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Infračervená spektroskopie plazmových polymerů
klíčová slova: infračervená spektroskopie, plazmové polymery
Plazmové polymery jsou vytvářeny na površích materiálů z prekurzorů aktivovaných
plazmatem. Mají široké průmyslové uplatnění od mikroelektroniky po biolékařské
aplikace. Infračervená spektroskopie (která detekuje chemické vazby v materiálu) je
metoda velmi vhodná pro studium molekulární struktury těchto látek.
Během práce se student seznámí s metodami přípravy plazmových polymerů pomocí
nízkoteplotního nízkotlakého plazmatu. Vrstvy měnící povrchové vlastnosti materiálů
bude student charakterizovat Fourierovskou infračervenou spektroskopií.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
e-mail: jarda@kmf.troja.mff.cuni.cz

Spektroskopická elipsometrie tenkých plazmově polymerních vrstev
klíčová slova: spektroskopická elipsometrie, plazmové polymery
Rozsáhlým aplikačně zajímavým oborem je modifikace povrchů látek pomocí
depozice tenkých vrstev (nm - m) v plazmatu. Specifickou skupinou těchto povrchů
jsou takzvané plazmové polymery a jejich nanokompozity. Lze takto připravit
povrchy se zajímavými elektrickými, biologickými i optickými vlastnostmi.
Spektroskopická elipsometrie je metoda umožňující stanovení optických vlastností
tenkých vrstev. Ve spojení s modelem spojujícím optické a fyzikálně-chemické
vlastnosti materiálu je tak možno určovat i další parametry zkoumané vrstvy (složení,
strukturu apod.).
Náplní práce bude teoretické i praktické seznámení s metodou spektroskopické
elipsometrie a s optickými vlastnostmi plazmových polymerů a jejich kompozitů.
Následně budou naměřeny a zpracovány parametry vhodných plazmově polymerních
vrstev.
Práci lze zaměřit převážně experimentálně i teoreticky.
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
e-mail: jarda@kmf.troja.mff.cuni.cz

Depozice tvrdých vrstev plazmových polymerů s definovanou
drsností.
klíčová slova: nanočástice, mikroskopie atomových sil, tvrdé vrstvy, plazmová
polymerace
Tvrdé vrstvy plazmových polymerů, často též nazývané jako diamantu podobné
uhlíkové vrstvy (diamond-like carbon – DLC), nacházejí široké uplatnění jako
ochranné vrstvy proti mechanickému poškození a díky nízkému koeficientu tření
taktéž v celé řadě tribologických aplikací. V případě vhodné drsnosti takovéto vrstvy
lze připravit tvrdé povrchy s nízkou smáčivostí, které mohou mít díky tomu
samočistící vlastnosti.
Cílem práce je připravit podložky o definované drsnosti pomocí kovových a
polymerních nanočástic. Na takto zdrsněné podložky bude následně nanášena vrstva

tvrdého plazmového polymeru tak, aby byla co nejlépe zachována morfologie
podkladu a zároveň bylo dosaženo co největší mechanické stability nanesené vrstvy.
Morfologie vrstev bude zkoumána pomocí mikroskopu atomových sil (AFM) a
skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Chemické složení bude analyzováno
pomocí infračervené spektroskopie a rentgenové fotoelektronové spektroskopie
(XPS). Smáčivost vrstev pak bude měřena kapkovou metodou.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
e-mail: jan.hanus@mff.cuni.cz

Diagnostika plazmatu depozičních zdrojů pomocí Langmuirových
sond
klíčová slova: plazma, Langmuirovy sondy
Mnoho akademicky i průmyslově zajimavých technologií využívá nanášení tenkých
vrstev pomocí plazmatu a ke studiu procesů probíhajících během depozice je třeba
znát jeho základní parametry (hustotu nabitých částic, energie elektronů a iontů
apod.).
Jednou z nejvšestrannějších metod zkoumání plazmatu je Langmuirova sonda a od ní
odvozené techniky. Díky přímému kontaktu sondy s plazmatem je možné získat i při
poměrně snadno realizovatelném experimentálním uspořádání mnoho informací
i s prostorovým rozlišením.
Cílem práce je změřit charakteristiky plazmatu různých nízkotlakých depozičních
zdrojů (magnetron, s magnetickým polem, nanoklastrový zdroj) za různých podmínek
a na vybraných příkladech dát parametry plazmatu do souvislosti s průběhem
depozice.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
e-mail: jarda@kmf.troja.mff.cuni.cz

