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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou nanočástic oxidu zinečnatého pomocí 

termického rozkladu octanu zinečnatého při různých teplotách a přípravou ZnO pomocí 

srážecí reakcí. Srážení probíhalo za přítomností octanu zinečnatého s hydroxidem sodným při 

různých podmínkách a různých poměrech látek. Srážecí reakce byla také prováděná za použití 

stabilizačního činidla CTAB nebo UV-lampy.  

Připravené vzorky byly charakterizovány RTG difrakcí, UV-VIS spektrometrií, 

infračervenou a Ramanovou spektrometrií, luminiscenci, transmisní a skenovací elektronovou 

mikroskopií.  

Byla určená velikost krystalitů, struktura a tvar připravených nanočástic. Také byly 

odhadnuty hodnoty zakázaného pásu. U většiny vzorků byly prokázány fluorescenční a 

absorpční vlastnosti.  

 

Klíčová slova 

Nanočástice, oxid zinečnatý, RTG difrakce, termický rozklad. 

 

  



 

 

Abstract 

Thesis deals with the preparation of ZnO nanoparticles by thermal decomposition of zinc 

acetate at different temperatures and by precipitation reactions. In the second case zinc acetate 

was mixed with NaOH under different conditions and different proportions of substances. 

And also precipitation reactions using CTAB stabilizing agents or UV lamps.  

Prepared samples were analyzed and characterized by X-ray diffraction, UV-VIS 

spectrometry, FTIR and Raman spectroscopy, luminescence, transmission and scanning 

electron microscopy.  

The crystallite size, strukture and shape of prepared ZnO nanoparticles were specified.. 

Values of the energy gap were also estimated. The majority of samples are showing 

fluorescence and absorption properties.  
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1 Úvod 

Nanotechnologie je vědní obor, který se v posledních letech velmi rozšířil. Tento obor se 

zabývá tvorbou a analýzou struktur v měřítku 1 až 100 nm. Nanočástice jsou v popředí vědy 

především díky svým unikátním vlastnostem. Unikátnost nanočástic je především způsobena 

mnohonásobnou velikostní převahou povrchu porovnáním s objemem, počet atomů na 

povrchu převyšuje počet atomů v objemu. To je základní strukturní rozdíl v porovnání 

s objemovými materiály. Obecně nanočástice mají vysokou tvrdost, nízký odpor a jsou 

chemicky reaktivnější než objemové materiály.  

Nanotechnologie již zasáhla do mnoha oborů jako je lékařství, biomedicína, optika, 

elektronika, textilní průmysl či stavebnictví. Konkrétně polovodičové nanočástice se uplatňují 

především jako fotokatalyzátory, luminofory či jako polovodičové součástky 

v elektrotechnice. 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi nanočásticemi oxidu 

zinečnatého. Cílem bylo především nalézt způsob, co nejefektivnější přípravy. Oxid zinečnatý 

byl již mnohokrát zkoumán díky svým jedinečným vlastnostem, jako je chemická a fyzikální 

stabilita, antibakteriální účinky, UV ochranné vlastnosti či fotokatalytické vlastnosti.  
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2 Teoretická část 

Nanočástice z hlediska své velikosti jsou podskupinou koloidních částic, velikost 

koloidních částic se pohybuje až do jednoho mikrometru. Pro lepší pochopení koloidních 

částic je třeba si uvést podrobnější popis, jenž začíná u disperzních soustav [1]. 

2.1 Disperzní soustavy a jejich dělení 

Disperzní soustavy jsou směsi, které se skládají z disperzního podílu (částic)  

v disperzním prostředí. Klasickým příkladem disperzní soustavy může být mlha, kde jsou 

kapičky vody rozptýlené ve vzduchu, či mléko, kde jsou kapičky tuku rozptýleny v kapalině.  

