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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

 Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků (DCDR – drop coating deposition 

Raman spectroscopy) je méně známou metodou Ramanovy spektroskopie, která nachází své 

uplatnění při studiu roztoků nebo suspenze látek s nízkou koncentrací a v malém deponovaném 

objemu. Nanesena kapka vzorku na speciální hydrofobní povrch je vysušena, přičemž dochází 

k výraznému zakoncentrování látky. To umožňuje získat Ramanovo spektrum látky z výrazně 

nižších výchozích koncentrací, než v případě klasické Ramanovy spektroskopie měřené z objemu. 

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na studium dynamiky schnutí roztoku dvou molekul 

(metylénové modři a kyseliny glutamové) na hydrofobních substrátech na bázi stříbrných 

nanočástic, sledováni zakoncentrování látek a jejich vliv na Ramanova spektra. Použité 

nekomerční substráty byly získány v rámci spolupráce s Oddělením fyziky vrstev a povrchů 

Katedry makromolekulární fyziky MFF (doc. Ondřejem Kyliánem). Pilotní experimenty na 

podobných substrátech ukázaly v případě suspenze liposomů výrazný potenciál při 

zakoncentrování. Studium zasychání metylénové modři a kyseliny glutamové odhalilo, že 

k zakoncentrování dochází také, ovšem nelze přímo pozorovat jednoznačné trendy, které by 

k němu vedly ve spojitosti s lišícím se nábojem a koncentrací látky v roztoku. 

 

Student prokazoval v průběhu trvání práce, a to jak při realizaci experimentů, tak i u 

redakce samotné bakalářské práce, zájem o danou tematiku a pracoval s nasazením. Zvládl 

obsluhu dvou aparatur (aparatury pro měření dynamik schnutí a Ramanovského 

mikrospektrometru LabRam HR800 Horiba Jobin-Yvon). Naučil se základům faktorové analýzy, 

která představuje velmi silný nástroj při zpracování většího množství dat s informačně bohatým 

výstupem. 

 

Výsledky bakalářské práce naplňují její zadání, budou sloužit při přípravě a koncipování 

dalších experimentů. Dále poslouží při ladění a testovaní vlastností DCDR povrchů ke studiu 

biomolekul a molekul s biologickým významem, kterými se zabýváme. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
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