Modifikace polymerních materiálů pomocí atmosférického plazmatu
pro biolékařské aplikace
Polymery díky své relativně nízké ceně a vhodným objemovým vlastnostem
(průhlednost, flexibilita, teplotní odolnost, bariérové vlastnosti atd.) nacházejí
uplatnění v celé řadě moderních technologických oborech včetně biolékařských
aplikací. Nicméně použití konvenčních polymerů je v celé řadě biolékařských aplikací
limitováno jejich povrchovými vlastnostmi a to zejména nízkou povrchovou energií,
nedostatečnou biokompatibilitou či špatnou adhezí mezi polymery a na ně nanášenou
(bio)funkční vrstvou. Z tohoto důvodu je nutné v celé řadě případů modifikovat
povrchové vlastnosti polymerních materiálů. Jednou ze slibných a stále častěji
využívaných metod úpravy povrchů je aplikace atmosférického plazmatu. Studium
vlivu atmosférického plazmatu na povrchové vlastnosti polymerů tudíž představuje
aplikačně velice zajímavé téma.
Tato bakalářská práce bude zaměřena na charakterizaci vlivu atmosférického
plazmatu, konkrétně dielektrického bariérového výboje, na vybraný typ polymerní
folie. Hlavním cílem je popsat změny v morfologii, chemickém složení a povrchové
energii polymeru v závislosti na parametrech atmosférického plazmatu. Tato práce
přepokládá zvládnutí technologie opracování polymerních materiálů pomocí

dielektrického bariérového výboje i osvojení si základních diagnostických metod
(AFM, určování chemického složení, měření povrchové energie).
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
e-mail: ondrej.kylian@gmail.com

Studium drsnosti tenkých polymerních vrstev připravovaných
magnetronovým naprašováním kombinovaným s depozicí
nanoklastrů
Jedním z parametrů ovlivňujících výsledné vlastnosti tenkých polymerních vrstev je
jejich povrchová drsnost. Typickými příklady vlivu drsnosti na funkcionalitu
deponovaných vrstev je změna jejich smáčivosti, jejich schopnost vázat biomolekuly
či podporovat proliferaci adsorbovaných buněk. Pro úspěšnou aplikaci tenkých
polymerních vrstev je tedy nutná znalost jejich povrchové drsnosti a zejména možnost
jejího ovlivnění bez vlivu na jejich chemické složení. Jednou z možností jak
dosáhnout tohoto cíle je použití nanoklastrů, které se nanesou na substrát před vlastní
depozicí polymerní vrstvy.
Cílem práce bude připravit polymerní vrstvy pomocí magnetronového naprašování a
to jak bez předchozí depozice nanoklastrů, tak i po ní, přičemž nanášení nanoklastrů
bude provedeno za různých podmínek vedoucích k jejich různé povrchové hustotě i
velikosti. Následně bude provedeno srovnání připravených vrstev s ohledem na jejich
výslednou drsnost pomocí mikroskopie atomárních sil.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
e-mail: ondrej.kylian@gmail.com

