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Uvolňování „léčivé“ látky z DN hydrogelů při změně teploty 

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. 

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

Kolaps v hydrogelech 

Problematika fázového přechodu (kolapsu) v hydrogelních systémech je zajímavá nejen z teoretického hlediska, ale 
našla i široké využití v praxi. „Inteligentní"  hydrogely přecházejí při malé změně vnějších podmínek (např. teploty) 
skokově z nabotnalého do zkolabovaného stavu. V důsledku toho dochází k výrazné změně fyzikálních vlastností 
hydrogelu, objem může poklesnout 10 – 1000krát. Z mikrosopického hlediska se jedná o změnu v uspořádání 
polymerních řetězců způsobenou rozrušením vodíkových můstků mezi polymerními skupinami a molekulami 
rozpouštědla a převládajícími hydrofóbními interakcemi. Detailní chemická struktura polymerů a interakce 
s molekulami rozpouštědla mají při fázové separaci významnou roli a spektroskopie nukleární magnetické 
rezonance (NMR) umožňuje tyto interakce podrobně studovat. Během řešení projektu se student seznámí 
s experimentálnímí metodami NMR spektroskopie a některé z nich použije pro studium fázového přechodu 
v polymerních hydrogelech. 

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

Teplotně citlivé funkční molekuly 

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. 

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

Srovnání modelů tvorby polymerních sítí 

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.  

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

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

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. 

Vedoucí práce: Ján Šomvársky, CSc., e-mail: somvarsky@kmf.troja.mff.cuni.cz 
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Studium modifikací plynového agregační zdroje nanočástic 
 
Nanočástice jsou v posledních desetiletích v popředí zájmu díky svým unikátním vlastnostem daným malými 
rozměry těchto objektů, jako např. enormním poměrem povrchu ku objemu. Ukazuje se, ze materiál ve formě 
nanočástic může mít poměrně výrazně odlišné vlastnosti od objemového materiálu. V dnešní době je stále většina 
nanočástic připravována pomocí tzv. mokré chemie, tedy reakcemi v roztoku.  Takovéto nanočástice jsou rovnou v 
roztoku, kde se musí stabilizovat proti agregaci a pod., což má výrazný vliv na jejich výslednou čistotu. Pokud chceme 
pak z takovýchto nanočástic připravit tenkou vrstvu, je to téměř nemožné. Alternativní přístup nabízí vakuová 
příprava nanočástic pomocí tzv. plynových agregačních zdrojů nanočástic. Bohužel jejich uplatnění stále limituje 
poměrně malá výtěžnost tohoto způsobu přípravy. Cílem této práce bude otestovat 2 nové konfigurace plynového 
agregačního zdroje a zjistit, jestli pomocí těchto modifikací lze zvýšit depoziční rychlost nanočástic, resp. najít 
podmínky, kdy pro daný typ zdroje bude produkce nanočástic maximální. Připravené nanočástice pak budou 
charakterizovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie a jejich složení bude zkoumáno pomocí rentgenové 
fotoelektronové spektroskopie.  

Vedoucí práce: Mgr. Jan Hanuš, Ph.D., e-mail: jan.hanus@gmail.com 

Vývoj a testování softwaru pro gravimetrické  studium vypařování kapek z povrchů o různé smáčivosti 

Vypařování kapek je jedním ze základních jevů odehrávajících se v přírodě. I přes zdánlivou jednoduchost tohoto 
procesu je dynamika vypařování kapalin poměrně komplikovaným procesem, který závisí nejen na vlastnostech 
vypařované kapaliny, ale velmi výrazně i na vlastnostech substrátů, ze kterých se kapka vypařuje. Jednou 
z možností, jak studovat dynamiku schnutí kapek je gravimetrie. Cílem  tohoto projektu bude nejprve vytvořit 
vhodný software pro gravimetrická měření a následné využití tohoto softwaru pro studium dynamiky vypařování 
kapalin v závislosti na  smáčivosti povrchů. 

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

Elektronický šum a jeho využití v organických polovodičích 

Organické polovodiče nacházejí čím dál tím větší uplatnění při vývoji flexibilní elektroniky, solárních článcích a 
nejrůznějších typů optoelektronických zařízení. Cílem této studentské práce bude detailní studium 
nízkofrekvenčního šumu v organických polovodičích a jeho vyhodnocování. 

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc., Dr., e-mail:  jiri.tousek@mff.cuni.cz  

Plazmové polymery s netriviální strukturou 

Pro tvorbu organických tenkých vrstev existuje mnoho fyzikálních metod (např. plazmová polymerace z plynné fáze 
nebo magnetronové naprašování). Metoda plazmové (re)polymerace z termálně dekomponovaného polymeru ve 
vakuu zvláště dobře zachovává chemickou strukturu výchozích látek. Cílem práce bude sledování míry přenesení 
chemických funkčních skupin z upraveného výchozího polymeru do plazmově polymerní vrstvy pro vybranou 
metodu depozice. 

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

Příprava a studium bimetalických nanočásticových vrstev 
  
Nanočástice představují základní stavební blok nejrůznějších typů pokročilých nanomateriálů, které nalézají 
uplatnění v celé řadě oblastí. Jako příklady mohou být uvedeny palivové články, (bio)senzory, antibakteriální 
povlaky tělních implantátů,  katalyzátory, optické elementy či „inteligentní" obaly potravin. Jedna z atraktivních 



 

možností přípravy nanočástic, která si získává stále větší pozornost,  je založena na takzvaných plynových 
agregačních zdrojích. Jak bylo ukázáno v mnoha studiích, tento typ zdrojů umožňuje nanášet tenké nanočásticové 
vrstvy z různých materiálů (kovů, oxidů a nitridů kovů, plazmových polymerů). V závislosti na druhu materiálu, 
z kterého jsou nanočástice tvořeny, jejich velikosti i jejich množství v nanočásticové vrstvě, je možné připravit vrstvy 
s různými fyzikálními vlastnostmi (optickými, elektrickými, termálními atd.). Z hlediska možných aplikací se 
předpokládá, že dalšího rozšíření aplikačního potenciálu je možné dosáhnout vhodnou kombinací více druhů 
nanočástic v jedné vrstvě. Takovéto vrstvy je možné připravit  v zásadě dvěma způsoby – i) současnou depozicí dvou 
druhů nanočástic a ii) sekvenční depozicí. Cílem této práce bude studium obou výše zmíněných  postupů, přičemž 
pozornost bude věnována zejména bimetalickým nanočásticovým vrstvám, jejich morfologii a optickým 
vlastnostem.    

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

 

 

 

V případě zájmu je možné po dohodě se zájemcem vypsat i témata další.  

Více informací je možné nalézt na stránkách KMF:  http://kmf.troja.mff.cuni.cz/ 

 


