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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Diplomová práce Petra Smísitele nazvaná „Nanoskopie, spektroskopie a modifikace individuálních 
nanoobjektů v kapalném prostředí“ byla zaměřena na využití zobrazovací mikro-spektroskopie 
k pozorování luminiskujících nanoobjektů pohybujících se mikrofluidickým kanálkem.  
Mikrofluidika je relativně nová a perspektivní  oblast výzkumu. Umožňuje vysoce kontrolovanou 
práci s malými objemy kapalných vzorků v mikrokanálcích a případnou integraci s různými senzory 
a detektory – takové systémy pak mohou být nazývány „lab on chip“. Výchozí ideou práce P. 
Smísitele bylo spojit mikrofluidický čip se zobrazovací mikrospektroskopií tak, aby bylo možné 
sledovat pohybující se nano- či mikro-objekty pomocí fotoluminiscence s možností vidět i jejich 
spektra (zobrazování nultého a prvního řádu difrakce transmisní mřížky na CCD). Další rozvoj 
aparatury by měl umožnit např. sledování reakcí (např. navazování nanokrystalů na zlaté nanotyčky) 
a jejich ovlivňování (zahřívání) světlem (buzení plazmonové rezonance – LSPR).  
Hlavním úkolem diplomanta tedy bylo sestavit a odladit aparaturu využívající speciální 
mikroskopické objektivy (s dostatečnou pracovní vzdáleností a korekcí na několikamilimetrový 
substrát), polovodičové diodové lasery, filtrovou kostku a v detekci transmisní difrakční mřížku, 
tubusovou čočku a vysoce citlivou CCD kameru. Použitý skleněný mikrofluidický čip od firmy 
Dolomite byl napojen na stříkačkovou pumpu Chemix pro dávkování vzorků.  
Záhy se ukázala hlavní potíž spočívající v širokopásmové luminiscenci vlastních fluidických čipů i 
alternativně použitých skleněných kapilár. Proto musel diplomant vyzkoušet několik různých 
uspořádání aparatury a nakonec se jako nejlepší ukázala excitace laserem z boku čipu, který musel 
být za tím účelem vyleštěn. Nicméně pozadí bylo stále natolik významné, že sledování jednotlivých 
nanokrystalů či nanoklastrů znemožňovalo. Úspěšně bylo možné pracovat jen s fluorescenčními 
mikrokuličkami, jak je popsáno v předložené práci.  
Přes veliké potíže s parazitním signálem z mikrofluidického čipu, které zatím znemožňují dosažení 
žádoucí citlivosti, pokládám diplomantovu práci na tomto úkolu za výbornou: osvojil si metodu 
zobrazovací optické spektroskopie a samostatně sestavil hned několik uspořádání aparatury.  
Aby byl alespoň částečně naplněn i cíl studia luminiskujících zlatých nanoklastrů (o velikosti asi 25 
atomů s organickou pasivací), byly tyto suspenze měřeny v kyvetách pomocí teplotní cely qPod a 
detekce byla zajištěna využitím starší mikrospektroskopické aparatury (měřena byla nejen spektra, 
ale i kinetika dohasínání luminiscence). Zde byl hlavním cílem námi nedávno pozorovaný jev 
persistentního poklesu luminiscenční intenzity při vyšších intenzitách excitace, kdy zpětná relaxace 
má typickou dobu sekund až minut. Tento jev jsme prozatím interpretovali jako zahřívání zlatého 
klastru. Diplomant pak studoval, jaký vliv mají na tento jev různé typy pokrytí povrchu Au NK. 
Očekávali jsme, že kratší (TA) či delší polymerní řetězce (PEG) výrazně ovlivní tepelnou výměnu 
mezi klastrem a okolní kapalinou. Také jsme očekávali, že by se mohl projevit nějaký zlom 
v charakteristikách při teplotách kolem 50 – 60 °C, kdy se uvolňují některé pohyby v PEG řetězcích. 
Výsledky z této části práce nepotvrzují významný vliv povrchových molekul na zahřívání a relaxaci 
Au NK. Překvapivým zjištěním bylo, že zpětná relaxace, tedy ustavení tepelné rovnováhy laserem 
zahřátých Au NK s rezervoárem je mnohem delší než jsme odhadovali a může dosahovat mnoha 
minut. Ukazuje se, že studium nerovnovážného zahřívání nanočástic při optických experimentech a 
problematika tepelné výměny s prostředím, je jedním ze zanedbaných témat výzkumu nanočástic. 
Přitom by se mu měla věnovat pozornost s ohledem na možné využití v biologii a medicíně. 
Vlastní diplomová práce je uspořádána přehledně. Vyjadřování je věcné a stručné (někdy až příliš). 
V řadě bodů by se nabízelo podrobnější rozpracování, ale nedostával se čas, neboť v období 
vrcholící práce přišlo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 10676/2020-



1/MIN/KAN, kterým se s účinností od 11. března 2020 zakázala osobní přítomnost studentů při 
výuce na vysokých školách pro potřebu ochrany před výskytem a šíření onemocnění COVID-19.  
Jak naznačuje uvedený popis práce a výsledků, Petr Smísitel je schopen pracovat samostatně na 
poměrně náročných experimentálních úkolech a získal mnohé zkušenosti zejména v optické 
mikroskopii a spektroskopii. Podařilo se mu sestavit a rozchodit mikrospektroskopickou aparaturu 
pro sledování luminiskujících objektů v mikrofluidických kanálcích. Získal také originální výsledky 
chování suspenzí zlatých nanoklastrů při různých teplotách a intenzitách buzení.  
Proto navrhuji předloženou diplomovou práci přijmout k obhajobě. Jelikož se ale domnívám, že i 
za ztížených podmínek epidemie bylo možné některé stránky práce lépe dopracovat, navrhuji 
hodnocení velmi dobře. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Jaké přístupy by šlo v budoucnu využít k dalšímu snížení pozadí tvořeného luminiscencí 
mikrofluidického čipu a tím ke snížení nutného prahu signálu detekovaných nanočástic? (námět 
do diskuse, pokud již nebylo zmíněno v rámci prezentace) 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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