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Posudek školitele na dizertační práci Natálie Šmídové „Optimization of surface-enhanced Raman
scattering spectroscopy for study of biologically important biomolecules and their interactions“
Spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS) je velmi účinná a citlivá
metoda ke studiu biomolekul umožňující výrazné snížení koncentrace studovaných látek ve
srovnání

s

normálním

i

resonančním

Ramanovým

rozptylem.

Nejvážnější

překážkou

bioanalytických aplikací SERS spektroskopie je špatná reprodukovatelnost získaných spekter
v důsledku nehomogenity či nestability SERS aktivních systémů systémů jako jsou například
kovové koloidní nanočástice. V posledních letech je proto značná pozornost věnována kovovým
nanočásticím imobilizovaným na pevných substrátech, které spojují výhody kovových koloidů
(úzká a dobře definovaná distribuce velikosti částic) a pevných povrchů (stabilita a
reprodukovatelnost samotných povrchů a následně SERS spekter z nich získaných).
Předkládaná dizertační práce představuje soubor 5 článků (3 publikované, 2 v tisku)
v mezinárodních impaktovaných časopisech doplněných stručným komentářem shrnujícím
nejvýznamnější výsledky práce a přehledem literatury. Charakter této práce byl metodický a jejím
hlavním cílem byla optimalizace spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
pro studium vybraných biomolekul. K tomuto účelu byly používány SERS aktivní povrchy na bázi
zlatých koloidních nanočástic imobilizovaných na silanizované skleněné podložky a porfyriny jako
testovací biomolekuly. Byla optimalizována příprava SERS aktivních povrchů a experimentální
podmínky (koncentrace, adsorpční čas) s ohledem na spektrální citlivost a reprodukovatelnost.
SERS spektra byla měřena pomocí klasického Ramanova spektrometru v makro-módu i
konfokálního Ramanova mikrospektrometru. SERS mikrospektroskopie ukázala řadu výhod ve
srovnání s měřením v makro-módu: možnost spektrálního mapování povrchu, snadnější manipulace
se vzorkem, kratší akumulační časy a absence silného Ramanova signálu ze skleněné podložky.
Pomocí obou technik byly dosaženy detekční limity (LOD) porfyrinů v řádu 10-8 M a relativní
standardní odchylka SERS signálu nižší než 20 %, což je v SERS spektroskopii považováno za
dostačující pro analytické aplikace. Díky ročnímu pobytu doktorantky na pracovišti v Japonsku bylo
možné změřit SERS excitační profil (závislost SERS intenzity na excitační vlnové délce)

testovacího TMPyP porfyrinu. Protože na zlatých površích nedochází k metalaci porfyrinu, jedná se
o vůbec první změřený SERS excitační profil porfyrinu ve formě volné báze. Výsledky ukazují, že
SERS intenzita TMPyPu je korelována s extinkčním spektrem systému zlatý povrch/TMPyP,
ačkoliv se pozice intenzitního maxima pro určité vibrační módy liší v závislosti na příspěvku
molekulární resonance TMPyP. Optimální zesílení je dosaženo pro excitaci 568.2 nm, což
poskytuje LOD porfyrinu 2×10-8 M.
Výsledky disertační práce jasně prokázaly, že zlaté nanočástice imobilizované na
silanizované skleněné podložky jsou vhodnými SERS aktivními substráty pro bioanalytické
aplikace. Tyto povrchy byly použity i ke studiu dalších molekul (např. ftalocyaninů) v rámci
bakalářských a diplomových prací na Oddělení fyziky biomolekul FU UK. Na japonském pracovišti
(NIMS, Tsukuba), kde doktorantka rok působila, byly zase testovány k zesílení magnetooptických
procesů tenkých feromagnetických filmů a získané výsledky byly zaslány do prestižního časopisu
Journal of the American Chemical Society. Aktuálnost a originalitu výsledků v mezinárodním
měřítku potvrzuje i 8 příspěvků na zahraničních konferencích v uplynulých sedmi letech a 11 citací
prací Natálie Hajdukové-Šmídové k 14. 5. dle WOS.
Během řešení dizertační práce Natália Šmídová prokázala velmi dobré předpoklady k
samostatné vědecké práci. Po celou dobu trvání práce pracovala s velkým nasazením, pečlivě a
systematicky. Projevila velkou experimentální zručnost, jak při přípravě SERS aktivních povrchů,
která obnášela řadu úkonů vyžadujících pečlivost a trpělivost, tak i při obsluze a použití aparatury k
měření spekter Ramanova rozptylu. I poté, kdy kvůli mateřským povinnostem nemohla pokračovat
v experimentální práci, zabývala se zpracováním naměřených dat a přípravou dvou článků, které
nakonec byly přijaty k publikování. Z formálního hlediska je práce sepsána věcně, přehledně a
pečlivě, s výbornou grafickou úpravou.
Závěrem konstatuji, že hlavní cíle disertační práce Natálie Šmídové byly splněny, počet
publikačních výstupů bohatě splňuje požadavky kladené na dizertační práce na MFF UK, a proto
práci Natálie Šmídové doporučuji k obhajobě.
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