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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Martina Šubra „Optical responses of 

biomolecules on regular metal plasmonic nanostructures“ 

 
 

Spektroskopické metody využívající zesílení signálu v důsledku interakce 

studovaných molekul s povrchovými plasmony vybuzenými v kovových nanostrukturách jsou 

intenzivně studovány již řadu let. Jejich aplikační potenciál však kriticky závisí na dostupnosti 

vhodných zesilujících substrátů, které by v sobě spojovaly vlastnosti jako jsou dostatečný 

faktor zesílení, stabilita, reprodukovatelnost, nízká úroveň kontaminace a v neposlední řadě 

také relativní snadnost a nenákladnost jejich přípravy. V předložené práci se Mgr. Martin 

Šubr zaměřil na výzkum dvou typů pravidelných substrátů, které narozdíl od substrátů s tzv. 

„hot spots“ mají nižší průměrné faktory zesílení, ale poskytují mnohem lépe 

reprodukovatelné výsledky, avšak zároveň jsou metody jejich přípravy podstatně rychlejší a 

levnější, než je tomu např. u substrátů připravovaných pomocí elektronové litografie. 

Konkrétně jde o pole stříbrných nanotyček připravovaných naprašováním pod šikmým úhlem 

a stříbrné a zlaté nanoostrůvkové filmy připravované magnetronovým naprašováním na 

povrch teflonu. Autor provedl velké množství experimentů s cílem optimalizovat proces 

přípravy těchto substrátů tak, aby dosáhl optimálních výsledků při měření SERS spekter 

vybraných testovacích adsorbátů jak z hlediska citlivosti, tak i reprodukovatelnosti. Pro 

nanotyčkové substráty také provedl jejich elipsometrickou charakterizaci a studoval projevy 

jejich anizotropních vlastností při měření SERS spekter. V další části práce se pak autor 

zabýval využitím stříbrných nanoostrůvkových filmů překrytých vrstvami teflonu o různé 

tloušťce pro měření povrchem zesílené fluorescence riboflavinu. Všechny výsledky 

experimentů autor řádně vyhodnotil a podrobil důkladnému kritickému rozboru.    

Disertační práce je sepsána velmi srozumitelnou a přehlednou formou v anglickém 

jazyce s opravdovým minimem překlepů a drobných nepřesností (jako je například záměna 

vibrační relaxace a vnitřní konverze na straně 15). Text práce vychází z obsahu pěti článků 

otištěných v mezinárodních recenzovaných časopisech a jednoho připraveného k odeslání, 
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které jsou včetně doplňujících informací připojeny jako přílohy, a je doplněn o velmi zdařilý 

úvod do problematiky.  

Získané původní vědecké výsledky, aktivní účast na mezinárodních konferencích, 

publikace v renomovaných periodikách i jimi vzbuzený citační ohlas jednoznačně prokazují, 

že Mgr. Martin Šubr je schopen samostatné vědecké práce. Předložená práce naprosto 

splňuje nároky kladené na práci disertační a proto jednoznačně doporučuji její přijetí 

k obhajobě. 

 

 

 

Do diskuse navrhuji následující témata: 

 

1) Předpokládám, že doby dohasínání fluorescence riboflavinu v roztoku uváděné na 

straně 86 byly měřeny v kyvetě. Byla také prováděna měření z kapky na PTFE povrchu bez 

přítomnosti plasmonické nanostruktury, která by ukázala vliv podílu molekul 

adsorbovaných na povrchu na pozorovanou dobu dohasínání? 

 

2) Na straně 94 je uvedeno, že by bylo přínosné použít také měření dob dohasínání 

fluorescence v časové doméně. Běžné FLIM systémy jsou však založeny na invertovaných 

mikroskopech. Jakým způsobem by se bylo možné s touto okolností vypořádat z hlediska 

přípravy vzorků pro měření povrchem zesílené fluorescence? 

 

3) Na téže straně je uvedeno, že doba dohasínání fluorescence adsorbovaných molekul  

se může přiblížit k 0,2 ns. Mohl by se při měření na této časové škále projevit rotační pohyb 

fluoreskujících molekul v roztoku? 
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