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Oponentský posudek disertační práce RNDr. Veroniky Gajdošové „New pathways to 

plasmonic nanoparticle assembling into 2D and 3D hybrid active systems for SERS of 

graphene and SERS, SERRS and GERS + SERS of aromatic molecules“

Předkládaná práce RNDr. Veroniky Gajdošové se skládá ze tří navzájem souvisejících 

částí, které odpovídají publikacím připojeným v příloze. První část se zabývá přípravou a 

charakterizací 3D SERS-aktivních nanostruktur, které, přestože jsou vytvořeny ze stříbrných 

hydrosolů, umožnily i měření SER(R)S spekter hydrofobních sloučenin s vysokými faktory 

zesílení, resp. nízkými mezemi spektrální detekce. Získaná spektra jsou navíc neporušená 

interakcí analytu s povrchem kovu. Ve druhé části věnované měření SERS spekter 

monovrstevného grafenu, vyhodnotila autorka jako vhodnější použití 2D plasmonických 

nanostruktur, konkrétně mezifázových filmů tvořených stříbrnými nanočásticemi 

s chemisorbovanou vrstvou ethanthiolu. Podařilo se jí nalézt vhodné uspořádání vzorku 

umožňující měřit SERS spektra neporušeného grafenu. Získané zkušenosti pak byly zúročeny 

ve třetí části práce k přípravě hybridních systémů zahrnujících stříbrné nanočástice, grafen a 

monovrstvu molekul ftalocyaninu. Výsledkem popisovaných experimentů bylo stanovení 

SERS a GERS faktorů zesílení a zjištění jejich vzájemné aditivity. Za velmi významné pak 

považuji rozklíčování dvou mechanismů zesílení GERS pomocí podrobného zmapování 

excitačních profilů, neboť zejména mechanismus spočívající v resonanci s charge-

transferovým stavem mezi grafenem a ftalocyaninem byl v literatuře zpochybňován.

Práce obsahuje velké množství experimentálních dat, která byla pečlivě zpracována, 

přehledně prezentována a kriticky vyhodnocena. Text disertační práce je sepsán velmi 

srozumitelnou formou v anglickém jazyce s naprostým minimem nepřesností a překlepů. 

Oceňuji také podrobné ilustrace postupu přípravy a výsledného uspořádání vzorků, bez nichž 

by orientace v textu plném složenin ze zkratek jednotlivých komponent vzorků byla poměrně 

obtížná. 



Konstatuji,že získané původní vědecké výsledky i publikace v recenzovaných 

časopisech jednoznačně prokazují, že RNDr. Veronika Gajdošová je schopna samostatné 

vědecké práce a předložená práce naprosto splňuje nároky kladené na disertační práci. 

Doporučuji proto její přijetí k obhajobě.

Do diskuse navrhuji následující témata:

1) SERS signál z plasmonických nanostruktur může být silně ovlivněn přítomností tzv. 

„hot spots“. Mohou mít na GERS podobný vliv nepravidelnosti grafenové vrstvy, jako jsou 

například tzv. „wrinkles“, u kterých byla nalezena zvýšená chemická reaktivita?

2) CT podstata chemického mechanismu SERS na nanostrukturovaných stříbrných 

elektrodách byla prokázána změnou polohy maxima SERS excitačních profilů v důsledku 

posunu vzájemné polohy hraničních orbitalů adsorbátu a Fermiho hladiny stříbra 

vyvolaného vloženým elektrickým potenciálem. Bylo by možné obdobným způsobem 

studovat i mechanismus GERS? 
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