Pro popis disperzního systému je také velmi důležitý tvar částic. Systémy mohou 

obsahovat izometrické (korpuskulární) částice, jejichž rozměr je ve všech třech osách 

srovnatelný, např. částice tvaru koule či krychle. Dalším typem částic v systému mohou být 

anizometrické částice a to lamelární částice, kde převažují rozměry ve dvou osách a v třetí je 

zanedbatelný, např. destičky či disky. Jiným typem anizometrických částic jsou částice 

fibulární, kde převažuje právě jen jeden rozměr, např. tyčinky či vlákna. Podle velikosti 

disperzních částic můžeme soustavu dělit na pravé roztoky, koloidní systémy a hrubé disperze 

(Tab. 2.1) [2]. 

Tab 2.1 Dělení disperzních soustav podle velikosti částic a jejich charakteristika [3] 

Označení PRAVÝ ROZTOK 
KOLOIDNÍ 

SYSTÉM 
HRUBÁ DISPERZE 

Typ disperze Molekulární disperze Mikrodisperze Hrubá disperze 

Charakteristický 

rozměr částic  
< 1 nm 1-500 nm > 500 nm 

Pozorovatelnost 

částic 
ne 

elektronový či ultra 

mikroskop 
mikroskop, oko 

Odfiltrování částic ne ultrafiltrem filtrem 

Osmotický tlak velký malý zanedbatelný 

Difúze snadno pomalu ne 

Příklad částic d NH3, glukóza koloidní zlato, viry červené krvinky 
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2.2 Koloidní soustava 

Koloidní chemie se zabývá studiem vlastností, možností přípravy a využití soustav,  

ve kterých je jedna látka velmi jemně (koloidně) rozptýlena ve druhé. Takové soustavy 

netvoří ani analytický roztok ani hrubou disperzi. Koloidní systém je soustava obsahující 

částice velikosti 1 nm až 500 nm (některé literatury uvádí až 1 μm). Vyznačují se značným 

specifickým povrchem, který má význam pro adsorpci a obecně pro povrchové jevy [1].  

2.2.1 Kinetické vlastnosti koloidních soustav 

Částice koloidních systémů vykonávají chaotický termický pohyb. Směr i rychlost 

pohybu se mění vlivem vzájemných srážek a vlivem srážek s molekulami disperzního 

prostředí. Pohyb částic v mikroheterogenních a koloidních systémech se nazývá Brownův 

pohyb (obr. 2.1). Díky srážkám disperzních částic s velkým počtem molekul disperzního 

prostředí se částice pohybují různými směry po velmi složitých dráhách. Kromě translačního 

pohybu vykonávají i pohyb rotační, který se projevuje především u anizometrických částic. 

Intenzita srážek je tím větší, čím jsou rozměry koloidních částic menší a čím je vyšší teplota 

koloidního systému [1, 4]. 

 

Obr. 2.1 Zobrazení Brownova pohybu částic v souřadnicovém systému [1] 

 

V důsledku translačního pohybu částic dochází v soustavách s koncentračním gradientem 

k samovolné difúzi. Rychlost difúze s rostoucím poloměrem částic klesá. V koloidně 

disperzních systémech je difúze značně menší než u analytických disperzí, u hrubých disperzí 

je difúze neměřitelná. 
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Rychlost difúze ve stacionárním prostředí se řídí I. Fickovým zákonem. Hustota 

difúzního toku je přímoúměrná difúznímu koeficientu D a koncentračnímu gradientu  

(rov. 2.1). 

𝐽𝑖 = −𝐷 ∙
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
                                                                          (2.1) 

kde Ji je hustota difúzního toku, D je difúzní koeficient a dci/dx je koncentrační gradient. 

Difúzní koeficient představuje množství látky, které prodifunduje jednotkovou plochou 

za jednotku času při jednotkové koncentraci. 

Při difúzi v nestacionárním prostředí se koncentrační gradient s časem mění a difúzní tok 

se mění s polohou. Nestacionární difúze je popsaná II. Fickovým zákonem (rov. 2.2). 

𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑡
= 𝐷

𝑑2𝑐

𝑑𝑥2
                                                                          (2.2) 

kde dci/dt je změna koncentrace s časem, D je difúzní koeficient a dc/dx je změna 

koncentrace se vzdáleností [5]. 

2.2.2 Optické vlastnosti koloidních soustav 

Další významnou vlastností koloidních soustav jsou jejich optické vlastnosti. 

Při prostupu světla disperzní soustavou se intenzita světelných paprsků v důsledku 

absorpce či rozptylu světla zmenšuje. Při absorpci pohlcené záření zvýší vnitřní energii 

molekul a přemění se v tepelnou energii. Při rozptylu světla dochází k opětovné emitaci na 

částicích systému ve formě světelné energie. Absorpce je charakteristikou pro pravé roztoky  

a rozptyl světla je typický u koloidních systémů [1, 6].  

Při rozptylu světla svazek paprsků prochází koloidním systémem a jeví se jako světelný 

kužel s vrcholem v místě, kde světlo prochází do nehomogenního prostředí, který se rozšiřuje 

ve směru postupujícího paprsku, tzv. Tyndallův kužel. Jsou-li částice dostatečně velké, 

mohou být pozorovány jako jasně zářící body [6]. Toho se využívá např. u ultramikroskopů 

při kvalitativním určení [1]. 

2.2.3 Elektrické vlastnosti koloidních soustav 

Koloidní částice mohou na povrchu získat náboj, např. třením částic o sebe, chemickou 

reakcí či adsorpcí iontů z plynné fáze. Tento náboj ovlivňuje uspořádání iontů v okolí částice. 



5 

Shodně nabité ionty se odpuzují a naopak opačně nabité ionty přitahují. Tento systém 

zabraňuje agregaci částic, protože kolem částice se vytvoří tzv. elektrická dvojvrstva [1,5].  

Elektrická dvojvrstva byla popsána několika modely - Helmholtzův, Gouyův-

Chapmanův, Sternův. Všechny modely vycházejí z předpokladu, že elektrická dvojvrstva se 

skládá z dvou opačně nabitých vrstev (vnější a vnitřní), vnitřní vrstva pevně přiléhá k částici 

[6].  

Nejreálnější popis elektrické dvojvrstvy vykazuje Sternův model. Vnější vrstva elektrické 

dvojvrstvy se skládá z těsně přiléhající plošné vrstvy, tzv. Sternovy vrstvy, která je tvořena 

ionty vázanými k vnitřní vrstvě převážně adsorpčními silami (síly na krátkou vzdálenost) 

a z difúzní vrstvy, která je tvořená ionty vázanými elektrostatickými silami, které neutralizují 

zbytek náboje vnitřní vrstvy. Na obr. 2.2 je vyobrazen Sternův model, kde V0 zobrazuje 

elektrický potenciál povrchu, VS elektrický potenciál Sternovy vrstvy, ζ elektrokinetický 

potenciál a x je vzdálenost iontů od povrchu částice. Potenciál dvojvrstvy nejprve prudce 

klesá (lineárně) na hodnotu potenciálu Sternovy vrstvy a poté klesá pozvolna (exponenciálně) 

k nule [4,7].  

 

Obr. 2.2 Zobrazení Sternova modelu [4] 

Elektrokinetický potenciál (ζ-potenciál) je rozdíl potenciálů na pohybovém rozhraní, 

který se ustavuje při relativním pohybu tuhé fáze s elektrickou dvojvrstvou vůči roztoku. 

Znaménko ζ-potenciálu je opačné než znaménko iontů vnější vrstvy elektrické dvojvrstvy 

(podle konvence je potenciál v objemové fázi roven nule). Elektrokinetický potenciál nebývá 

vyšší než 0,1 V. Je značně ovlivňován přídavkem elektrolytů, a to i v malých koncentracích. 

