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Oponentský posudek diplomové práce Bc. Veroniky Sutrove 

„Optimalizace nových aktivních povrchů tvořených soubory plasmonických nanočástic 

pro studium SERS, SERRS a povrchem modifikované luminiscence vybraných molekul“ 

 

 Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací nových kovových nanopovrchů pro 

zesílené optické procesy jako je SERS, SERRS a luminiscence. Byly testovány především dva typy 

3-dimenzionálních stříbrných agregátů s vnitřní nanohoubovitou strukturou získaných ze stříbrného 

hydrosolu. Modelovu molekulou byl [Ru(bpy)3]2+. Byly dosaženy velmi nízké SERS a SERRS limity 

detekce a fosforescenční měření ze stříbrného agregátu převrstveného vodným roztokem 

[Ru(bpy)3]2+
 prokázala zesílení intenzity fosforescence faktorem 70. Z PLIM (Phosphorescence 

lifetime imaging microscopy) měření byly získány 3 různé doby života excitovaného stavu 

[Ru(bpy)3]2+. Dalším novým typem povrchů byly 2-dimenzionální uspořádané vrstvy zlatých 

nanočástic a polovodičových kvantových teček. Z těchto uspořádaných struktur bylo dosaženo 7 – 

8 násobného zesílení intenzity fluorescence kvantových teček. 

Stříbrné agregáty s vnitřní nanohoubovitou strukturou získané ze stříbrného hydrosolu jsou 

velmi zajímavé substráty pro SERS mikrospektroskopii, o čemž svědčí i přijetí publikace v Journal 

of Raman Spectroscopy, která popisuje jejich přípravu a aplikaci na SERS vybraných molekul. Za 

zmínku určitě stojí velmi nízký limit detekce [Ru(bpy)3]2+
 a fakt, že v SERS spektrech měřených z 

těchto povrchů se nevyskytovaly tzv. parazitní pásy, které jsou velkým problémem v případě SERS 

měření ze zaschlých kapek. Za významné výsledky diplomové práce považuji i úspěšné experimenty 

s povrchem zesílenou luminiscencí, kterých je zatím v literatuře velmi málo. Zkrácení doby života 

excitovaného stavu Ru(bpy)3]2+
 v přítomnosti stříbrných nanočástic i zesílení fluorescence 

kvantových teček jsou velmi originální výsledky, a proto se domnívám, že je bude možné 

publikovat.  

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

úpravou a s jen malým množstvím chyb a překlepů. Velmi také oceňuji anglický jazyk práce, který 

je na velmi slušné úrovni, což je u diplomových prací spíše neobvyklé. Recenzent neshledal žádné 

nedostatky po věcné ani formální stránce.  

 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. V práci je používán termín „limit of SERS spectral detection“ 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 jej srovnávat s jinými SERS aktivními 

systémy. 



2. Jaká je reprodukovatelnost SERS signálu ze stříbrných agregátů s vnitřní nanohoubovitou 

strukturou při vyšších koncentracích analytu a jak vypadá koncentrační závislost SERS 

spekter [Ru(bpy)3]2+?  

3. Co se týče SERS měření na úrovni detekce jedné molekuly (obr. 23), získání spekter 

[Ru(bpy)3]2+ pouze ve dvou případech ze 12 nepovažuji za dostatečnou statistiku. Navíc se mi 

zdá, že i v některých dalších spektrech lze pozorovat pásy analytu, i když podstatně slabší. 

Byla měřena i oblast spekter s pásem AgCl na 241 cm
-1

? Intenzita tohoto pásu by mohla 

vyloučit případné experimentální artefakty, jako např. špatnou fokusaci, která může být bez 

použití imerzního objektivu obtížná. Přestože teoretický výpočet ukazuje na měření na úrovni 

jedné molekuly, považuji ho vzhledem k řadě aproximací za spíše podpůrný. V literatuře se 

často uvádí jako důkaz detekce jedné molekuly fluktuace signálu při měření velkého souboru 

spekter z jednoho místa SERS aktivního systému. Byla prováděna i tato měření? Jediným 

přímým experimentálním důkazem detekce jedné molekuly by ale asi byl jen tzv. bianalytický 

experiment, tj. např. [Ru(bpy)3]2+
 a bpy v jednom systému a analýza jejich signálu z velkého 

souboru krátkých akumulací z jednoho místa agregátu.  

4. Na straně 31 je popis tabulky 1 „Prepared solutions of hydrophobic Ag and Au NPs in 

different solvents“, ale všude v práci už jsou pak pro přípravu uspořádaných struktur 

s kvantovými tečkami použity nanočástice zlaté. Předpokládám, že se jedná o překlep, 

nicméně nebylo by možno použít i stříbrné nanočástice a možná získat ještě větší faktor 

zesílení fluorescence kvantových teček? 

 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce Veroniky Sutrové svým rozsahem, formou i 

odborným přínosem splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Z těchto důvodů 

doporučuji přijetí práce k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze dne 18.5.2015     Doc. RNDr. Marek Procházka, Dr. 


