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Oponentský posudek disertační práce 

Optical responses of biomolecules on regular metal plasmonic nanostructures  

(Optické odezvy biomolekul na pravidelných kovových plasmonických nanostrukturách) 

Vypracované Martinem Šubrem 

 

Doktorská disertační práce předložená Martinem Šubrem popisuje studium různých stříbrných a zlatých 

nanostrukturních vrstev pro zesílení Ramanova rozptylu (SERS) a fluorescence (SEF) některých organických 

molekul díky lokalizovaným povrchovým plasmonům (LSPR). SERS substráty byly vyvíjeny ve spolupráci se 

skupinou doc. Kyliána na katedře makromolekulární fyziky, kde byly vrstvy deponovány. Hlavní pozornost 

byla věnována optimalizaci SERS zesílení a hustotě vysoce zesilujících center (tzv. hot-spots) a také 

polarizační a úhlové závislosti těchto efektů. Práce zahrnuje jak experimenty, tak teoretické modely a 

simulace. 

Disertační práce je postavena na šesti publikacích v impaktovaných časopisech, kde je M. Šubr prvním 

autorem s výjimkou posledního článku (druhý autor), který byl zaslán a je v recenzním řízení. Jeden článek 

má charakter review (37 stran) a dva články jsou doprovázeny doplňkovými informacemi (Supplementary 

information).  

Vyzdvihnul bych zejména třetí článek, publikovaný ve Scientific Reports, (11 stran + 16 stran doplňkových 

informací), který s zabývá studiem anisotropie SERS na substrátech tvořených orientovanými a skloněnými 

Ag nanotyčkami, kde je významně použito i elipsometrické měření pro pochopení pozorovaných výsledků.  

Kromě zmíněných publikací práce obsahuje velmi rozsáhlý úvodní text (109 stran a 131 referencí), který 

podrobně popisuje principy SERS a SEF spektroskopie, výrobu vhodných substrátů a použité metody. Dále 

jsou zde komentovány dosažené výsledky z přiložených šesti publikací. 

Po technické stránce nelze práci téměř nic vytknout, je napsána dobrou angličtinou, čtivě a téměř bez 

překlepů a chyb (jen v obrázku 39 na str. 81 má být místo osy „Wavelength / nm“ uvedeno „Wavenumber 

/ cm-1“ a dále se mi zdá nevhodné použití slovesa „smash“ ve vědeckém textu („this difference may be 

smashed by the presence of a metal nanostructure“, str. 22). 

Pro diskusi během obhajoby navrhuji následující otázky: 

 Jedním z nejzajímavějších parametrů SERS spektroskopie je faktor zesílení (EF) oproti RS na 

běžném substrátu (skle), viz rovnice (4.4) a (4.5) na str. 71 a 72. Ve výpočtu ale vystupuje několik 

veličin, které mají značnou nejistotu, zejména koncentrace molekul při SERS a RS a také faktor  – 

efektivita navázání molekul z roztoku na kovový povrch. Můžete vysvětlit, jak se došlo k hodnotě 

 = 0.2? Prosím také o diskusi neurčitostí jednotlivých veličin a výsledné hodnoty. Na str. 72 

docházíte k hodnotě EF mezi 2 × 106 až 107, což má dokazovat o 2 řády lepší EF u těchto Ag nano-

ostrůvků na PTFE než u běžných substrátů Ag nano-ostrůvků na skle. 

 

 Druhá otázka se týká extinkčního spektra substrátu pokrytého orientovanými a skloněnými Ag 

nanodrátky (na obr. 24, str. 64) pro různé orientace substrátu. Spektrum je získáno jako (1-R), kde 

reflektance je získána z elipsometrie. Bylo zde uváženo, že Si podložka může absorbovat část 

dopadajícího záření? Můžete dále komentovat posun longitudinální rezonance LSPR (peak na delší 
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vlnové délce) při změně orientace? Při prvním přiblížení bych očekával, L-LSPR a T-LSPR jsou dané 

tvarem nanodrátku a při změně orientace se bude měnit jen jejich poměr. 

 

 Při studiu SEF riboflavinu na Ag nano-ostrůvcích pokrytých vrstvou PTFE, sloužící jako distanční 

vrstva – spacer, je problémem hydrofobní charakter PTFE. Zkoušeli jste jednoduše „oplazmovat“ 

tento substrát, jak se často používá ke změně smáčivosti povrchů? Váš postup byl: měřit SEF 

v kapce roztoku, při fokusaci objektivu na stranu substrátu. Zdá se mi, že v tom případě se stejně 

molekuly kvůli hydrofobitě nedostanou do potřebné blízkosti plazmonických „hot-spotů“ (Fig. 47). 

Prosím o diskusi tohoto postupu. Uvážili jste také, že kapka na povrchu vzorku funguje opticky jako 

imersní kapalina (i když se nedotýká objektivu) a mění numerickou aperturu a zvětšení objektivu 

(např. při odhadech dle rovnic (4.7) a (4.8) na str. 88)? (Podobná konfigurace se používá 

s polosférickými mikro-čočkami nazývanými „solid-immersion lenses“.) 

 

 Jak uvádíte je SEF proces komplikovaný: „zesílení“ může být způsobeno jednak zvětšením 

efektivního absorpčního průřezu molekuly a pak „zrychlením“ zářivé rekombinace (Purcellův jev), 

která zvyšuje počet vyzářených fotonů a zvýhodňuje zářivou rekombinaci proti nezářivé – zvýšení 

vnitřního kvantového výtěžku. Problémem je, že k blízkosti substrátu navíc narůstá nezářivá 

rekombinace. Je tedy vhodné měřit jak fluorescenční spektra (intenzity) a vyhasínání ve stejné 

konfiguraci (jedné aparatuře). Jak byla prováděna vaše měření? 

 

Celkově mohu konstatovat, že předložená práce, dle mého názoru, skvěle splňuje požadavky kladené na 

doktorské disertační práce. Martin Šubr (dle popisu na str. 111 a 112) prováděl SERS, SEF a elipsometrické 

experimenty, analyzoval a interpretoval data a jako první autor sepisoval publikace. Většina výsledků je 

zcela originálních a posunuje naše znalosti SERS metody blíže standardizovanému širokému použití 

v laboratorní praxi. Také výborné provedení vlastní disertační práce prokazuje schopnosti autora vést 

vědecký výzkum a kvalitně prezentovat jeho výsledky. 

Předloženou disertační práci Martina Šubra proto jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 21. února 2019 

 

                                                                                               ……………………………………………. 

       Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.  