Je příčinou vzniku elektrokinetických jevů [4, 6]. 
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2.3 Stabilita koloidních soustav 

Koloidní částice mají tendence se shlukovat a vytvářet částice větších rozměrů a tím 

ztrácejí své jedinečné vlastnosti. Aby bylo částicím zabráněno se shlukovat, je třeba zvýšit 

jejich aktivační energii, tj. energetickou bariéru, kterou je nutno při shlukování částic 

překonat.  Je nutno koloidní částice stabilizovat [1]. 

Stabilizace může být elektrostatická nebo stérická. Elektrostatickou stabilizaci způsobují 

iontové sloučeniny (např. halogenidy). Adsorpcí iontů na povrch částice dochází k vytváření 

elektrické dvojvrstvy. Účinnost elektrostatické stabilizace může být stanovená měřením 

elektrokinetického potenciálu jako funkce pH. Obecně je koloidní soustava považována za 

stabilní, pokud hodnota elektrokinetického potenciálu je menší než -30 mV (resp. větší než  

+30 mV)  [5]. 

Stabilitu koloidních heterogenních soustav ve vodném prostředí popisuje teorie DVLO. 

Vytvořením energetické bariéry, tzv. primárního maxima, se částice udrží v sekundárním 

minimu a neshlukují se. Při překonání energetické bariéry vlivem silných přitažlivých sil se 

částice dostanou do primárního minima a nezvratně se spojí dohromady (obr. 2.3). Stabilita 

koloidního systému je dána součtem van der Waalsových přitažlivých sil a odpudivých sil  

z elektrické dvojvrstvy [1, 8]. 

 

Obr. 2.3 Vyjádření teorie DVLO [9] 
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Při stérické stabilizaci je ochranná vrstva kolem koloidní částice vytvářená adsorpcí na 

povrchu lyofilními koloidy (polymery) nebo povrchově aktivními látkami (tenzidy). Použití je 

možné ve vodném i organickém prostředí [5]. Aby byla stabilizace účinná, musí být povrch 

částice zcela pokryt dostatečně silnou vrstvou pevně vázané stabilizující látky. Její ochranná 

účinnost závisí na jejích chemických vlastnostech, stupni disperzity (tj. míra rozptýlení 

disperzního podílu v disperzním prostředí, obvykle udávaná poměrem povrchu částic k jejich 

objemu) a elektrickém náboji i na teplotě. Lyofobní micely tak získávají lyofilní povrch, jsou 

stabilní a nekoagulují. Je možné je vysušit a přídavkem disperzního prostředí převést zpět na 

lyosol (mohou se proto přepravovat ve formě sušiny) [6]. 

 

2.4 Příprava koloidních soustav 

V laboratořích se koloidní částice mohou připravovat dvěma způsoby, tzv. metoda 

„Bottom up“ nebo „Top down“ (obr 2.4). Metoda Bottom up využívá kondenzační metody 

(např. srážecí, oxidačně-redukční či polymerizační reakce), neboli lze říct, že koloidní roztok 

se připravuje syntézou molekul, které dále vlivem chemicky-fyzikálních interakcí rostou. 

Při metodě Top down se z objemnějšího materiálu získávají koloidní částice. Obvykle se 

volí mechanická cesta jako je drcení či nanomletí [10, 11]. 

 

 

Obr. 2.4 Srovnání metod top down a boottom up [13] 
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2.5 Nanočástice  

Nanočástice řadíme mezi koloidní částice, které jsou rozměru 1-100 nm (tj. přibližně 

tisícina vlasu). Vlastnosti nanočástic se výrazně liší od objemových (tzv. bulk) materiálů 

stejného chemického složení. Je to způsobeno nárůstem plochy povrchu, přičemž jejich objem 

zůstává velmi malý, tzn. u nanočástic je vysoký výskyt povrchových atomů. Nanočástice jsou 

chemicky reaktivnější než objemové materiály. Vlastnosti nanočástic jsou také ovlivněny 

jejich tvarem [11, 12].  

