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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Natálie Šmídové „Optimization of surface-

enhanced Raman scattering spectroscopy for study of biologically important biomolecules 

and their interactions“ 

 
 

Spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu má mnohé přednosti pro 

studium biomolekul a jejich interakcí. Nevýhodou je však problematická reprodukovatelnost 

SERS spekter, protože v současné době není k dispozici SERS-aktivní systém, který by v sobě 

spojoval snadnou a dostupnou přípravu, prostorovou homogenitu, časovou stabilitu a 

vysoké faktory zesílení. Předkládaná práce Mgr. Natálie Šmídové přináší v tomto ohledu 

povzbudivé výsledky experimentů, při nichž byly studovány SERS-aktivní systémy připravené 

adsorpcí z roztoku na substrát vytvořený z chemicky imobilizovaných zlatých nanočástic na 

skleněných podložkách.  Autorka vyzkoušela několik postupů přípravy těchto substrátů a na 

nejvhodnějších pak provedla velké množství experimentů s cílem optimalizovat podmíky pro 

měření SERRS spekter kationtového a aniontového porfyrinu.  Podařilo se jí tak připravit 

vysoce stabilní  a homogenní SERS-aktivní systémy s velmi dobrými mezemi detekce za 

použití jak klasického Ramanova spektrometru, tak mikrospektrometru. Dále byla 

prostudována interakce TMPyP s těmito adsorbáty pomocí měření excitačních profilů  

resonančních Ramanových spekter se SERRS excitačními profily.  

Disertační práce sestává z pěti článků v mezinárodních recenzovaných časopisech, 

zčásti již otištěných a zčásti přijatých k publikaci, a z přehledného úvodu, který publikované 

výsledky uvádí do souvislosti. Připojena je také publikace dokládající využití autorkou 

připravených substrátů v jiném oboru a to ke studiu vlivu interakce s plasmonickými  

nanočásticemi na fyzikální vlastnosti feromagnetických tenkých vrstev. Průvodní text je 

sepsán velmi srozumitelnou a přehlednou formou v anglickém jazyce. Z formálního hlediska 

bych jenom doporučil nepoužívat první osobu množného čísla a formulovat vše důsledně 

v trpném rodě.     

Dosažené výsledy i to, že jejich část byla naměřena na zahraničním pracovišti, 

aktivní účast na mezinárodních konferencích, publikační činnost i vzbuzený citační ohlas 



 2 

jednoznačně prokazují, že Mgr. Natálie Šmídová je schopna samostatné vědecké práce. 

Předložená práce naprosto splňuje nároky kladené na práci disertační a proto doporučuji její 

přijetí k obhajobě. 

 

Do diskuse navrhuji následující otázky:  

 

1) Pomalejší kinetika adsorpce TSPP způsobená jeho záporným nábojem je v souhlasu s 

posunem křivky závislosti intenzity SERRS na době expozice substrátu v roztoku porfyrinu 

(Obr. 5, vlevo). Jak by mohla způsobit pokles intenzity Ramanova rozptylu pro dlouhé 

expoziční časy? Co je myšleno depolarizačním efektem molekul TSPP (str. 13)? Na obrázku 

5, vpravo, se zdá, že signál TSPP je pro nízké koncentrace vyšší než u TMPyP (v soladu s nižší 

LOD). Proč je to na obrázku vlevo pro 1M roztok obráceně? Proč je na obrázku 5, vpravo, 

poloviční počet bodů pro TMPyP? 

 

2) Na str. 12 je uvedeno, že vyšší faktory zesílení u substrátů připravených z citrátových 

koloidů jsou způsobeny vyšším plošnou koncentrací  zlatých nanočástic. Nemohla by 

důvodem být také pítomnost  „hot spots“ , na kterou ukazují ostrá maxima ve spekrálních 

mapách při excitaci 632 nm? Stejný důvod by mohl mít posuv maxima excitačního profilu 

SERRS oproti SPE, což by mohlo být pozorovatelné u substrátů s výrazněji vyvinutým pásem 

u 600 nm v SPE. Byly měřeny excitační profily pro takový typ vzorků? 

 

3) Byl pozorován rozdíl v resonančním zesílení u skupin Ramanových linií i), ii) a iii) také 

v RRS? Pokud je u pásu 965 cm-1 vyšší zesílení v RRS, je možné že by důvodem tvaru jeho 

SERRS excitačního profilu mohl být signál z molekul nacházejících se v „hot spots“, které ale 

nejsou v přímém kontaktu s povrchem kovu a jejich molekulární resonance je tak méně 

tlumena?  
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