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 Posudek školitele na bakalářskou práci Veroniky Sutrové 
 
Vývoj a testování nových typů aktivních povrchů pro studium povrchem-
modifikovaných optických procesů biologicky významných molekul  
 
     Vývoj nových aktivních povrchů na bázi souborů plasmonických kovových nanočástic je 
v současné době motivován jednak rozvojem SERS a SERRS spektroskopie, jednak 
rostoucím zájmem o další povrchem-modifikované optické procesy, např. luminiscnci a 
fotochemii. 
       
     Cílem bakalářské práce V. Sutrové byla příprava a testování nového typu aktivního 
povrchu, konkrétně hydrosolu Ag nanočástic připraveného redukcí dusičnanu stříbrného 
hydroxylamin hydrochloridem a modifikovaného adsorpcí chloridů na povrchy Ag nanočástic 
v kyselém prostředí, a srovnání jeho charakteristik, tj. TEM snímků, spekter plasmonové 
extinkce, SERS a SERRS spekter testovacích adsorbátů a mezí jejich SERS a SERRS 
spektrální detekce s charakteristikami již dříve známého hydrosolu chloridy-modifikovaných 
Ag nanočástic připravených redukcí dusičnanu stříbrného tetrahydridoboritanem sodným.     
K nejvýznamnějším výsledkům práce patří jednak výsledky zmíněné srovnávací studie, 
jednak vývoj nové metodiky měření SERS a SERRS spekter z gravitačně sedimentovaných 
agregátů převrstvených tenkou vrstvou kapalné fáze a zhodnocení jejích výhod oproti dosud 
využívaným metodikám. 
 
    Veronika Sutrová pracovala na své bakalářské práci systematicky již od prvního ročníku 
bakalářského studia. Prokázala přitom hluboký zájem o chemii, iniciativu a zodpovědný 
přístup k experimentální práci vysoce náročné na chemickou čistotu i ke zpracování a 
vyhodnocování získaných výsledků. Zúročily se také předchozí zkušenosti V. Sutrové s prací 
v chemické laboratoři, které získala při vypracovaní práce SOČ na Přír. f. UK pod vedením 
RNDr P. Šmejkala, PhD. v r. 2009-10. K postupu výzkumných prací v rámci své bakalářské 
práce přispívala V. Sutrová řadou vlastních nápadů a vylepšení dosud používaných metodik. 
Výsledky získané v této práci bude V. Sutrová samostatně presentovat formou posteru na 65. 
Zjazdu chemikov, 9.-13.9. 2013, Tatranské Matliare, Slovensko. Výsledky práce rovněž tvoří 
základ připravované publikace směrované do J. Raman Spectr. nebo Appl. Spectr. Nový typ 
aktivního povrchu a nová metodika měření SERS a SERRS spekter  budou dále rozpracovány 
a otestovány pro měření povrchem-modifikované luminiscence adsorbovaných molekul.  
    
     Závěrem konstatuji, že výsledky své práce i přístupem k jejímu vypracovávání prokázala 
V. Sutrová své odborné schopnosti a rovněž i předpoklady k jejich dalšímu rozvoji v rámci 
magisterského studia. Bakalářskou práci V. Sutrové plně doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení stupněm výborně. 
 

 
 
 
 
 
V Praze dne 3. 6. 2013                                           Prof. RNDr Blanka Vlčková, CSc 
                                                                                                     školitel 
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