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 Kovové (především zlaté a stříbrné) nanočástice jsou substráty poskytující výrazné zesílení 

ve spektroskopii povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). Běžně jsou používány 

nanočástice připravované ve vodě buď chemickou redukcí, nebo laserovou ablací. SERS 

spektroskopie adsorbátů nerozpustných ve vodě nicméně vyžaduje použití nanočástic ve vhodném 

nevodném rozpouštědle. Předkládaná diplomová práce se zabývá ablací zlatých nanočástic ve vodě i 

ve vybraných v alkoholech pomocí femtosekundového pulzního laseru.  

 Cíle práce byly splněny. Vysoce hodnotním především konstrukci nové ablační cely o 

objemu 50 ml, umožňující kontrolovat všechny parametry a charakterizovat koloid v průběhu 

ablace. To je důležité nejen pro přípravu stabilních koloidů, ale i pro studium samotného ablačního 

procesu. Stabilní organosoly byly připraveny laserovou ablací ve vodě a v různých alkoholech 

pomocí femtosekundového pulzního laseru. Za významné výsledky práce považuji zjištění, že 

generace plasmy a bílého kontinua značně snižuje účinnost ablace a stabilitu koloidu, a že 

výrazného zlepšení účinnosti ablace lze dosáhnout prodloužením komprimovaného 

femtosekundového pulsu do intervalu 1-3 ps. SERS aktivita připravených organosolů byla ověřena 

spektry testovacích adsorbátů. Protože silné spektrum rozpouštědla podstatně ztěžuje měření spekter 

adsorbátů přímo z roztoku, bylo v případě organosolů měření prováděno z agregátů (sedimentů) 

zaschlých na skleněné podložce a získány tak kvalitní SERS spektra. Celkově požaduji výsledky 

práce za velmi přínosné, protože přispívají k pochopení samotného procesu ablace a zároveň 

rozšiřují možnosti SERS spektroskopie pomocí kovových nanočástic na některé ve vodě 

nerozpustné adsorbáty.  

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

úpravou a s minimem překlepů. Velmi oceňuji, že práce je napsána v anglickém jazyce na velmi 

slušné úrovni.  

 

 Formální připomínky k práci: 

 

1. Seznam zkratek většinou slouží k snadnější orientaci čtenáře v textu, v této práci je tomu ale 

spíše naopak. Většina zkratek je zavedena pozdě nebo vůbec, v některých případech jsou v textu 

používána zkrácená i nezkrácená forma (např. SERS, NP, AAS). Zkratka RPM se vyskytuje 

s velkými i malými písmeny. V seznamu zkratek jsou zkratky použitých alkoholů, ale v textu se 



vůbec nepoužívají, naopak zkratky použitých adsorbátů se v textu vyskytují, ale nejsou 

v seznamu. Zkratka SERS se v textu vyskytuje ve formě, kde “S“ znamená “Spectroscopy“ i 

“Scattering“.  

2.  Na obr. 4.30 zlatého agregátu by bylo vhodné uvést měřítko.  

 

 K práci mám následující dotazy: 

 

1. Na str. 69 jsou interpretována spektra bpy a H2TMPyP získaná z připravených koloidů. 

Přítomnost HCl může vést ke tvorbě Au(0) stavů, zaráží mě ale, že spektrum bpy přiřazené 

Au(0)-bpy přesně odpovídá dříve publikovanému spektru povrchového komplexu Ag(0)-bpy 

(poloha pásu  1067 cm
-1

 na obr. 4.31 má být správně 1167 cm
-1

). Má na to autor nějaké 

vysvětlení? SERS spektrum H2TMPyP porfyrinu je správně přiřazeno free base formě (ještě bych 

zmínil i pás 331 cm
-1

), konstatování, že pásy jsou „slightly shifted“ oproti těm dříve 

publikovaným není moc šťastné, protože důvodem je pouze to, že spektrometr nebyl správně 

nebo vůbec zkalibrován. Naopak přiřazení dalšího spektra formě Au(0) je diskutabilní. Metalaci 

H2TMPyP zlatem zatím nikdo nepozoroval (zjevně k ní nedochází ani v centrifugovaném 

koloidu, spektrum na obr. 4.31). Pokud by se jednalo o metalaci či jinou interakci H2TMPyP 

s atomem Au, bylo by překvapivé, kdyby všechny pásy přesně odpovídaly Ag(0)TMPyP 

(podobně jako u bpy). Domnívám se, že vzhledem k přídavku HCl se jedná o diacidickou formu 

nebo směs free base a diacidické formy. Bylo měřeno pH systému?   

2. Při ablaci v adsorbátu by testován také TPP porfyrin, ale výsledky nejsou uvedeny, pouze se 

konstatuje, že nebyly pozorovány žádné změny v SERS spektrech získaných z koloidu 

připraveným ablací v TPP a z koloidu po přídavku TPP. Bylo pozorováno i SERS spektrum TPP 

a nebo jen rozpouštědla podobně jako v případě testovaného polymeru PTeH? 

 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce Lukáše Hochmanna svým odborným přínosem, 

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

doporučuji přijetí práce k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm výborně. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 18.5.2016     Doc. RNDr. Marek Procházka, Dr. 


