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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS) je extrémně citlivá metoda vibrační 

spektroskopie založená na výrazném zesílení Ramanova rozptylu (typicky 10
6
 a více) pro 

molekuly adsorbované na vhodné kovové nanostruktury. Nejnovější trendy rozvoje této techniky 

zahrnují detekční a analytické aplikace včetně senzingu. Hlavním požadavkem biomolekulárního 

senzingu, založeného na SERS spektroskopii, je vysoká citlivost a spektrální reprodukovatelnost. 

 Cílem předkládané diplomové práce bylo testování modelových biomolekul pro SERS 

biosenzing. K tomuto účelu byly použity pravidelné pevné stříbrné a zlaté nanostruktury, 

připravované magnetronovým naprašováním a litografickými metodami na spolupracujících 

pracovištích. Podařilo se získat SERS spektra vybraných porfyrinů, aminokyselin, proteinů 

(lysozym, albumin) a oligonukleotidů obsahujících 20 thyminových jednotek. Předpokládám, že 

dosažené výsledky budou na našem pracovišti dále využity.  

Během řešení diplomové práce Martin Šubr prokázal velmi dobré předpoklady k 

samostatné vědecké práci. Po celou dobu pracoval s velkým nasazením, pečlivě a systematicky. 

Projevil jak velkou experimentální zručnost, tak i schopnost naměřená data interpretovat a 

prezentovat v ústní i písemné podobě. Rozsah práce svědčí o velkém množství odborné literatury, 

které musel prostudovat. K předkládané práci nemám závažnější připomínky, dle mého názoru 

splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci na MFF UK. 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

 

 

Místo, datum a podpis vedoucího: V Praze dne 13.5.2014 


