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Oddělení fyziky vrstev a povrchů 

 

Cílem této bakalářské práce bude studium cyklických oscilací doprovázejících růst plazmově 
polymerních nanočástic v agregační komoře plynového agregačního zdroje. Student/ka se během 
této práce seznámí jak s postupem přípravy nanočástic plazmových polymerů, tak i se základními 
metodami diagnostiky plazmatu. Tyto metody budou následně využity pro studium  spontánních 
cyklických oscilací, které doprovázejí vznik plazmově polymerních nanočástic v závislosti na 
depozičních podmínkách (tlak v agregační komoře, příkon, složení pracovní směsi). 
 

Cílem této práce bude připravit nanočásticové vrstvy z vybraných ušlechtilých kovů pomocí 
plynového agregačního zdroje vyvinutého na KMF, provést jejich základní charakterizaci z hlediska 
jejich morfologie (skenovací elektronový mikroskop) a optických vlastností (UV-Vis 
spektrofotometrie), a srovnat limity citlivosti Ramanovy spektroskopie pro modelovou molekulu 
na nanočásticových vrstvách tvořených nanočásticemi různých ušlechtilých kovů. 

Vedoucí práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D., e-mail: ondrej.kylian@gmail.com 

Kovové nanočásticové vrstvy pro povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii 
 

Vedoucí práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D., e-mail: ondrej.kylian@gmail.com 

100 nm 
Analýza cyklických nestabilit při tvorbě plazmově polymerních nanočástic 

Více informací a detailnější popis vypsaných prací je možné nalézt na stránkách KMF: http://kmf.troja.mff.cuni.cz/ 

Katedra makromolekulární fyziky 

 

Klasické polymery jsou chemicky dobře definované, ale mají často omezení na maximální praktickou 
míru sesíťování. Naproti tomu pro tzv. plazmové polymery je vysoká míra sesíťování typická, za cenu 
velké nepravidelnosti chemické struktury. Plazmatem asistovaná vakuová termální dekompozice 
(vypařování) kombinuje výhody obou přístupů. Cílem práce bude příprava tenkých vrstev plazmových 
polymerů pomocí plazmatem nebo iontovým svazkem asistované vakuové termální dekompozice a 
charakterizace těchto vrstev v závislosti na depozičních parametrech. 

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D, e-mail: jaroslav.kousal@mff.cuni.cz  

Neoklasické plazmové polymery a jejich vlastnosti 

Plazmové zahradničení? Jak ukázaly nejnovější studie, nerovnovážné plazma může nejen zbavit 
semena možných patogenů (například plísní, hub, bakterií), přerušit dormanci semen, ale i 
zásadním způsobem ovlivňovat klíčivost nejrůznějších typů semen a urychlovat růst rostlin. Tato 
zjištění vedla v nedávné době ke vzniku nového vědního oboru – plazmového zemědělství. I přes 
překotný rozvoj, který tato oblast zaznamenala v posledních několika málo letech, zůstávají 
znalosti týkající se interakce nerovnovážného plazmatu se semeny stále nedostatečné.  
Cílem této práce, která bude probíhat ve spolupráci s ÚFP AV ČR, bude určit vliv nerovnovážného 
plazmatu na vlastnosti vybraného druhu semen. Konkrétně bude studován vliv doby, po kterou 
byla semínka vystavena působení atmosférického plazmatu, na změnu jejich morfologie 
(skenovací elektronový mikroskop), povrchové chemické struktury (XPS), smáčivosti a nasákavosti. 

Studium vlivu nízkoteplotního atmosférického plazmatu na semínka 

Vedoucí práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D., e-mail: ondrej.kylian@gmail.com 

Tematický okruh #1: Polymery, plazmové polymery, biomolekuly a organické  
               materiály 

Na zemský povrch záření UV-C (200-280 nm) na rozdíl od UV-A (320-400 nm) neproniká a většina 
běžné techniky s ním tedy prakticky nemusí počítat. Naproti tomu povrchy medicínské techniky, 
stratosférických balónů nebo družic jsou UV-C vystaveny dlouhodobě.  
Cílem práce bude srovnání stability chemických, morfologických a biomedicínských vlastností 
vybraných tenkých plazmově polymerních vrstev při vystavení UV-A a UV-C záření. 