Podle rozměru můžeme rozlišovat několik typů nanočástic: 

o Kvantové tečky (0D) – tečky mají tendenci tvořit pravidelné útvary a zabarvovat se, 

většinou to jsou polovodičové nanokrystaly, které dosahují velikosti od 2 nm do 10 

nm. Jako příklad lze uvést krystaly sulfidu kademnatého či sulfidu zinečnatého. 

o Nanotrubičky, nanodrátky (1D) – u nanotrubiček délka mnohonásobně převyšuje 

nad průměrem. Nanodrátky mohou být až desetkrát pevnější a zároveň desetkrát 

lehčí než ocel. Příkladem nanotrubiček mohou být opět polovodiče (oxid zinečnatý) 

nebo různé tkaniny (nanovlákna).  

o Nanovrstvy (2D) - nanovrstva je průhledná netoxická vrstvička, která je schopna 

chránit povrch před škodlivými vlivy. Tento druh ochrany materiálů je znám např. 

jako nano–impregnace. Nanovrstvy mohou být využity jako tenké filmy  

v paměťových médiích anebo jako druh ochrany materiálů. Nanovrstvy vytvářejí 

vodotěsnou vrstvu o síle přibližně 100 nm. 

o Nanostruktury (3D) – typickým představitelem nanostruktury jsou tzv. fullereny. 

Jsou to útvary skládající se z dvaceti a více atomů uhlíku, většinou jsou kulovitého 

tvaru. Nejstabilnější fulleren obsahuje šedesát uhlíků [14]. Vlastnosti uhlíkových 

nanostruktur jsou navíc závislé na jejich rozměru a tvaru. Například díky tomu 

mohou mít uhlíkové nanotuby vlastnosti polovodičů (2/3 všech typů) nebo 

vlastnosti kovů. Polovodivé nanotuby je pak možné použít pro výrobu tranzistorů, 

kovové jako nanovodiče [33]. 
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2.6 Oxid zinečnatý  

Oxid zinečnatý je druhým nejvíce používaným polovodivým oxidem. V makroskopickém 

měřítku má podobu bílého prášku, který není ve vodě rozpustný. V přírodě se vyskytuje jako 

šesterečný oranžově žlutý až červený nerost [11]. 

Používá se jako netoxický bílý pigment při výrobě barviv (zinková běloba), při 

vulkanizaci kaučuku na pryž či při výrobě speciálních chemicky odolných skel, glazur  

a tmelů. Velmi čistý oxid zinečnatý připravený žíháním hydroxyuhličitanu zinečnatého se 

používá v kosmetice a jako zásyp či součást mastí v lékařství [13, 14]. 

2.6.1 Krystalová struktura ZnO  

Oxid zinečnatý krystalizuje ve dvou hlavních formách, hexagonální wurtzite a kubické 

sfalerit (obr. 2.5). Struktura wurtzite je stabilnější. Sfalerit forma může být stabilizována 

rostoucím ZnO na substrátech s kubickou strukturou mřížky. Sfalerit má podobnou strukturu 

jako diamant. 

Nahradíme-li dvojici atomů uhlíku v kubickém diamantu pravidelně se střídajícími 

dvojicemi atomů Zn a O, získáme strukturu sfaleritu (zinkového blejna). Jeho mřížka se 

skládá ze dvou samostatných plošně centrovaných kubických mřížek. Uzlové body jedné  

z nich jsou obsazeny atomy zinku, druhou mřížku vytvářejí atomy kyslíku. Mřížky jsou 

vzájemně posunuty ve směru tělesové úhlopříčky o čtvrtinu její délky. Každý atom Zn je 

obklopen tetraedricky uspořádanou čtveřicí atomů O. Tuto strukturu mohou vykazovat i jiné 

sloučeniny např. ZnS, CdS, HgS, MnSe, ZnSe, CdSe, HgSe, GaAs, AlAs, GaSb apod. [15, 

16]. V obou případech zinku a oxidu jsou centra čtyřboká, nejcharakterističtější geometrie pro 

Zn [17].  

