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Oponentský posudek bakalářské práce Veroniky Sutrove 

„Vývoj a testování nových typů aktivních povrchů pro studium povrchem-modifikovaných 

optických procesů biologicky významných molekul“ 

 

 

 Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem a testováním nových typů aktivních 

povrchů pro studium povrchem-modifikovaných optických procesů biologicky významných 

molekul. Jako nový aktivní povrch byl zvolen hydroxylaminový stříbrný hydrosol a byla 

porovnávána jeho účinnost s dříve používaným borohydridovým stříbrným hydrosolem za pomocí 

testovacích biomolekul (bipyridyl, H2TMPyP porfyrin). Přídavek HCl sloužil k tvorbě kompaktních 

přerůstajících agregátů v obou hydrosolech, které poskytují dostatečné SERS zesílení. V případě 

hydroxylaminového hydrosolu agregáty gravitačně sedimentují a je možné měřit SERS spektra 

adsorbátů z jediného gravitačně sedimentovaného agregátu převrstveného vrstvou vodné fáze. 

V přerůstajících agregátech navíc dochází k tvorbě Ag(0) adsorpčních míst a ve spektrech lze 

detekovat různé spektrální formy povrchových komplexů (v případě porfyrinu dokonce tři: 

H2TMPyP, Ag(0)-TMPyP, Ag
+
-TMPyP).  

Výsledky ukazují, že hydroxylaminový stříbrný hydrosol je vhodný SERS aktivní povrch a 

v případě bipyridylu, kdy bylo dosaženo limitu spektrální detekce 1·10
-10

 M, dokonce lepší než 

hydrosol borohydridový. Za nejvýznamnější výsledek práce považuji zjištění, že pomocí Ramanova 

mikrospektrometru lze měřit SERS spektra z adsorbátů lokalizovaných na mezifází pevná 

fáze/kapalná fáze bez použití imerzního objektivu, i když jen pro systémy tvořící velké 

sedimentující agregáty. Tato měření, na rozdíl od měření SERS spekter z agregátů vzniklých 

zaschnutím kapky na vzduchu, proběhla bez jakýchkoliv spektrálních projevů rozkladu adsorbátu 

na grafitický uhlík, ačkoliv detekční limit je například u H2TMPyP porfyrinu o několik řádů nižší. 

Domnívám se, že by bylo vhodné doplnit dosažené výsledky měřením s imerzním objektivem, kde 

je možné využít zvětšení 100x a lepší fokusaci laserového svazku.  

 



Z formálního hlediska je práce sepsána věcně, srozumitelně a pečlivě, s výbornou grafickou 

úpravou a s minimem překlepů. Recenzent neshledal žádné nedostatky po věcné ani formální 

stránce.  

 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. V experimentální části by bylo dobré uvést typické akumulační časy pro získání SERS 

spekter. U použitého laseru chybí údaj a zdvojovači frekvence, který vytváří čáru 532 nm 

z původní 1064 nm.  

2. V obr. 8 neodpovídá označení a, b popisu obrázku: a – matečný roztok, b - agregát.  

3. Velké sedimentující agregáty mají obvykle plasmonovou extinkci v červené a blízké 

infračervené spektrální oblasti. Byly pro měření vyzkoušeny i excitace 633 nm nebo 780 nm? 

Domnívám se, že zvláště v případě systémů s H2TMPyP porfyrinem, by bylo možné 

dosáhnout nižšího detekčního limitu.  

4. Na obr. 29, 33 jsou SERS spektra porfyrinu pro 1.10
-7

 M koncentraci prakticky bez šumu, ale 

nižší koncentrace se nepodařilo naměřit. Jsou uvedená SERS spektra typická pro konkrétní 

systém nebo spíše ta nejlepší dosažená? Jak reprodukovatelné byly spektra měřená 

z konkrétního agregátu nebo naopak z různých agregátů? Jaký vliv na spektra měla fokusace 

laserového svazku?  

 

Závěrem konstatuji, že bakalářská práce Veroniky Sutrové svým odborným přínosem, 

obsahem i formou splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Z těchto důvodů 

doporučuji přijetí práce k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze dne 6.6.2013      Doc. RNDr. Marek Procházka, Dr. 