Studium interakce nízkoteplotního plazmatu s biomolekulami
Každodenně je po celém světě sterilizováno několik miliónů lékařských nástrojů s
cílem zajistit bezpečnost pacientů, kteří s těmito nástroji přicházejí do kontaktu.
Nicméně současné statistiky ukazují, že běžně používané sterilizační metody selhávají
při eliminaci různých potenciálně patogenních biomolekul (např. bakteriálních
endotoxinů či proteinů). Z tohoto důvodu je velká snaha vyvinout nové metody, které
by umožnily tento problém překonat. Jednou z alternativních sterilizačních metod,
která je často zmiňována, je aplikace nízkoteplotního plazmatu. Ačkoliv existuje
velké množství studií prokazujících sterilizační efekt plazmatu, mechanismus, jakým
k eliminaci biomolekul dochází, není stále uspokojivě popsán.
Cílem této práce je proto studium interakce plazmatu s modelovými nepatogenními
biomolekulami. Kontaminované povrchy budou vystaveny působení plazmatu
generovanému za atmosférického tlaku a jejich základní vlastnosti (morfologie,
chemické složení) budou určeny pomocí analytických metod s cílem najít vztah mezi
změnami vlastností biomolekul vystavených plazmatu a parametry plazmatu.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
e-mail: ondrej.kylian@gmail.com

Příprava kovových nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje
a jejich charakterizace
Kovové nanočástice jsou studovány zejména s ohledem na jejich možné využití v
nejrůznějších technologických aplikacích, což je dáno jednak jejich unikátními
vlastnostmi, jednak možností přípravy vrstev majících velký poměr plochy vůči
objemu. Není proto divu, že v poslední době byly vyvinuty nejrůznější metody
přípravy kovových nanočástic. Jednou z nich je metoda založená na magnetonovém
rozprašování kovového terče a následné kondenzaci takto emitovaného materiálu na
pracovním plynu. Tento vakuový způsob tvorby nanočástic obchází nutnost použití
různých chemických látek a je kompatibilní s dalšími vakuovými metodami depozice
materiálů, což je výhodné zejména s ohledem na přípravu různých typů
nanokompozitních materiálů.
Cílem této bakalářské práce je studium přípravy kovových nanočástic a to jak s
ohledem na charakterizaci použitého plaznového agregačního zdroje, tak i na základní
charakterizaci vznikajících nanočástic a jejich vrstev v závislosti na parametrech
depozičního procesu.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
e-mail: ondrej.kylian@gmail.com

Optická emisní spektroskopie plazmové trysky
Cílem práce je část charakterizace nízkoteplotní plazmové trysky pracující za
atmosférického tlaku.
Student se bude podílet na měření a vyhodnocení optických emisních spekter
plazmatu.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
e-mail: jarda@kmf.troja.mff.cuni.cz

Povrchová analýza plazmových polymerů pomocí skenovací sondové
mikroskopie
V rámci bakalářské práce bude zkoumána nanostruktura povrchu tenkých vrstev
nanášených plazmovou polymerací. Vývoj drsnosti a vznik nano-ostrůvků bude
studován metodami skenovací sondové mikroskopie. K tomuto zkoumání bude
využito zejména nové experimentální zařízení – AFM mikroskop NTEGRA Prima.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: Doc. Ing. Shukurov Andrey, Ph.D.
e-mail: choukourov@kmf.troja.mff.cuni.cz

Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie
klíčová slova: elektrická impedanční tomografie, rezistivita
Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje zjistit rozložení rezistivity uvnitř
heterogenního objektu a tak nedestruktivně sledovat jeho vnitřní strukturu a její
změny. Teoretická část zahrnuje především pochopení základních principů metody,
postupu měření a způsobu vyhodnocování. Praktickou část pak představuje změření
a vyhodnocení map rezistivity pro vybrané polymerní vzorky.
Cílem práce je seznámit se s tomografickou metodou mapování rezistivity. Student se
v rámci práce seznámí se základními principy řízení aparatury počítačem.
Práce má převážně experimentální charakter.
Vedoucí práce: RNDr. I. Křivka, CSc.
e-mail: krivka@semi.mff.cuni.cz
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Studium změn elektrických vlastností vodivých polymerů při jejich
stárnutí
klíčová slova: polyanilin, elektrický odpor, stárnutí
Stárnutí vodivých materiálů ovliňuje jejich elektrické vlastnosti, což má zásadní
význam pro jejich praktické použití. Předmětem našeho zájmu bude studium těchto
změn, jejich rychlost, případně vliv různých faktorů (jako je teplota, okolní atmosféra
apod.). Jako studijní materiál poslouží polyanilin, který patří mezi nejdůležitější
představitele vodivých polymerů.
Cílem bakalářské práce je zaznamenat a vyhodnotit změny elektrického odporu a dále
určit případné změny mechanismu transportu elektrického náboje v závislosti na
přípravě vzorků (tyto budou dodány) a na podmínkách jejich stárnutí.
Na pracovišti zadavatele je k dispozici příslušné experimentální vybavení.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: RNDr. J. Prokeš, CSc.
e-mail: jprokes@semi.mff.cuni.cz

