
                                             
 
 
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Dušana Spáčila: 
Povrchem-zesílený resonanční Ramanův rozptyl Zn(II) porfyrin ů v systémech s 
agregovanými a neagregovanými Ag nanočásticemi 
 
   Povrchem-zesílený resonanční Ramanův rozptyl (SERRS) je základem stejnojmenné 
spektroskopické metody s široce rozvinutými aplikacemi  v oblasti chemické analýzy a studia 
a funkce biologicky významných molekul. Současné teoretické modely ukazují, že velmi 
vysokých faktorů zesílení Ramanova rozptylu   (107-1011) elektromagnetickým mechanismem 
(t.j. mechanismem povrchového zesílení) lze dosáhnout v určitých souborech interagujících 
Ag nanočástic. Jedná se o takové soubory, v nichž dochází k výrazné prostorové lokalizaci 
excitovaných optických polí označovaných jako „hot spots“. Zajímavou a důležitou otázkou 
je, jak v případě SERRSu ovlivňuje lokalizace molekul do těchto silných optických polí 
působení mechanismu molekulární resonance, a následně i velikost celkového faktoru zesílení 
SERRS. Základem řešení tohoto problému je experimentální realizace dvou srovnávacích 
systémů, jednoho s možností excitace “hot spots” a druhého bez této možnosti, umístění 
určitého chromoforového adsorbátu do obou systémů při zachování stejného způsobu 
adsorpce na povrch Ag nanočástic a konečně porovnání intenzit SERRS signálu chromoforu v 
obou systémech např. prostřednictvím mezí SERRS spektrální detekce tohoto 
chromoforového adsorbátu. Uskutečnění a vyhodnocení těchto experimentů se stalo cílem 
předkládané práce. 
      
   Prvním významným výsledkem této práce je zjištění, že vhodnou dvojicí srovnávacích 
systémů představují takové systémy  v nichž je  kationtový Zn metaloporfyrin elektrostaticky 
vázán na povrchy izolovaných nanočástic (systém bez “hot spots”) a stejným typem interakce 
začleněn do kompaktních agregátů chloridy-modifikovaných Ag nanočástic (systém s “hot 
spots”). Další důležitý výsledek představuje stanovení a porovnání mezí SERRS spektrální 
detekce Zn metaloporfyrinu v systému s izolovanými nanočásticemi (5.10-7 M) a s kompakt-
ními agregáty (5.10-9 M) při λexc= 441,6 nm, přičemž bylo zároveň dosaženo shody mezi 
hodnotami mezí detekce určených ze stacionárních i dynamických měření. Na nárustu SERRS 
signálu o dva řády se pravděpodobně podílí jak elektromagnetický mechanismus, tak 
mechanismus molekulární resonance. Zpracování časového vývoje SERRS signálu Zn 
metaloporfyrinu při konverzi systému s izolovanýni Ag nanočásticemi na systém s 
kompaktními agregáty metodou faktorové analýzy přineslo další zajímavé poznatky. 
Konkrétně se jedná např. o pokles signálu ZnTMPyP v časovém vývoji systému s 
kompaktními agregáty, tedy s “hot spots” , který byl již pozorován v dříve publikované práci 
pro jiný typ kationtového chromoforu v jiném typu systému s “hot spots”, jmenovitě ve 
fraktálních agregátech. 
      
   Diplomant D. Spáčil pracoval na své diplomové práci systematicky. V počáteční fázi 
experimentální práce se však dopouštěl určitých chyb a nepřesností, které vedly k nutnosti 
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hledání příčin problémů a opakování experimentálních studií. Rovněž se projevovaly jisté 
nedostatky v hlubším porozumění studované problematice. Nicméně v průběhu práce 
diplomant tyto nedostatky do značné míry překonal, a získal ve své práci řadu významných 
výsledků. Časový tlak, který vznikl při sepisování práce a projevil se zejména na její formální 
stránce však spíše než z nedostatků v diplomantově práci vyplynul z jeho snahy o nalezení a 
otestování vhodného referentního nechromoforového adsorbátu. D. Spáčil rovněž presentoval 
výsledky své práce formou posteru na 14. Česko-slovenské spektroskopické konferenci v 
Litomyšli 31. 5. – 3. 6. 2010 a je spoluautorem příspěvku zaslaného k posouzení pro 
presentaci na European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules, Coimbra, 
Portugalsko. 
    
   Závěrem doporučuji diplomovou práci D. Spáčila k obhajobě a navrhuji její hodnocení 
stupněm výborně, případně velmi dobře, s upřesněním na základě úrovně diplomantovy 
presentace a zodpovězení dotazů oponenta a komise v průběhu obhajoby.   
 
 
 
 
 
V Praze dne 23. 5. 2011                                          Prof. RNDr Blanka Vlčková, CSc 
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