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Aktuálnost tématu DiP 

Předložená disertační práce (DiP) Ing. Hany Kynclové se zabývá studiem nano-

strukturovaných povrchů, jejichž základem je nanoporézní alumina. Do hexagonální struktury 

aluminy (AAO- Anodic Alumina Oxide), připravované anodizací, lze elektrochemicky (i 

pulzní depozicí) vpravovat zlaté nanočástice různého rozměru a tvaru. Všude je 

zaznamenáváno, že zcela nové a často unikátní vlastnosti nanostruktur podněcují ohromný 

zájem o jejich využití v mnoha odvětvích, včetně elektrochemických senzorů. Avšak pro 

pochopení funkce nanomateriálů v daných senzorech je třeba provádět výzkum, týkající se 

nejen jejich přípravy, ale i jejich charakterizace. Tímto směrem se ubírá předkládaná DiP, 

protože její hlavní motivací je realizace senzoru, který by byl selektivní, sensitivní, 

biokompatibilní a spolehlivý, tedy oplývající dobrou reprodukovatelností. Volba padla na 

zlaté nanočástice s možností přípravy via AAO membrány a příslibu silné interakce 

biopolymerů via skupiny obsahující především síru. 

 

Zpracování DiP 

Stočtyřiceti-stránková česky psaná DiP obsahuje 51 stran úvodu, který je věnován popisu 

současného stavu vědeckého poznání. Kromě experimentální části obsahuje DiP výsledky a 

závěr. Práce je sepsána pečlivě bez chyb (jen v obrázcích je často napetí místo napětí, hodnota 

Faradayovy konstanty na str. 28 a na str. 42 není správná, v obr. 10 nemůže být limitující - 

omezující proud, ale proud limitní, a tedy mezní; AlO
2-

?na str 32; v Tab.4 na str. 92 – 

hodnoty impedance v k a ne v ; nesprávné jednotky u Randles-Ševčíkovy rovnice na str. 

93, pokud je hodnota konstanty 2,687∙10
5
), je ilustrovaná 76 obrázky a obsahuje 125 

literárních odkazů. Nechybí seznam zkratek a symbolů. Koncová část DiP je doplněna CV a 

publikační aktivitou kandidátky. Nesporně výhodným startem pro doktorandku bylo, že při 

práci na dizertaci mohla navázat na poznatky získané během své diplomové práce.  

Při zpracování DiP mohlo být věnováno více pozornosti: (a) závislostem impedančních 

hodnot na frekvenci (Bode plots); (b) problémům difúze ve vztahu k výšce a plochy  

nanostrukturovaných bloků; (c) doxorubicinu z hlediska studia mechanismu a interakcí 

s nanostrukturovaným materiálem, který nemůže být v tomto provedení považován za 

biosenzor; (d) přiloženým publikacím jako součásti DiP. Podobné postesknutí oponenta se 

týká možného výzkumu interakcí biologicky významných látek na připravených zlatých 

nanostrukturách nebo na připravených AAO membrán, tj., vybranému proteinu nebo 

oligopeptidu, např. glutathionu, který obsahuje cystein. 
 

Splnění sledovaných cílů DiP  
Hlavním cílem předloženého disertačního spisu bylo prozkoumat elektrochemické 

vlastnosti nově připravených zlatých nanočásticových povrchů získaných prostřednictvím 
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AAO a s pomocí titanového nebo wolframového substrátu. Z tohoto hlediska byly cíle 

DiP splněny. Jádro dizertační práce bylo publikováno v impaktovaném časopisech 

Anal.Chem; Anal. Letters; Int. J. Electrochem. Sci.; a  Int. J. molecular Medicine. Sci., ve 

kterých je Ing. Hana Kynclová na druhém místě. Dílčí části práce byly prezentovány na 

mezinárodních konferencích (4th International Conference on Nanotechnology and 

Biosensors, Nanocon, Heyrovsky Discussion on Electrochemistry of Organic and 

Bioactive Compounds, Czech Chemical Society Symposium Series) a na dalších několika 

národních konferencích a Workshopech v Brně a Ostravě (celkem 22 prezentací). 

Vrámci vývoje senzorů a nanostrukturovaných elektrod Ing. Hana Kynclová se také 

podílela na vytváření funkčních vzorků: 
Nanostrukturovaná pracovní elektroda pro elektrochemické senzory. Nanoporézní elektroda. 

Nanostrukturovaná elektroda pro měření plynů na bázi polovodivých oxidů. 
 

Metody a metodické postupy používané pro řešení vytčených cílů 
Ing. Hana Kynclová využívala při své práci především metody elektrochemické (CV, DPV, 

EIS), doplněk k nim tvořila elektronová mikroskopie a měření vodivosti.  

 

Dosažené výsledky a nové poznatky DiP (připomínky a dotazy)  

Výsledky výzkumu na DiP byly publikovány ve 4 publikacích, na kterých se Ing. Hana 

Kynclová podílela druhým největším podílem. I když všechny publikace prošly oponentským 

řízením, mám pro všeobecnou zvědavost i poučení několik málo dotazů či připomínek, na 

základě kterých mohou daná tvrzení upřesněna nebo doplněna: 

 

1) V kapitole 2.1. 3 (str. 15)  se píše: …..Nanomateriály se také vyznačují tím, že množství 

atomů na povrchu nanostruktury je výrazně větší než množství atomů uvnitř. Tento fakt má 

za následek to, že atomy na povrchu struktury tvoří menší množství vazeb s dalšími atomy 

nanostruktury a to následně ovlivňuje jejich vazebnou energii. Zvýšení povrchové energie 

pak vyvolá jedinečný kvantový efekt (nanomateriály se řídí zákony kvantové fyziky), který 

ovlivňuje chování nanostrukturovaných materiálů….Můžete toto tvrzení blíže objasnit?  
2) Jaký je rozdíl mezi nanotyčinkou a nanosloupkem (str.20)? 