Studium elektrických vlastností kompozitu na bázi polyanilin s
kovových nanočástic
klíčová slova: kompozitní materiál, polyanilin, elektrický odpor
V závislosti na technologii přípravy vzorků bude studován kompozit vzniklý z
polyanilinu a kovových nanočástic. Zejména půjde o studium elektrických vlastností
těchto unikátních materiálů s potenciálními aplikacemi např. v lékařství.
Cílem bakalářské práce je stanovení elektrického odporu dodaných vzorků, a to jak za
pokojové teploty, tak i za snížených teplot do 77 K. Snahou bude též studium
homogenity těchto materiálů, při jejich přípravě totiž vznikají oblasti s rozdílnou
hodnotou odporu, což znesnadňuje stanovení jejich výsledného elektrického odporu.
Na pracovišti zadavatele je k dispozici příslušné experimentální vybavení, vzorky
budou dodány od externího spolupracovníka.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: RNDr. J. Prokeš, CSc.
e-mail: jprokes@semi.mff.cuni.cz

Studium tenkých vrstev polyanilinu pomocí hřebenových
elektrod
klíčová slova: hřebenové elektrody, polyanilin, elektrický odpor
Jednou z důležitých vlastností anilinu je jeho schopnost polymerizovat na široké škále
povrchů za vzniku tenké vrstvy (typicky okolo 100 nm) vodivého polymeru.
Hřebenová elektroda představuje možnost kontaktního či bezkontaktního měření
elektrických vlastností. V rámci této práce budou takové elektrody pokryty tenkou
vrstvou polyanilinu a budou studovány DC/AC vlastnosti této vrstvy.
Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou vrstev vodivého polymeru,
dále s principem hřebenové elektrody, případně s dalšími metodami měření
elektrických vlastností tenkých vrstev. Naměřená data budou vyhodnocena pomocí
počítačových simulací.
Příslušné přístrojové vybavení je k dispozici na pracovišti zadavatele.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: Mgr. M. Varga
e-mail: vargam@kmf.troja.mff.cuni.cz

Elektricky vodivé nanokompozity na bázi polyanilinu
klíčová slova: nanokompozit, polyanilin, elektrická vodivost
Vodivé polymery vykazují vlastnosti, které postrádáme u anorganických polovodičů
(rozpustnost, ohebnost aj.), díky tomu jsou využitelné v řadě aplikací. Mnohé
vlastnosti lze navíc upravit či získat přípravou nanokompozitů na bázi vodivých
polymerů.
V rámci této práce bude studován vliv různých faktorů (např. vlhkosti, teploty,
dopantů aj.) na elektrické vlastnosti nanokompozitních materiálů.
Cílem bakalářské práce je seznámení se s problematikou vodivých polymerů a jejich
kompozitů, stanovení elektrických vlastností vzorků dodaných z ÚMCH AV ČR.
Příslušné přístrojové vybavení je k dispozici na pracovišti zadavatele.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: Mgr. M. Varga
e-mail: vargam@kmf.troja.mff.cuni.cz