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D, e-mail: jaroslav.kousal@mff.cuni.cz  

Tenké vrstvy pod UV-A a UV-C zářením 

…od tenkých vrstev, přes nanočástice a nanokompozity po biodetekci, antibakteriální povlaky, plazmové zemědělství  a fotovoltaiku… 
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Katedra makromolekulární fyziky 

 

Více informací a detailnější popis vypsaných prací je možné nalézt na stránkách KMF: http://kmf.troja.mff.cuni.cz/ 

Cílem této práce je otestovat možnost přípravy nanočástic v plynovém agregačním zdroji, který 
využívá tubulární magnetron v konfiguraci, kdy k odprašování materiálu dochází ze středové katody. 
V rámci práce bude testován tubulární magnetron s magnetickým polem generovaným pomocí 
permanentních magnetů a tubulární magnetron, u kterého je magnetické pole realizováno pomocí 
cívky. Depoziční rychlost nanočástic bude in-situ monitorována pomocí křemenných mikrovážek 
(quartz crystal microbalance – QCM). Připravené nanočástice budou charakterizovány vhodnými 
mikroskopickými a spektroskopickými metodami jako je XPS, SEM, TEM ale i pomocí XRD a pod. 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Hanuš, Ph.D., e-mail: jan.hanus@mff.cuni.cz 
 

Vývoj nového typu zdroje nanočástic 

Pojďme si hrát … ale na fyzikálním základě! Student bude pomocí plazmových technologií 
připravovat různě zbarvené nanokapaliny – tj. něco, co zatím ještě nikdo nedělal. V této práci se 
pokusíme spojit dvě věci, které vypadají na první pohled neslučitelně: produkci kovových 
nanočástic pomocí nízkotlakého magnetronového naprašování na jedné straně a kapaliny na 
straně druhé. Pro přípravu nanokapalin využijeme kovové nanočástice, které vykazují povrchově 
lokalizovanou plazmonovou rezonanci (Localized Surface Plasmon Resonance - LSPR) ve viditelné 
části spektra (Ag, Au, Cu), a tekuté polymery s velmi nízkou tenzí par.  
Cílem této práce bude pochopit, jakou má koncentrace nanočástic, jejich velikost a smíchání s 
kapalinou vliv na posun polohy píku plazmonové rezonance, a tím i na výslednou barvu 
nanokapaliny.  

Opticky aktivní nanokapaliny 

Vedoucí práce: Doc. Ing. Andrey Shukurov, PhD, e-mail: choukourov@kmf.troja.mff.cuni.cz  
 

Cílem této bakalářské práce je účast na konstrukci a zprovoznění time-of-flight filtru pro měření 
rychlostí nanočástic a jeho použití k charakterizaci rychlostí nanočástic produkovaných plynově 
agregačním zdrojem za různých podmínek (například různého tlaku v agregační komoře). 
V souvislosti s konstrukcí filtru se student/ka seznámí i s prací s 3D tiskárnou, která bude 
používána pro výrobu některých dílů rychlostního filtru. 
 

Vedoucí práce: RNDr. Pavel Solař, Ph.D. e-mail: pawell.solar@seznam.cz  
 

Studium rychlostí nanočástic produkovaných pomocí plynového agregačního zdroje 
 

Tematický okruh #2: Nanočásticové zdroje, nanočástice a nanokapaliny 

Cílem této práce bude studium přípravy nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje a 
stanovení závislosti vlastností produkovaných nanočástic na depozičních podmínkách. Hlavní 
pozornost bude věnována zejména studiu vlivu pulzování plazmatu za různého tlaku v agregační 
komoře na morfologii nanášených nanočástic a na jejich depoziční rychlost. 
 