3) Obr. 32 a 33 ukazuje SEM snímky s jasně viditelným rozdílem vlivu substrátu (Ti a W) 

na tvorbu zlatých nanostrukturovaných elektrod. Co je hlavní příčinou tohoto velkého 

rozdílu? 

4) Co je hnací silou až neuvěřitelně pravidelných hexagonálních útvarů u AAO  

(termodynamika a anodizační proces)? Anodizační potenciály jsou velmi vysoké. 

5) Doxorubicin má ve své molekule jak oxidovatelné, tak redukovatelné skupiny (str.63). 

Nebyly zkoušeny obojí, redukční i oxidační procesy? 

6) Tato otázka má technický ráz: a) pokud byly i tloušťky napařených vrstev měřeny, tak 

jakou technikou? b) Tloušťka nanostruktur byla hodnocena podle SEM snímků? Jak byly 

realizovány řezy nanostruktur pro boční snímky a navíc, bez poškození nanostruktur? 

7) Jestliže se porovnají teoretické (modelové) a experimentálně získané EIS obvody, je 

jasné, že se mohou lišit, ale překvapením pro mne byly vysoké hodnoty –Im 

(polokružnice u vysokých frekvencí nezačíná na nule). Je to tak, že obr. 36 nezobrazuje 

redox systém, je to čistě jen roztok K2SO4? Rozdíl je v impedanční spektru (obr. 51)? 

Navíc, žíháním v přítomnosti vzduchu vznikají látky, které by mohly zvyšovat odpor? 

8) Při 5 a10 depozičních pulzech se v obr. 55 a 56 objevuje zvláštní Nyquistova závislost. 

Můžete ji objasnit? 

9) Mohly by být membrány na bázi AAO použity pro separaci biomolekul? 

10) Kterého (kterých výsledků si nejvíce ceníte a co Vás při doktorském studiu nejvíce 

překvapilo? 
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Pozn. 1: Pokud byly problémy s rozpustností TiO2 pomocí SCS (Standard Clean Solution – 

s obsahem  H2O2 a NH4OH), nebylo by lépe rozpouštět oxid titanu pomocí  H2O2 a H2SO4? 

Pozn. 2: Pro tvorbu nanotrubiček zlata bylo by možné aplikovat kyselinu boritou?  

 

Přínos pro rozvoj vědy a dalšího výzkumu 

Velký podíl na nových poznatcích: 

1) Testování dvou typů materiálů v substrátových vrstvách  (titan a wolfram). Titan se 

oxidoval za vzniku oxidu titaničitého a wolfram za vniku oxidu wolframového a takto vzniklé 

oxidové nanostruktury byly odleptány. Tím vznikly ve spodní části nanopórů tzv. 

„nanodůlky“, které sloužily jako základny pro budoucí deponované zlaté nanostruktury. 

2)  Příprava nového a dosud jedinečného typu nanostrukturovaného povrchu – nanostruktur 

ve tvaru tzv. „nanoskleniček“, které vznikly proleptáním vrchní části nanopórů v připravené 

AAO masce. Pulzní depozice a její vliv na velikost a tvar nanostruktur. 

3) Výroba a testování aluminiových membrán. Studium jejich tloušťky, drsnosti a 

propustnosti. 

 

Výsledky DiP mohou přispívat ke komplexní studii nanostrukturovaných povrchů 

elektrodových materiálů a to nejen v oblasti senzorů a biosenzorů, ale i v oblasti kapacitorů, 

superkapacitorů, fotovoltaických článků a heterogenních katalyzátorů.   

Důležité poznatky spočívají v postupu optimalizace přípravy nanoporézní aluminy metodou 

anodické oxidace hliníku za vzniku hexagonálně uspořádaných rovnoběžných nanopórů a 

následně i v postupu přípravy nanostrukturovaných elektrod metodou elektrochemické 

depozice zlata do pórů AAO s cílem zlepšení elektrochemických vlastností výsledných 

elektrod modifikovaných zlatými nanostrukturami. Pro potřebu separace určitých biologicky 

významných látek je potřeba nanopóry určité velikosti. I zde je třeba vidět velký potenciál.  

 

Závěrem lze konstatovat, že cíle DiP byly nejen splněny. S výsledky dalšího výzkumu 

Ing. Hany Kynclové se může vědecká veřejnost seznámit v renomovaných časopisech (součet 

IF předložených prací překračuje hodnotu 10). Na základě výše uvedených skutečností 

navrhuji, aby se předkládaná DiP stala podkladem pro řízení k udělení akademického titulu  

philosophiae doctor  (Ph.D.) pro Ing. Hany Kynclové v rámci studijního programu 

Mikroelektronika a technologie na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysokého učení technického v Brně. 

 

                                                                                                                 
V Brně,  dne 4. ledna 2022                                        Prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. 

 