Elektrické vlastnosti některých organických polovodičů
Na našem pracovišti se provádí komplexní výzkum fotoelektrických a také
elektrických vlastností organických polovodičů především polythiophenů a
polyphenylenů. Organické polymerní materiály mají využití ve fotovoltaice jako
základ slunečních článků, dále jako luminiscenční diody, detektory záření a poslední
dobou se značně rozšířilo jejich užití pro přípravu tranzistorů řízených polem
(FETů).Cílem našich pracovníků je hlavně studium polymerů vhodných pro sluneční
články a právě zjištění elektrické vodivosti, pohyblivosti nosičů elektrického náboje a
vytvoření pásového energetického schématu jednotlivých materiálů tvoří základ pro
posouzení jejich vhodnosti pro příslušné aplikace.
Práce má převážně experimentální charakter.
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jana Toušková, CSc.
e-mail: touskova@karlov.mff.cuni.cz

Oddělení spektroskopie polymerů
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Specifické interakce v kondenzovaném stavu
klíčová slova: fázová separace, specifické interakce, spektroskopie, kalorimetrie
Interakce vhodných chemických skupin, schopných molekulárního rozpoznávání na
základě vzájemné specifické interakce (vodíkové vazby, dipól-dipólové interakce,
přenos náboje a pod.) nabízí jednoduchý způsob přípravy materiálů se zajímavou
a nastavitelnou nadmolekulární strukturou.
Cílem bakalářské práce bude studium struktury a thermodynamického chování
několika vybraných systémů, ve kterých dochází ke specifické interakci složek.
K dosažení tohoto cíle bude použito kombinace diferenční skanovací kalorimetrie,
infračervené spektroskopie a malo- a širokoúhlového rozptylu X-paprsků.
Práce má převážně experimentální charakter.
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
e-mail: ivank@kmf.troja.mff.cuni.cz

Počítačové modelování struktury heterogenních materiálů
klíčová slova: počítačové modelování, heterogenita, fázová separace
Materiály používané v technologiích nebo přírodní materiály se zřídka skládají
z jedné látky ale představují heterogenní směsi látek, které jsou vzájemně promíchány
na různých prostorových škálách. Informace o struktuře heterogenních materiálů
získáváme buď přímo pomocí různých mikroskopických technik nebo nepřímo
pomocí rozptylových metod (X-paprsky, neutrony). S rozvojem výpočetní techniky
v posledním desetiletí nabylo počítačové modelování struktury a vlastností
heterogenních materiálů velké důležitosti.
Cílem bakalářské práce bude počítačové modelování struktury a rozptylových
vlastností jednoduchých heterogenních systémů jako např. mikroemulze, polymerní
směsi nebo blokové kopolymery, v přímém a reciprokém prostoru.
Práce má teoretický charakter.
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
e-mail: ivank@kmf.troja.mff.cuni.cz

Počítačové modelování gelové permeační chromatografie
klíčová slova: počítačové modelování, polymery, gelová permeační chromatografie
Gelová permeační chromatografie představuje jednu z nejdůležitějších a nejčastěji
používaných metod pro stanovení distribuce molekulových hmotností polymerů.
Výsledky stanovení jsou ovlvněny nedokonalou rozlišovací schopností
chromatografických kolon způsobenou různými faktory. K získání spolehlivých dat se
proto musí používat různé korekční metody. K zdokonalení těchto metod a vývoji
nových by proto značně pomohl počítačový model procesů, ke kterým dochází
během stanovení v chromatografické koloně.
Cílem bakalářské práce bude sestavení realistického počítačového modelu metody pro
stanovení distribuce molekulových hmotností polymerů připravených různými
metodami.
Práce má teoretický charakter.
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
e-mail: ivank@kmf.troja.mff.cuni.cz