 

 

Obr. 2.5 Struktury ZnO -  wurtzite a sfalerit [43] 
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2.7 Pásová teorie 

Oxid zinečnatý se se svými vlastnostmi řadí mezi polovodiče.  Polovodiče jsou látky, 

které mají měrný odpor mnohem větší než kovové vodiče, ale menší než izolanty. Vodivost 

polovodičů silně závisí na teplotě a na osvětlení. Při nízkých teplotách jsou valenční elektrony 

silně poutány v mřížce – nevedou proud. Při zahřátí se ionty v krystalové mřížce rozkmitají  

a dochází k uvolňování valenčních elektronů. Opustí-li elektron své místo v mřížce, objeví se 

místo, kde chybí záporný náboj. Toto prázdné místo se nazývá "díra" a chybějící záporný 

náboj se navenek projeví jako náboj kladný. Do "díry" může přeskočit jiný elektron  

z krystalové mřížky a doplnit chybějící záporný náboj. Dojde k rekombinaci. Připojíme-li  

k tomuto polovodiči zdroj napětí, začnou se záporné elektrony přesouvat ke kladnému pólu, 

kladné "díry" k pólu zápornému a nastane usměrněný pohyb nábojů. Elektrický proud v 

polovodičích je způsoben usměrněným pohybem uvolněných elektronů a "děr" [34]. 

Polovodiče, vodiče i izolanty mají tři pásy – vodivostní, valenční a zakázaný pás (obr. 

2.6). Vodivostní pásmo tvoří elektrony, které jsou schopny se odtrhnout a v látce se volně 

pohybovat. Na odtržení elektronu od jádra je třeba určité energie, která se dá vyjádřit mezerou 

mezi vodivostním a valenčním pásem, tzv. zakázaným pásem (band gap). Šířka pásma může 

přímo vyjadřovat elektrickou vodivost látky. Valenční pás je tvořen valenčními elektrony, to 

jsou elektrony s nejnižší vazebnou energií [19, 20]. 

Izolanty mají valenční pásmo zcela zaplněné elektrony a šířka zakázaného pásma nabývá 

vysokých hodnot, proto zde nemůže docházet k přenosu elektrického náboje. Opačná situace 

nastává u vodičů, kde se vodivostní a valenční pásy překrývají, zakázané pásmo chybí  

a elektrony se mohou volně pohybovat a tím dochází k elektrické vodivosti. U polovodičů je 

valenční pás zcela zaplněn elektrony, avšak energie zakázaného pásu nabývá malých hodnot, 

tudíž při dodání určité energie (např. proudem fotonů – světlem) mohou elektrony pásmo 

překonat a polovodič může vést elektrický proud. Za polovodič se obecně považuje materiál, 

který má šířku zakázaného pásu menší než 3 eV. Hodnota 3 eV je pouze orientační, např. bulk 

oxidu zinečnatého má šířku zakázaného pásu 3,2 eV, nanočástice pak přibližně 3,4 eV [5, 19, 

20]. 
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Obr. 2.6 Znázornění pásové teorie [21] 

Polovodiče lze rozdělit na polovodiče s přímým a nepřímým zakázaným pásem.  

U polovodičů s přímým zakázaným pásem leží minimum vodivostního pásu přímo nad 

maximem valenčního pásu a páry elektron – díra se mohou přeskupit a emitovat foton, toto 

má uplatnění u světelných diod či polovodičových laserů. Polovodiče s nepřímým zakázaným 

pásem mají minimum vodivostního pásu mírně posunuto, tedy neleží nad maximem 

valenčního pásu, tyto polovodiče vykazují značně menší absorpční schopností [5]. 

Pro určení šířky zakázaného pásma je více možností, záleží na skupenství zkoumaného 

vzorku. V případě kapalných vzorků lze určit šířku zakázaného pásma pomocí UV-VIS 

spekter, kde se aplikuje Taucova funkce [47] (viz. kapitola 2.10.1.1).  

U pevných vzorků – práškových se šířka zakázaného pásu měří difúzí reflektance 

polovodičových vrstev, kde se aplikuje Kubelkovy – Munkovy funkce [5]. 

