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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
Ramanova spektroskopie je optická vibrační spektroskopická technika vhodná k detekci a identifikaci 
látek.  Metoda kapkově nanášených povlaků (DCDR, Drop-Coating Deposition Raman) umožňuje 
díky zakoncentrování vzorku kapky zaschlé na speciálním hydrofobním povrchu získat kvalitnější 
spektra za podmínek řádově nižších výchozích koncentrací než pomocí klasické Ramanovy 
spektroskopie. Cílem předkládané práce bylo sledovat dynamiku schnutí roztoků vybraných 
biologicky významných molekul (methylenové modři a kyseliny glutamové) nanesených na speciální 
hydrofobní substráty obsahující stříbrné nanočástice, charakterizovat vzorky zaschlých kapek a 
vyhodnotit jejich zakoncentrování na základě výsledků faktorové analýzy provedené na sérii 
změřených Ramanových spekter.  
Stanovené cíle bakalářské práce byly splněny. Přestože nebyly pozorovány výrazné změny 
v chování obou studovaných látek v závislosti na jejich náboji a koncentraci a na třech typech 
povrchů, domnívám se, že dosažené výsledky mohou přispět k lepšímu pochopení procesu 
zasychání kapek na hydrofobních površích a k využití metody DCDR ke studiu biologicky 
významných látek. Řešení vytyčených problémů vyžadovalo nejen velké množství experimentální 
práce, ale i následné zpracování dat pomocí matematických metod (faktorová analýza). Prezentace 
a interpretace dosažených výsledků je jasná a přehledná a ukazuje na schopnost autora k  vědecké 
práci. Závěrem konstatuji, že předkládaná práce splňuje všechny požadavky kladené na 
bakalářskou práci na MFF UK.   
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Jaká je citlivost metody DCDR ve srovnání s jinými citlivými metodami Ramanovy spektroskopie, 
např. povrchem zesíleným Ramanovým rozptylem (SERS)? 
 
 
 
 
 
 
Práci  
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 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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