu přípravy získána optimální SERS citlivost i 

reprodukovatelnost. Podrobné SERS-intenzitní profily byly získány při použití tří excitačních 

vlnových délek a gradientních struktur, kde se poloha plazmonové rezonance (LSPR) mění spojitě v 

rámci konkrétního substrátu. Bylo zjištěno, že spektrální poloha a výška LSPR pásu mohou být 

nezávisle modifikovány při použití smíšených zlato/stříbrných ostrůvků. Stříbrné ostrůvky byly dále 

použity k SEF studiu riboflavinu s použitím teflonového spaceru různých tlouštěk. Byla získána 

velice dobrá shoda mezi SEF zesílením a zkracováním dob života fluoroforu. 

 



 Předkládaná dizertační práce shrnuje výsledky 5 článků publikovaných v mezinárodních 

impaktovaných časopisech (na všech je M. Šubr první autor) a dále 2 článků v recenzním řízení. 

Jedna z publikací je 37-stránkové review, které M. Šubr téměř celé sám připravil a sepsal. 

Aktuálnost a originalitu výsledků v mezinárodním měřítku potvrzuje i 5 příspěvků na zahraničních 

konferencích, které autor sám prezentoval. Z formálního hlediska je práce sepsána věcně, přehledně 

a pečlivě, s dobrou grafickou úpravou. 

 Martin Šubr během řešení dizertační práce prokázal velmi dobré předpoklady k samostatné 

vědecké práci. Po celou dobu trvání práce pracoval s velkým nasazením, pečlivě a systematicky. 

Zvládl nejen náročnou experimentální práci, ale zásadním způsobem se také podílel na zpracování 

dat a na sepisování publikací. Martin Šubr byl také členem řešitelského kolektivu 2 projektů GAČR 

a vedl jeden tříletý projekt GAUK. O jeho schopnostech zapojit se do vědecké práce na zahraničním 

pracovišti svědčí dva kratší (třítýdenní) pobyty v Laboratoire Jean Perrin, Université Pierre et Marie 

Curie  (Paříž, Francie), kde společně s kolegy prováděl SEF experimenty.  

 

Závěrem konstatuji, že hlavní cíle dizertační práce Martina Šubra byly splněny, počet 

publikačních výstupů bohatě splňuje požadavky kladené na dizertační práce na MFF UK, a proto 

práci Martina Šubra doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 4. 2. 2019     prof. RNDr. Marek Procházka, Dr. 

          školitel 
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