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(Příprava zlatých nanočástic ve vodných a organických prostředích 

laserovou ablací femtosekundovými pulsy, jejich charakterizace a aplikace) 

Plasmonické kovové nanočástice jsou v současnosti v centu zájmu díky řadě unikátních 

vlastností (značný povrch, povrchem zesílené optické procesy atd.) a díky jejich aplikacím např. 

v katalýze nebo pro spektroskopii povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). Tyto 

nanočástice lze připravit prostřednictvím rozličných metod, jednou z nich je pak metoda 

laserové ablace v kapalném prostředí. Ta umožňuje přípravu nanočástic s relativně dobře 

definovaným povrchem, zároveň není omezena na vodné systémy a volbou parametrů ablace a 

rozpouštědla, v němž je ablace prováděna, lze ovlivňovat velikost nanočástic a morfologii 

vzniklých systémů - nanočásticových solů (koloidů). Nicméně, vliv rozpouštědla i ostatních 

faktorů ovlivňujících laserovou ablaci je zatím prozkoumán poměrně málo. Lukáš Hochmann 

ve své diplomové práci navázal (a podstatně rozšířil) svou práci bakalářskou, v jejímž rámci 

sledoval laserovou ablaci ns pulsy v jednoduchých alkoholech a získal nezbytné teoretické i 

praktické dovednosti v oboru. Cílem diplomové práce Lukáše Hochmanna tak bylo navrhnout 

a sestavit novou ablační celu a jejím prostřednictvím prostudovat zvolené parametry laserové 

ablace zlata v řadě alkoholů (parametry rozpouštědla, vliv délky pulsu, vliv rychlostí míchání 

atd.) a sledovat jejich vliv na účinnost ablačního procesu. Dle mého názoru byly stanovené cíle 

práce splněny, přičemž výsledky byly doplněny o několik zajímavých interpretací nad rámec 

stanovený cíli práce. Za hlavní a nejzajímavější výsledky práce považuji zejména stanovení 

optimální délky a fluence ablačního pulsu a související interpretaci závislosti účinnosti ablace 

na délce pulsu a dále nalezení vztahu mezi absolutním množstvím zlata v připravených solech 

v závislosti na použitém alkoholu a jeho SP extinkce. Využití jistě najde i návrh cely, který 

umožnil nejen relativně nezávislé a systematické sledování různých ablačních parametrů, ale 

také přípravu větších objemů solů, při zachování adekvátní bezpečnosti práce s ablačním 

laserem a značném omezení nebezpečí zničení součástí aparatury. Nadějná je také možnost 

snadné redisperze připravených solů vzniklých ve vyšších alkoholech. 

Lukáš Hochmann v rámci zpracování práce prokázal hluboký zájem o chemii, iniciativu a 

zodpovědný přístup k experimentální práci. Vytknout mu sice lze menší důslednost při přípravě 

vzorků a vedení záznamů, nicméně s výrazným zlepšením oproti práci bakalářské. 

K celkovému textu jeho diplomové práce tak mám osobně jen drobnější připomínky, zejména 

někdy příliš „obsáhlé“ a opakující se popisování některých výsledků a poněkud expresivní 

vyjadřování, někdy nevhodné pro technicky laděný text. Na druhé straně musím ocenit velmi 

slušný teoretický základ, výbornou znalost angličtiny a vynikající schopnost v ní komunikovat, 

experimentální zručnost a schopnost interpretace a kritického zhodnocení naměřených dat. K 

postupu výzkumných prací v rámci své diplomové práce také Lukáš Hochmann přistupoval 

samostatně a svědomitě a přispíval řadou vlastních nápadů. Práce je, dle mého názoru na velmi 

dobré grafické i formální úrovni a proto závěrem konstatuji, že výsledky své práce i přístupem 

k jejímu vypracovávání prokázal Lukáš Hochmann své odborné schopnosti a dovednosti. Na 

závěr mohu s potěšením konstatovat, že práce Lukáše Hochmanna bezesporu splňuje 

požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji přijmout k dalšímu řízení a obhajobě. 
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