Vliv pulzování plazmatu na depozici nanočástic pomocí plynového agregačního zdroje 

Vedoucí práce: RNDr. Pavel Solař, Ph.D. e-mail: pawell.solar@seznam.cz  

…od tenkých vrstev, přes nanočástice a nanokompozity po biodetekci, antibakteriální povlaky, plazmové zemědělství  a fotovoltaiku… 
 

Cílem této práce bude připravit bimetalické nanočásticové vrstvy pomocí plynových agregačních 
zdrojů vyvinutých na KMF. Připravené bimetalické vrstvy budou následně charakterizovány 
s využitím různých analytických metod umožňujících určit morfologii (skenovací elektronový 
mikroskop) a optické vlastnosti (UV-Vis spektrofotometrie) v závislosti na architektuře nanesených 
vrstev a na poměru jednotlivých typů nanočástic ve vrstvě.  
 

Příprava a studium bimetalických nanočásticových vrstev 

Vedoucí práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D., e-mail: ondrej.kylian@gmail.com 
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Cílem bude připravit vhodnou vrstvu TiO2 a nahradit elektrolyt například polyanilinem. Články 
budou proměřeny spektrálně, z volt-ampérových charakteristik budou určovány parametry jako 
sériový a paralelní odpor a faktor kvality. Účinnost bude vyhodnocena pomocí simulátoru 
slunečního záření. 

Vedoucí práce: Doc.RNDr. Jiří Toušek, e-mail: tousek@karlov.mff.cuni.cz  
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Organické fotovoltaické barvivové články 

Katedra makromolekulární fyziky 

 

Více informací a detailnější popis vypsaných prací je možné nalézt na stránkách KMF: http://kmf.troja.mff.cuni.cz/ 

Cílem bude vyhodnotit difúzní délku excitonů ze spekter fotonapětí několika organických 
polovodičů. 

Vedoucí práce: Doc.RNDr. Jana Toušková, e-mail: jana.touskova@mff.cuni.cz   

Měření difúzní délky excitonů v organických polovodičích metodou povrchového fotonapětí 

Cílem práce je pomocí průběžného mapování rezistivity metodou EIT porovnat teplotní stárnutí 
vodivých polymerních materiálů s různým základním chemickým složením, odlišnou morfologií 
složek a různým způsobem přípravy. Student/ka se seznámí s postupy přípravy vodivých 
organických materiálů a s metodami měření jejich elektrických parametrů. 

Studium homogenity elektrických parametrů organických vodičů impedanční 
tomografií 
 

Vedoucí práce: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc., e-mail: krivka@semi.mff.cuni.cz  

Studium elektrických vlastností vodivých polymerů v závislosti na jejich morfologii a na 
lisovacím tlaku 

Vodivé polymey často vznikají ve formě prášků, za účelem studia jejich elektrických a dalších 
vlastností je tento prášek lisován do tvaru tablet.  
Cílem bakalářské práce je studium závislosti resistivity na tlaku pro různé morfologie výchozích 
prášků, a to bezprostředně po nalisování a pak s časovým odstupem. Na pracovišti zadavatele je k 
dispozici příslušné experimentální vybavení, materiál na vzorky bude dodán, jejich lisování bude 
provedeno na pracovišti.  

Vedoucí práce:  RNDr. J. Prokeš, CSc., e-mail: jprokes@semi.mff.cuni.cz 

Pokusy replikovat nejpokročilejší existující počítač tj. biologický mozek vedly k intenzivnímu hledání 
různých neuromorfických struktur. Jedná se o elektrické spínací prvky na nanoúrovni. Cílem práce 
bude nanesení takových prvků - vrstev kovových nanočástic mezi dříve připravené Au elektrody a 
měření jejich elektrických vlastností včetně odporového spínání. Podobná měření se budou 
provádět i v případě kovových nanočástic v dielektrické matrici (nanokompozitní vrstvy) v 
sendvičovém uspořádání elektrod. Kovové nanočástice se budou připravovat zdrojem klastrů s 
agregací v plynu. 