 

2.8 Vlastnosti a využití ZnO 

Polovodivý oxid zinečnatý byl již mnohokrát zkoumán, především pro své elektrické, 

optické či magnetické vlastnosti. Objemový (bulk) oxid zinečnatý i jeho tenká vrstva 

prokázaly vysokou citlivost na toxické plyny. Využití nanostruktury ZnO je široké a do jisté 

míry závisí právě na jejich tvaru, množství a s tím souvisejících vlastnostech a způsobu 

přípravy [22]. 

Nanočástice ZnO mají vynikající antibakteriální účinky a fyzikální stabilitu. Na rozdíl od 

nanočástic oxidu titaničitého, který má schopnost chránit před UV zářením typu UVA  



12 

(λ = 340 až 400 nm), nanoZnO má vynikající schopnost chránit před oběma složkami UV 

záření (UVA i UVB), díky této schopnosti byly nanočástice oxidu zinečnatého zvoleny jako 

nová přísada do opalovacích krémů, nebo tato schopnost byla využita pro plastové obaly 

potravin (využití firmy Song-SingNano Technology). Dalším jeho zajímavým využitím je 

např. přídavek nanočástic ZnO do živočišných krmiv, kde napomáhá vyšší absorpci nutričních 

(výživových) látek a tím umožňuje snížení dávek krmiva [23]. 

ZnO má luminiscenční vlastnost, což je schopnost některých látek vyzařovat záření po 

dodání energie, např. elektrické. Oxid zinečnatý je schopen produkovat záření v UV oblasti. 

Emise fotoluminiscenčního spektra je výrazněji pozorovatelná u nanočástic ZnO. 

Luminiscenční vlastnosti se dají využít např. při výrobě zářivek či obrazovek [14]. 

Velmi důležitou vlastností ZnO je piezoelektrický jev, což je schopnost krystalu 

generovat elektrické napětí při jeho deformaci. Původ piezoelektrického jevu u ZnO spočívá 

v jeho krystalické struktuře, kde atomy kyslíku a zinku jsou tetraedricky spojeny. Po vyvinutí 

vnějšího tlaku na krystalovou mřížku dojde k narušení centra záporného náboje a tím pádem 

se nebude shodovat s postavením ke kladnému centrálnímu atomu, vytvoří se elektrický dipól 

a dojde k mřížkové deformaci. Toho lze využít např. v akustických snímačích, zvukových 

zesilovačích apod. [5]. 

Další významnou vlastností oxidu zinečnatého je schopnost fotokatalytických reakcí. 

Fotokatalytické reakce se využívají pro chemický rozklad látek za přítomnosti světelného 

záření, tzn. že vlivem fotokatalýzy je možno rozložit např. oxidy síry, ozón, ale také pesticidy, 

bakterie či viry. Fotokatalýza se proto využívá při čištění podzemních a povrchových vod. 

Jeden z nejaktivnějších fotokatalyzátorů pro čištění vod je oxid titaničitý TiO2 a v poslední 

době je právě hodně zkoumaným oxid zinečnatý. Použití polovodiče ZnO je vhodné díky jeho 

fyzikálně-chemickým vlastnostem, stabilitě a dobré snášenlivosti s životním prostředím. 

Největší výhodou oxidu zinečnatého je velká absorpční schopnost UV záření (v porovnání 

s TiO2) [5].  

Fotokatalytickou aktivitu ZnO lze vylepšit ještě různými technikami, jako je modifikace 

ZnO pomocí nekovů či spojením různých polovodičových oxidů, čímž lze snížit rozdíly 

vodivostního pásma a tím rozšířit absorpční rozsah až do oblasti viditelného záření [35]. 
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2.9 Příprava nanočástic ZnO 

Pro syntézu nanostruktur oxidu zinečnatého již bylo použito mnoho metod, jako např. 

metody hydrotermální, elektrochemická depozice, depozice chemických par, tepelný rozklad, 

spalování či metoda sol-gel. V poslední době některé nanočástice byly připraveny pomocí 

ultrazvuku [24]. V této diplomové práci jsem se zabývala přípravou pomocí srážení  

a termického rozkladu octanu. 

