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Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Veroniky Sutrové 
 
Optimalizace nových aktivních povrchů tvořených soubory plasmonických nanočástic 
pro studium SERS, SERRS a povrchem modifikované luminiscence vybraných molekul 
 
Povrchem-zesílené optické procesy v molekulách umístěných na povrchu nanostruktur 
plasmonických kovů jsou v současné době předmětem soustředěného zájmu. V případě 
povrchem zesíleného Ramanova rozptylu a povrchem zesíleného resonančního Ramanova 
rozptylu (SERS a SERRS), jde především o studium těchto procesů na úrovni jedné či 
několika málo molekul, přičemž faktory zesílení Ramanova rozptylu za těchto podmínek 
dosahují hodnot 1011 až 1014. Oproti tomu povrchem- zesílená luminiscence (SEL) dosahuje 
faktorů zesílení 10 až 102, které se však přesto jeví významnými např. pro zvýšení účinnosti 
luminiscenčních sond. 
 
Design, příprava a testování nových povrchů pro  SERS, SERRS a SEL, které jsou 
předmětem diplomové práce Bc. Veroniky Sutrové, musí brát v úvahu rozdílnou závislost 
faktorů SERS a SERRS zesílení chromoforů a SEL zesílení luminoforů na vzdálenosti od 
zesilujícího nanostrukturního povrchu. S využitím těchto znalostí se diplomantce V. Sutrové  
v 1.části její diplomové práce podařilo navrhnout, připravit, charakterizovat a otestovat nový 
typ 3-dimenzionální kovové nanostruktury, makroskopického Ag agregátu s vnitřní 
nanohoubovitou strukturou. Na základě rozdílného způsobu lokalizace komplexního kationtu 
[Ru(bpy)3]

2+ coby testovacího chromoforu a luminoforu buď přímo do vnitřní struktury 
agregátu anebo do vhodné vzdálenosti od  něj optimalizovala diplomantka Ag nanohoubovitý 
agregát buď jako vzorek pro SERS a SERRS, anebo jako zesilující povrch pro SEL. 
Spektrální testování obou systémů přineslo neobyčejně významné výsledky. V případě 
SERRS Ag agregátu s včleněnými kationty [Ru(bpy)3]

2+  bylo dosaženo koncentračních 
hodnot mezí SE(R)RS a SERRS spektrální detekce 10-14 a 10-15 M, což odpovídá detekci na 
úrovni jedné či několika málo molekul. V případě SEL (konkrétně povrchem-zesílené 
fosforescence) téhož komplexního kationtu bylo dosaženo zesílení významným faktorem 70 a 
pozorováno zkrácení doby života fosforescence pro kationty lokalizované v optimální 
vzdálenosti od povrchu samotného agregátu či jeho pórů agregátu. V 2. části práce 
diplomantka vyvinula, charakterizovala a otestovala nový typ 2D nanostruktury tvořené 
spoluuspořádáním hydrofobních polovodičových kvantových teček a Au nanočástic obdobné 
velikosti, v němž bylo dosaženo průměrného zesílení fluorescence kvantových teček faktorem 
7-8. Oba typy nově vyvinutých nanostrukturních povrchů jsou významným přínosem pro 
studium a realizaci povrchem-zesílených optických procesů: v případě 3D Ag agregátu jde 
především o vysokou účinnost zesílení, v případě spoluuspořádaných systémů Au nanočástic 
a kvantových teček o dosažení zesílení luminiscence při velmi snadném způsobu přípravy 
aktivního systému. 
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Diplomantka V. Sutrová pracovala na své diplomové práci samostatně, systematicky, 
s vysokým pracovním nasazením a s nesmírným zaujetím pro výzkumnou práci. Ráda bych 
zde zdůraznila, že příprava nanohoubovitého Ag agregátu 3D uspořádáním výchozích 2D 
fúzovaných fraktálních agregátů je vlastní invencí diplomantky. To platí rovněž pro novou 
metodiku pro spoluuspořádávání Au nanočástic a kvantových teček na povrchu vodné fáze, 
kterou diplomantka samostatně vyvinula poté, co metodika přípravy 2D mezifázových filmů 
již dříve vypracovaná v naší skupině nepřinesla v tomto případě zcela uspokojivé výsledky. 
Při vypracování své práce prokázala diplomantka nejen schopnost samostatné a tvůrčí 
experimentální práce a vyhodnocování jejích výsledků, ale i schopnost kvalitní a zodpovědné 
přípravy presentačních a publikačních výstupů. V. Sutrová je první autorkou publikace právě 
uveřejněné v mezinárodním časopise Journal of Raman Spectroscopy a presentující autorkou 
5-ti konferenčních příspěvků s tematikou své diplomové práce, z nichž 1 presentovala formou 
přednášky a 4 formou posteru, např. na European Congress on Molecular Spectroscopy 
(EUCMOS), Dusseldorf 2014. Dále je spoluautorkou  dalšího konferenčního příspěvku a 
presentující autorkou  konferenčního příspěvku přijatého k presentaci na mezinárodní 
konferenci International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 8), 
Vienna 2015. V průběhu své diplomové práce byla V. Sutrová nejprve spoluřešitelkou a 
později hlavní řešitelkou úspěšně dokončeného projektu GAUK a nyní je hlavní řešitelkou 
nově uděleného projektu GAUK. 
 
Závěrem plně doporučuji diplomovou práci Bc. V. Sutrové k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení stupněm výborně.  
 
 
 
 
 V Praze dne 21. 5. 2015                                          Prof. RNDr Blanka Vlčková, CSc 
                                                                                 školitel 
 
 
 

 