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., e-mail: bieder@kmf.troja.mff.cuni.cz  

Studium nanočásticových vrstev pro aplikace v neuroformických strukturách 

Studium elektrických vlastností core@shell (kov@plazmový polymer) nanočásticových 
vrstev 

Potřeba vývoje nových prvků na nanoúrovni pro neuroformické aplikace soustřeďuje pozornost na 
nanočásticové vrstvy. Cílem práce bude nanášení core@shell nanočástic mezi dvě napařené Au 
elektrody a měření jejich základních stejnosměrných elektrických vlastností. K přípravě nanočástic 
bude použit zdroj klastrů s agregací v plynové směsi Ar + organický plyn.  

Vedoucí práce:  Doc. Danka Slavínská, CSc., e-mail: slavinsk@kmf.troja.mff.cuni.cz 

Tematický okruh #3: Elektrické a fotoelektrické vlastnosti materiálů a 
              neuroformické struktury  
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Hydrogely jsou měkké polymerní materiály obsahující značné množství vody. Některé z nich mohou s malou 

změnou teploty opakovaně změnit svůj objem až o 2 řády. Cílem práce bude studiu uvolňování kontrolní látky 

z hydrogelu při změně teploty pomocí především optické spektroskopie. V rámci práce je možné si studovaný 

gel vyrobit. 

Uvolňování „léčivé“ látky z DN hydrogelů při změně teploty 

 Vedoucí práce: RNDr. Julie Šťastná, Ph.D., e-mail: julie.stastna@mff.cuni.cz  

Teplotně citlivé hydrogely jsou zajímavé pro své uplatnění v biotechnologii a lékařství. Mohou být využity pro 

řízené uvolňování léčiv, sloužit jako biokatalyzátory, opravovat poškozené chrupavky a uplatňují se i v optice 

(kontaktní čočky). Cílem práce bude mikroskopické studium kolapsu pomocí spektroskopie nukleární magnetické 

rezonance (NMR) a detekce volné a vázané vody pomocí relaxačních dob a difúzních koeficientů. 

Spektroskopické studium kolapsu v hydrogelech 

 Vedoucí práce: Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., e-mail: lenka.hanykova@mff.cuni.cz 

Porfyriny a jejich deriváty hrají důležitou roli v mnoha fotobiologických procesech stejně jako v katalýze různých 

reakcí. Nová skupina porfyrinů vykazuje fázovou separaci podobně jako teplotně citlivé polymery, zahřátím nad 

určitou kritickou teplotu vede k fázové separaci. Tento jev je důsledkem přechodu klubko-globule a je studován 

převážně v polymerních systémech, např. ve vodných roztocích poly(N-isopropylakrylamidu). Cílem  práce bude 

studium ve vodě rozpustných porfyrinů pomocí spektroskopických metod. 

Teplotně citlivé funkční molekuly 

 Vedoucí práce: Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., e-mail: lenka.hanykova@mff.cuni.cz 

 Vedoucí práce: Ján Šomvársky, CSc., e-mail: somvarsky@kmf.troja.mff.cuni.cz 

Struktura polymerních sítí má rozhodující vliv na jejich fyzikální a chemické vlastnosti, jež určují rovněž oblasti 

jejich možných aplikací. Cílem práce je obeznámit se s kvantitativním popisem formování struktury i s programy 

vytvořenými na pracovišti v prostředí MATLAB a MATHEMATICA a zkoumat závislosti vybraných strukturních 

parametrů na složení systému, reakčních mechanizmech a stupni reakce.  

Srovnání modelů tvorby polymerních sítí 

 Vedoucí práce: Ján Šomvársky, CSc., e-mail: somvarsky@kmf.troja.mff.cuni.cz 

Metoda konečných prvků je numerická metoda na přibližné řešení parciálních diferenciálních rovnic s okrajovými 

podmínkami. Cílem práce bude aplikace na simulaci rozložení napětí a deformací velmi žádané a zajímavé třídy 

materiálů: částicových kompozitů nebo core-shell částic, kde jádro a slupka jsou z různých polymerních 

materiálů. 

Metoda konečných prvků – modelování vztahu napětí a deformace v bobtnajících 
gelech s omezeními 

Více informací a detailnější popis vypsaných prací je možné nalézt na stránkách KMF: http://kmf.troja.mff.cuni.cz/ 
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