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Předložená disertační práce, která byla vypracována pod vedením Mgr. Petra Cíglera, 

Ph.D., se zabývá studiem chemické modifikace nanodiamantů za účelem přípravy 

fotosenzitizované vodivé diamantové elektrody, realizací orientovaného pohybu 

fluorescenčních diamantů na grafenovém povrchu ve směru pH gradientu a vývojem 

ultracitlivého nanosenzoru nepárových elektronů v blízkém okolí nanodiamantů. Zmíněná 

využití jsou bezesporu aktuální a významná, ať už se jedná o aplikace v solární energetice 

a nebo při studiu biologických systémů. 

Literární část přehledně shrnuje na 25 stranách současný stav problematiky a velmi dobře 

cituje původní literaturu za použití 190 citací. Následují cíle disertační práce a rád konstatuji, 

že všechny tyto náročné cíle disertant úspěšně splnil. K jejich dosažení byly zvoleny vhodné 

postupy plně využívající nejen teoretické a experimentální zázemí pracoviště disertanta, ale i 

dalších pracovišť v ČR a zahraničí. 

Výsledky disertace přinášejí řadu nových a významných poznatků. Byly zkoumány 

a navrženy mikrokrystalické diamantové filmy, které byly modifikovány pro použití jako 

fotosenzitizované vodivé diamantové elektrody. Postup jejich přípravy byl optimalizován 

a pečlivě charakterizován. K tomuto účely byly využity i diamantové nanočástice. 

Fluorescenčně modifikované diamantové nanočástice pak posloužily jako demonstrace 

kontrolované manipulace s nanočásticemi ve dvourozměrném prostoru, tj. na modifikovaném 

grafenovém povrchu. Fluorescenční diamantové nanočástice obsahující atomy dusíku 

vytvářející vakanci byly využity pro stanovení počtu nitroxidových radikálů přítomných 

v blízkosti nanočástic, kdy se podařilo dosáhnout limitu detekce ca 10 radikálů na jednu 

nanočástici. Tyto nanočástice jsou rovněž díky polymerní vrstvě biokompatibilní a je 

předpokládáno jejich využití v biologických systémech. 



O výborné kvalitě i množství dosažených výsledků svědčí skutečnost, že již byly 

publikovány ve čtyřech pracích v prestižních mezinárodních recenzovaných časopisech. 

Z těchto čtyř publikací je Jan Bartoň prvním autorem ve dvou z nich. Na další, páté publikaci, 

se pracuje a je rovněž součástí předkládané doktorské disertační práce. 

Po formální stránce obsahuje disertace drobné překlepy a stylistické chyby, které však 

nesnižují čtivost a pochopení samotné práce. Za významnější chyby považuji slovní spojení 

„reduced pressure (0.1-50 bar)“ (str. 15) a chybný název konjugovaného řetězce u barviva P1 

(str. 40). Není mi také jasný pojem „ultrananoparticles“ zmíněný na straně 14. 

K práci mám následující dotazy a náměty do diskuse: 

1. Jaké je postavení solárních článků založených na diamantových elektrodách ve srovnání 

s další typy solárních článků? Ať už z hlediska účinnosti konverze sluneční energie a nebo 

ekonomického hlediska? 

2. Pokud je limit detekce nanosenzoru založeném na nanodiamantech ca 10 nitroxidových 

radikálů, co to znamená pro limit detekce např. askorbové kyseliny? Byly v tomto směru 

provedeny nějaké experimenty? 

3. Jak by bylo možné použít nanodiamanty s nitroxidovými radikály v buňce, aniž by se 

cestou do buňky přeměnily na hydroxylamin? 

 

Závěr: Disertace přináší nové cenné výsledky, které významným způsobem rozšiřují 

poznatky o chemické modifikaci diamantových povrchů a jejich možném využití. Disertant 

prokázal, že ovládá vědecké metody a je schopen je tvůrčím způsobem aplikovat. Předloženou 

disertační práci jsem prostudoval a doporučuji ji k obhajobě a udělení titulu Ph.D. 

 

V Praze dne 26. 8. 2020 

 

doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 