Měření stejnosměrné a střídavé vodivosti polyelektrolytických gelů
v závislosti na teplotě
klíčová slova: vodivost, polymery, polyelektrolytické gely, kolaps
Polyelektrolytické gely jsou materiály, které se změnou vnějších parametrů (např.
teploty), vykazují skokovou změnu fyzikálních vlastností – fázový přechod 1. druhu,
nazývaný kolapsem gelu. Při tomto přechodu dochází ke skokové změně objemu gelu
o více než dva řády.
Cílem práce je proměřit stejnosměrnou a střídavou vodivost těchto materiálů v oblasti
teploty fázového přechodu, výsledky získané oběma metodami vájemně porovnat
a určit charakter vodivosti.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.
e-mail: nedbal@kmf.troja.mff.cuni.cz

Kolaps v hydrogelech
Klíčová slova: fázový přechod, hydrogel, NMR spektroskopie
Hydrogely jsou měkké polymerní materiály obsahující značné množství vody.
Některé z nich vykazují řádovou změnu objemu (10 – 1000) v závislosti na teplotě.
Tento fázový přechod (kolaps) je makroskopický projev konformační změny
polymerních řetězců, kdy původně volně pohyblivé řetězce se nad kritickou teplotou
sbalí do kompaktních globulí a molekuly vody jsou z
těchto zkolabovaných struktur vyloučeny. Schopnost
hydrogelů reagovat na vnější podněty je zajímavá
z aplikačního hlediska při přípravě tzv. „chytrých“
materiálových systémů jako jsou spínače, senzory
apod.
Práce se bude zabývat fázovým přechodem
v interpenetrujících sítích, které budou tvořeny dvěma
polymerními sítěmi v různém složení. Jejich kolaps
bude studován především metodami NMR
spektroskopie.
Práce má experimentální charakter.
Vedoucí práce: doc. RNDr. L. Hanyková, Dr.
e-mail: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz

Studium chirálních vlastností supramolekulárních komplexů
Klíčová slova: chiralita, karboxylová kyselina, porfirin, NMR spektroskopie
Chiralita bývá u řady biologicky aktivních látek klíčovou informací. Mnohdy určuje,
zda daná molekula bude lékem, nečinným prvkem nebo dokonce jedem. Při syntéze
a farmaceutických aplikacích se proto klade důraz na určení enantiomerické čistoty
a absolutní konfigurace chirálních center. NMR spektroskopie může u řady
biologicky aktivních látek (např. kys. mandlová, kys. phenoxypropionová a některé
aminokyseliny) tyto parametry určit. Využívá se zde tvorby tzv. host-guest komplexu
chirální molekuly (guest) a achirálního derivátu porfirinu (host) (viz. obr.), kde host
slouží jako detektor. V komplexu dochází k přenosu chirality, což se projevuje např.
rozštěpením čáry chinonových protonů v NMR spektru, a to lineárně
s enatiomerickým přebytkem (%ee). Jedná se o nový a značně neobvyklý jev, jehož
přesná podstata stále není známa. Její
vysvětlení by značně přispělo
k designu detektorů se specifickou
selektivitou na další okruh chirálních
látek, jako jsou komplexnější léčiva,
oligopeptidy, pesticidy, atd. Taktéž by
bylo možné velmi rychle a levně určit
absolutní konfiguraci takovýchto látek.
Obsahem práce je určení stability a
dynamiky komplexu pomocí metod
NMR spektroskopie a porovnání
vlastností komplexu pro několik
různých chirálních molekul. Na
základě takto získaných výsledků by

měl být vytvořen model dynamického chování komplexu.
Práce má převážně experimentální charakter.
Vedoucí práce: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
e-mail: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz

Teoretický popis a simulace tvorby polymerních sítí
klíčová slova: struktura sítě, chemická kinetika, teorie větvících procesů, Monte Carlo
simulace
Struktura polymerních sítí má rozhodující vliv na jejich fyzikální a chemické
vlastnosti, jež určují rovněž oblasti jejich možných aplikací. Kvantitativní popis
formování struktury polymerních sítí je proto důležitý pro interpretaci a předpovídání
vlastností sesíťovaných soustav. Jedna z metod přistupuje k vývoji struktury jako k
procesu řízenému chemickou kinetikou. Odpovídající soustavu diferenciálních rovnic
lze řešit numerickými metodami nebo Monte Carlo simulacemi. Pomocí chemické
kinetiky však nelze získat strukturní informace o nekonečné molekule (molekule
prostupující celým vzorkem) – gelu, která je klíčová pro mechanické a jiné vlastnosti.
Výpočet strukturních parametrů gelu je možný jen v kombinaci se statistickými
metodami (teorie větvících procesů), avšak statistické metody jsou aproximací
kinetických metod. Kvalitu této aproximace lze ovlivnit vzdáleností, do které
respektujeme stochastické korelace.
Cílem práce je obeznámit se s oběma metodami, aplikovat je na jednoduché systémy a
zkoumat závislosti vybraných strukturních parametrů na složení systému, reakčních
mechanizmech a stupni reakce. V oblastech, kde lze vypočítat strukturní parametry
jak samotnou kinetickou metodou, tak i kombinací obou metod, zkoumat rozdíly, tj.
kvalitu aproximace kombinace. Cílem je i obeznámit se s programováním v prostředí
MATLAB nebo MATHEMATICA.
Práce má teoretický charakter.
Vedoucí práce: Ján Šomvársky, CSc.
e-mail: somvarsky@kmf.troja.mff.cuni.cz

Částicové kompozity – simulace vztahu napětí a deformace pomocí
metody konečných prvků
klíčová slova: částicové kompozity, kaučukovitá elasticita, bobtnání, metoda
konečných prvků
Termínem částicové kompozity se označují materiály tvořené polymerní matricí, která
obsahuje částice obvykle anorganického tuhého materiálu – plniva. Částicové
kompozity jsou důležitou třídou materiálů. Používají se jako konstrukční materiály,
inženýrské materiály s unikátními vlastnostmi, ochranné nátěry, zubní materiály nebo
plněné hydrogely hlavně v medicíně. Mechanické vlastnosti kompozitního materiálu
závisí na stavu polymerní matrice (kaučukovitý nebo skelný) a na jejich
mechanických vlastnostech (daných molekulární strukturou polymeru). Na vlastnosti
kompozitu má vliv rovněž množství plniva, rozložení a tvar částic, kvalita adheze,
vlastnosti mezivrstvy.
Cílem práce je obeznámit se s molekulárními modely kaučukovité elasticity a
bobtnání, se základy metody konečných prvků a s programem COMSOL
multiphysics, který tuto metodu využívá na řešení velmi širokého spektra fyzikálních

a technických problémů, a na jednoduchém modelu přispět k porozumění vztahu mezi
strukturou polymerní matrice a vlastnostmi kompozitu.
Práce má teoretický charakter.
Vedoucí práce: Ján Šomvársky, CSc.
e-mail: somvarsky@kmf.troja.mff.cuni.cz

Studium stability záznamu zapsaného laserem do polyanilinové
vrstvy
Klíčová slova: vodivé polymery, polyanilin, Ramanova spektroskopie, stabilita
Vodivé polymery tvoří zajímavou a potenciálně užitečnou skupinu materiálů. Tvoří je
zpravidla řetězec se střídajícími se jednoduchými a dvojnými vazbami, který může
obsahovat i aromatická jádra a heteroatomy (dusík, síru). Předpokládá se jejich
použití pro elektronické a elektrochemické aplikace. V některých konkrétních
případech již používány jsou (Li-Pol akumulátory, flexibilní solární články).
Jeden z nejčastěji studovaných vodivých polymerů je polyanilin díky své relativní
stabilitě a odolnosti vůči vlivům okolního prostředí. I jeho struktura se ale časem,
nebo vlivem tepla, mění. Při vyšších teplotách lze
převést jeho vodivou formu na nevodivou, případně až
na uhlíkatý materiál (karbonizace).
Tyto změny lze selektivně indukovat laserovým
paprskem v malém objemu materiálu. Nabízí se tak
možnost zapisovat informaci na polyanilinovou vrstvu
selektivním převedením na nevodivou formu nebo
karbonizací určitých oblastní vrstvy. Pro případné
aplikace je třeba vybrat vhodnou metodu zápisu a čtení.
Logickou otázkou je pak i stabilita takového zápisu
v čase nebo při opakovaném čtení.
Úkolem bakalářské práce je zjištění stability záznamu
získaného působením různými intenzitami laseru na
různé typy polyanilinových vrstev v čase a vůči
opakovanému čtení. Student se nejprve seznámí se
základy Ramanovy spektroskopie a vodivými
polymery. Pomocí Ramanovy spektroskopie bude
sledovat změny probíhající v polyanilinové vrstvě
vlivem působení laseru. Zapíše na vrstvy definovaný
záznam, a bude sledovat jeho stabilitu opakovaným
mapováním vzorku při nižším výkonu laseru. Na
základě analýzy získaných spekter určí nejlepší způsob zápisu a nejbezpečnější
způsob čtení záznamu.
Práce má převážně experimentální charakter.
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Morávková
e-mail: moravkova@imc.cas.cz

