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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 

Předkládaná diplomová práce se zabývá konstrukcí a testováním experimentálního uspořádání pro 

spektroskopii jednotlivých nanoobjektů v mikrofluidním zařízení. Cílem práce mělo být nejen 

vytvoření daného systému, ale i studium vlastností zlatých, křemíkových a jiných nanočástic 

pomocí jejich fotoluminiscenční odezvy. Teoretická část práce obsahuje převážně popis vlastností 

polovodičových a zlatých nanočástic se zaměřením na jejich energetickou strukturu a jim 

příslušících kvazičástic. Text je psán čtivě, přehledně a obsahuje malé množství formálních chyb, 

nicméně, polovodičové nanočástice v experimentální části ve výsledku charakterizovány nebyly, 

mnoho komplexních vztahů je uvedeno bez citací a zásadní část shrnující různé možnosti optické 

charakterizace nanoobjektů je uvedena pouze v rámci dvou stran. Práce také obsahuje nedostatečný 

náhled do aktuálního stavu poznání rekombinačních procesů zlatých nanočástic, kterým se věnuje 

polovina praktické části. První polovina praktické části práce popisuje konstrukci experimentálního 

uspořádání pro mikrofluidní nanospektroskopii. I přes finální neúspěch tohoto snažení musím 

vyzdvihnout snahu studenta vyřešit velké množství překážek, které vyvstaly během realizace práce. 

Doporučil bych snad jen doplnit fotografie systému popisky, bez kterých jsou některé snímky 

nepřehledné. Zbývající část práce popisuje studii fotoluminiscenčních vlastností zlatých nanočástic 

bez povrchové terminace a při povrchovém zakončení polyethylenglykolem (časově integrovaná i 

rozlišená měření). Přestože jsou zmíněné vzorky podrobeny detailní studii zahrnující vliv excitační 

intenzity, doby osvitu, teploty a dalších parametrů, autor neuvedl dostatečnou motivaci pro studium 

nanočástic tímto způsobem a výsledky jsou rozebrány příliš popisně bez hlubší diskuze možných 

vysvětlení pozorovaných jevů. Náznak této diskuze je uveden až ve shrnutí celé práce. Z formálního 

hlediska jsou obrázky i vztahy v praktické části správně uvedeny a citovány, jen místy autor 

označuje obrázky jako grafy a naopak. S ohledem na opakovací frekvenci laserových pulzů také 

neočekávám, že by časová osa v uvedených grafech byla v sekundách (např. Obr. 3.10). Nepřijde 

mi také vhodné prezentovat diskrétní měření pomocí lomené čáry, pokud není v popisu obrázku 

uvedeno, že plná čára je pouze demonstrativní. Nesplnění všech navržených cílů je dáno 

pravděpodobně nejen neúspěchem konstrukce navrženého experimentálního systému, ale i jarní 

karanténou. 

 

I přes uvedené výtky nelze autorovi upřít velkou snahu překonat vyvstalé překážky a úspěšně 

dokončit konstrukci mikrofluidního spektroskopického systému, což je demonstrováno mnoha 

vyřešenými problémy a i přes finální neúspěch doporučuji práci uznat jako diplomovou 

s celkovým hodnocením velmi dobře.  
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Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1) Při konstrukci experimentálního systému jste řešili zásadní problém s pozadím pocházejícím 

od excitačního svazku a nedostatečným signálem od nanočástic. Nedal by se první problém 

vyřešit použitím zdroje o vyšší vlnové délce (od 400 – 550 nm) a druhý zvýšením excitační 

intenzity? Měření v druhé části práce prokázala, že vzorky nejsou významně ovlivněny i 

relativně vysokou excitační intenzitou. 

2) Můžete uvést motivace proč byly studovány právě zlaté nanočástice terminované 

polyethylenglykolem a jaké výsledky jste očekávali při jejich optické charakterizaci za 

podmínek, kdy docházelo k variaci teploty, excitační intenzity a doby osvitu? 

3) V závěru uvádíte možné cesty, jak by se dal budovaný spektroskopický systém dále 

vylepšovat. Je v plánu na vývoji uvedeného nanoskopického systému dále pracovat? 

 

 


