
Posudek disertační práce Mgr. Jana Bartoně: 

Nové přístupy k chemické modifikaci diamantových povrchů 

Disertační práce Jana Bartoně sleduje dva hlavní směry. 1) Funkcionalizace diamantových 

povrchů fotoaktivními barvivy za účelem fotovoltaického získávání energie a 2) funkcionalizace a 

využití fluorescenčních nanodiamantů v biomedicíně a senzorice. Pojítkem mezi oběma směry je 

využití diamantových nanočástic, nanodiamantů (ND), které jsou, zejména v případě prvního směru, 

využity jako alternativa s velkým specifickým povrchem k diamantové vrstvě. Sledování těchto dvou 

směrů dělá práci velmi multidisciplinární, v práci je využito mnoho přístupů z chemie a biochemie, 

fyziky a nanomateriálového inženýrství, včetně využití mnoha různých charakterizačních technik. 

Osobně tento rozsah kvituji s nadšením, neboť jsem toho názoru, že tento přístup velmi pomáhá 

budovat nezbytný obecnější rozhled pro případné pokračování vědecké dráhy kandidáta.  

Práce je velmi dobře napsána, s jasnou strukturou a jasně popsanými cíli. Oceňuji velmi pěkný 

úvod, kde jsou rozebrány typy diamantových materiálů od objemového diamantu, včetně používané 

klasifikace, přes diamantové vrstvy po ND a jejich typy a charakteristiky, včetně náznaku historie. 

Osobně oceňuji pěkně popsané rozdíly mezi detonačními, HPHT a CVD nanodiamanty, např. různá 

reaktivita díky různému uspořádání povrchu, oceňuji zmínku o důležitosti případné důkladné 

porovnávací studie. V některých pasážích se možná mohlo objevit více referencí. Uvítal bych i hlouběji 

rozpracovanou tématiku BDD směrem k elektrodám obecně (nejen k DSSC aplikacím), některé klíčové 

vlastnosti např. velké potenciálové okno BDD elektrod nejsou vůbec zmíněny. V kontrastu s tím, je 

tematika NV center rozpracována mnohem více. 

Přes vysokou úroveň se práce se bohužel nevyvaruje občasných gramatických chyb a 

neobvyklých slovních spojení (např. „lattice error“), opakování zkratek či jejich chybějící definici apod. 

To se objevuje zejména v abstraktu. Této části mohl autor věnovat více péče. Poněkud zastaralé jsou 

také údaje o podílu obnovitelných a z nich fotovoltaických zdrojů, kdy citovaná práce je z roku 2005, 

přičemž v posledních deseti letech prodělala fotovoltaika velký boom. Mimo téma je také zmínka o 

nutnosti vakuového zatavení Si článků, což je součást výrobního procesu jakéhokoli fotovoltaického 

článku. Obecně mají Si články dlouhodobě nejlepší stabilitu, zejména v porovnání právě s DSSC články, 

čistě organickými články i např. novými perovskitovými články.  

Využití BDD jako fotokatody v DSSC článcích je velmi zajímavé a nové téma. Oceňuji také návrh a 

syntézu barviva, šitého na míru diamantu, byť z různých důvodů nevedlo k významnému zlepšení. 

Z práce vyplývá důležitost hlubokého pochopení materiálových a elektronických interakcí mezi 

barvivem (tvořící vlastně analogii p/n přechodu v polovodiči), BDD jako elektrodou a Si substrátem, 

který je tím pádem součástí elektrody a jako takový by měl klást co nejmenší odpor a mít vhodný 

potenciálový spád. Klíčové je také porozumění vazbě barvivo-BDD a foto-elektronická charakterizace 

tohoto rozhraní, což bylo v práci sledováno. K této tématice mám několik dotazů: 

1) Pomohlo by zvětšit účinnost fotovoltaické konverze (fotoproudu) např. použití nějakého 

konjugovaného systému s dobrou elektrickou vodivosti jako linkeru P1 barviva? 

2) Povrchovou výstupní práci diamantu a hladiny valenčního a vodivostního pásu lze jednoduše 

řídit povrchovou chemií (vodíková či kyslíková povrchová terminace). Byla tato významná 

vlastnost diamantu vzata do úvahy při návrhu fotochemického systému? Mohla by 

optimalizace povrchové chemie BDD přispět ke zlepšení účinnosti? 

3) V práci C byla použita plasmatická hydrogenace ND, která ale dle FTIR spekter (obr. 3; apendix 

C) téměř nezměnila povrchovou chemii vůči výchozím ND, kromě mírného posunu absorpce 



karbonylu. Tedy žádné povrchové C-H vazby nebyly vytvořeny. Jaký to mělo vliv na další 

funkcionalizaci v porovnání s opravdu hydrogenovanou BDD vrstvou?   

Využití NV center jako ultracitlivého nanosenzoru je taktéž vysoce aktuální. Dosažené výsledky 

v této oblasti jsou světově unikátní a posouvají možnosti k sledování buněčných procesů s vysokým, 

sub-buněčným rozlišením s nebývalou citlivostí. Důležitým aspektem je také příprava kvalitních a 

optimalizovaných fND s NV centry. K této tématice bych měl následující dotazy: 

1) Jaký je mechanismus stabilizace fND pomocí polymerů v biologických roztocích (elektrolyty, 

proteiny)? Jaká je časová stabilita polymerní stabilizace? Dochází např. k tvorbě proteinové 

obálky/korony?  

2) V jakém experimentálním uspořádání by bylo např. možné opravdu sledovat buněčné děje se 

sub-mikrometrovým rozlišením pomocí popsaného přístupu? 

 

Závěr: S ohledem na velmi dobrou kvalitu předložené práce a počet relevantních publikací (dvě velmi 

komplexní publikace s prvním autorstvím) v respektovaných časopisech, s potěšením mohu 

konstatovat, že předložená práce s přehledem splňuje kritéria pro získání titulu Ph.D.      
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