Oddělení teoretické fyziky
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Termodynamika Parrondova stroje
klíčová slova: Parrondův paradox, stochastická termodynamika
Zabývá se studiem Brownových motorů.
Strojů, které pracují v Brownově světě velkých fluktuací, například uvnitř živých
buněk. Modelový systém, který bude v rámci práce zkoumán, funguje na principu tzv.
Parrondova paradoxu. Zjištění, že jistou kombinací dvou her, jejichž pravidla jsou
nastavena tak, aby hráčův kapitál vždy ve střední hodnotě klesal, je možno získat hru
ve které bude hráč naopak ve středním smyslu profitovat.
Cílem práce je navrhnout a studovat konkrétní fyzikální model jehož dynamika bude
vykazovat vlastnosti Parrondova paradoxu a zkoumat jeho termodynamické
charakteristiky.
Práce má teoretický charakter.
Vedoucí práce: RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.
e-mail: viktor.holubec@gmail.com

Energetika v Ehrenfestově modelu a zákon velkých čísel
klíčová slova: Ehrenfestův model, stochastická termodynamika, zákon velkých čísel,
fluktuační teorémy
Zabývá se studiem dynamiky a energetiky ve slavném Ehrenfestově urnovém modelu
(také známého jako model psů a blech).
Tématem bakalářské práce bude zkoumat hustoty pravděpodobnosti pro
termodynamické veličiny popisující energetiku v jistém zobecněném Ehrenfestova
modelu. Konkrétně půjde o bližší charakterizaci konvergence těchto hustot
pravděpodobnosti ke Gaussovu rozdělení, které by je mělo podle zákona velkých čísel
popisovat, bude-li počet „blech“ velký.
Cílem práce je proniknout hlouběji do moderní partie termodynamiky, tzv.
termodynamiky malých systémů.
Práce má teoretický charakter.
Vedoucí práce: RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.
e-mail: viktor.holubec@gmail.com

Stochastické stroje poháněné informací
klíčová slova: Stochastická termodynamika, Maxwellův démon, informace
Zabývá se studiem Brownových motorů. Strojů, které pracují v Brownově světě
velkých fluktuací, například uvnitř živých buněk. Konkrétně půjde o ty Brownovy
motory, které ke svému chodu využívají informaci. Nejznámějším příkladem
takového motoru je Maxwellův démon - stvoření, které využívá své znalosti systému
k oddělení pomalých (studených) a rychlých (horkých) molekul. Výsledný teplotní
rozdíl pak může pohánět klasický tepelný stroj.
Systémy, které budou v rámci práce zkoumány, fungují na podobném principu. Pouze
„démon“ je nahrazen určitým fyzikálním systémem (např. dvoustavový systém) a
„třídění molekul“ je nahrazeno např. posouváním částice na vyšší hladiny potenciálu.
Práce má teoretický charakter.
Vedoucí práce: RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.
e-mail: viktor.holubec@gmail.com

