
 

prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. 
Fyzikální ústav  

MFF UK  
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2 

 
            tel:    221 911 474                                          e-mail: prochaz@karlov.mff.cuni.cz 
            fax:    224 922 797 
 

 
 

Oponentský posudek diplomové práce Bc. Jany Hrnčířové 
“Povrchem zesílená Ramanova spektrální detekce bilirubinu a časově synchronizované 

monitorování jeho fotochemické transformace ve vybraných rozpouštědlech pomocí SERS a 
elektronové absorpční spektroskopie“ 

 
 Makroskopické stříbrné agregáty s vnitřní nanohoubovitou strukturou získané ze stříbrného 
hydrosolu jsou velmi zajímavé substráty pro SERS mikrospektroskopii. Předkládaná práce se 
věnuje jejich využití k SERS detekci žlučového pigmentu bilirubinu v různých rozpouštědlech. 
Stříbrné agregáty s vnitřní nanohoubovitou strukturou připravené s pomocí preagregačního činidla 
HCl byly zvoleny jako optimální SERS-aktivní systémy pro spolehlivou detekci bilirubinu. Limit 
detekce bilirubinu v DMSO byl 1∙10-8 M, což je nejnižší doposud publikovaná detegována 
koncentrace. Pomocí elektronové absorpční a SERS spektroskopie byl také detegován biliverdin 
jako konečný produkt denním světlem indukované fotochemie bilirubinu. Zatímco elektronová 
absorpční spektroskopie pouze naznačovala vznik biliverdinu, SERS spektrální detekce potvrdila 
přítomnost jeho protonované formy. 

Předkládaná diplomová práce je poměrně rozsáhlá (81 stran) s podrobným úvodem týkající 
se bilirubinu, jeho metabolismu a fotochemie a techniky SERS spektroskopie. Tady se mi zdá, že 
část 1.3, která se věnuje již publikovaným SERS studiím bilirubinu, by mohla být až za částí 1.5 
vysvětlující techniku SERS. Část „Výsledky a diskuze“ ukazuje, jaké velké množství nepochybně 
nesnadné a časově velmi náročné experimentální práce musela autorka  provést. Podobně část 
„Reference“ svědčí o velkém objemu odborné literatury, kterou autorka během řešení práce 
prostudovala.  

Z formálního hlediska je práce sepsána věcně a srozumitelně s dobrou grafickou úpravou. 
Oceňuji, že práce je napsána v anglickém jazyce, na druhé straně to trochu kazí velký počet 
překlepů a gramatických chyb, včetně používání určitých a neurčitých členů, a to zejména v 
teoretickém úvodu (prvních 25 stran). Jako příklad uvádím gramaticky nesprávné formulace typu: 
“surface effect causes a different a molecular orientation” (str. 15), “according references” (str. 19), 
“spectrum can be influenced interaction of analytes with metallic substrate” (str. 20), “mechanism is 
contributes to” (str. 22), “hydrosols are shape of silver” (str. 23), “localization of now 3-dimensional 
nanosponge aggregate” (str. 29), “Surface-enhancement Raman” (v seznamu zkratek). Překlepy 
jako: “scatteting” má být “scattering” (str. 7, str. 81), “bans” má být “bands” (str. 15), “interations” 
má být “interactions”  (str. 15), “non-chromophoric” má být “chromophoric” (str. 23), “et. all” (str. 
24), “ligth” má být “light” (str. 18, 72, 73), odkazy na neexistující obrázky 23R (str. 63), 9R (str. 
44), 8R, 12R (str. 49), zkratka “RR” by měla být “RRS” a není uvedena v seznamu zkratek. Formát 
referencí není jednotný, občas jsou reference neúplné (např. citace 8, 21) nebo obsahují překlepy 
(např. citace 17).  



 
 
K odborné části práce mám následující připomínky a dotazy: 
1. V experimentální části by měly být uvedeny výkony jednotlivých laserů na vzorku při měření 

SERS spekter a akumulační časy. 
2. Jak byla získána spektra na obrázku 19? Má se jednat o Ramanovo spektrum bilirubinu z roztoku 

v CH2Cl2 (ve spektrech označeno hvězdičkou), ale je nazváno, jako by bylo měřeno ze stříbrného 
agregátu.  

3. V práci je používán termín “SERS spectral detection limit” se zkratkou LOD. V literatuře se tato 
zkratka používá pro “limit of detection” určovaný např. jako signál na úrovni 3x standardní 
odchylka šumu. Pokud by byl použit takto definovaný detekční limit, jeho hodnota by byla jistě 
ještě nižší a hlavně by bylo možné lépe porovnávat detekční limity z různých SERS-aktivních 
systémů. 

4. Co se týče SERS detekce biliverdinu jako k produktu denním světlem indukované fotochemie 
bilirubinu, pro přesnější identifikaci spektrálních změn bych doporučoval použít faktorovou 
analýzu na sadu získaných SERS spekter s různou délkou osvitu bilirubinu. Nejsem si také jist, 
zda poměr pásů 1263/1303 cm-1 průkazně odpovídá přeměně bilirubinu na biliverdin, protože 
tento poměr se mění i v SERS spektrech samotného bilirubinu v závislosti na typu systému nebo 
na excitační vlnové délce. Bylo by možné ukázat závislost poměru intenzit těchto pásů v SERS 
spektrech na době osvitu? Také by mě zajímalo, jestli na fotochemii může mít nějaký vliv denní 
světlo po přípravě SERS-aktivního systému nebo laserové záření použité při měření spekter. 

 
Závěrem konstatuji, že výše uvedené připomínky nesnižují kvalitu předkládané práce, která 

nepochybně svým odborným přínosem, obsahem a formou splňuje všechny požadavky kladené na 
diplomové práce na UK. Z těchto důvodů doporučuji přijetí diplomové práce Bc. Jany Hrnčířové 
k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm výborně. 

 
 
 
 
V Praze dne 1.9.2020      prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. 