2.9.1 Srážecí metoda 

Srážecí reakce probíhá ve třech etapách: nukleace, růst krystalů a aglomerace (seskupení) 

spojená se zráním částic (stárnutím). Než dojde k vyloučení tuhé fáze, je nutné dosáhnout 

určitého přesycení, aby se vytvořila krystalizační jádra (nukleace). Krystalizační jádra mohou 

být tvořena buď částicemi vzniklými ze složek sraženiny (homogenní nukleace), nebo cizími 

částicemi (heterogenní nukleace), což je obvykle případ u přírodních vod. K homogenní 

nukleaci dochází při shluku původních částic bez účasti jiných částic, které by mohly proces 

katalyzovat.  

Důležitým parametrem při srážení (či rozpouštění) je součin rozpustnosti Ks. Obecně je 

součin rozpustnosti Ks dán součinem rovnovážných koncentrací iontů v roztoku nad 

sraženinou, umocněných na stechiometrické koeficienty dané chemické reakce. Součiny 

rozpustnosti řady látek jsou tabelovány, např. součin rozpustnosti pro hydroxid zinečnatý je 

3,162·10-17, často se uvadí hodnota pKs, ta je pro hydroxid zinečnatý 16,5.  

Podle součinu rozpustnosti můžeme posuzovat i vypočítat rozpustnosti látek za různých 

podmínek - závisí na teplotě, pH a přítomnosti dalších cizích iontů v roztoku. Tohoto lze 

využít v kvalitativní analýze, může se tak ovlivnit podle potřeby analytických postupů srážení 

málo rozpustných sloučenin za účelem jejich lepších separací a důkazů [38].   

Při tvorbě nanočástic metodou srážení se v literatuře často setkáváme s označením 

metody jako Sol-gel [25, 37]. 

Sol-gel je koloidní suspenze, která může být přeměněna na pevnou látku (gel). Získaný 

porézní gel je následně chemicky vyčištěn. Žíháním gelu při vysoké teplotě získáme oxidický 

materiál o vysoké čistotě. Tato metoda je často využívána při přípravě keramických materiálů, 

jemných prášků nebo tenkých filmů z oxidů kovů. Tyto produkty nacházejí uplatnění v optice 

(senzory), elektronice, tepelných izolacích, anorganických membránách a také ve vesmírných 

projektech. 
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Metoda je pro svoji jednoduchost, reprodukovatelnost, spolehlivost a finanční 

nenáročnost vhodnou metodou pro přípravu nanočástic ZnO, konkrétně reakcí octanu 

zinečnatého s hydroxidem sodným. Metoda umožňuje dobrou kontrolu tvaru a velikosti částic 

díky přesnému určení koncentrace octanu zinečnatého a rychlosti přídavku hydroxidu 

sodného. 

Při přípravě nanočástic oxidu zinečnatého pomocí srážecí metody nám může vznikat 

hned několik forem zinku: Zn2+, [Zn(OH)]+, Zn(OH)2, [Zn(OH)3]
-, [Zn(OH)4]

-. Přičemž se 

snažíme hlavně o vznik málo rozpustné sloučeniny hydroxidu zinečnatého, který termickým 

rozkladem může přecházet právě na oxid zinečnatý [38]. 

2.9.1.1 Srážecí metoda s následným mletím a kalcinací 

Ultrajemný oxid zinečnatý byl připraven kombinací srážecí a mechano-chemické metody. 

Při srážení chloridu zinečnatého roztokem amoniaku vznikala sraženina hydroxidu 

zinečnatého. Následně se sraženina sušila a mechanicky mlela za přítomnosti stabilizačního 

činidla chloridu sodného. Pomletá směs byla kalcinována na vzduchu při 600 °C a byla 

promývána demineralizovanou vodou do úplného odstranění NaCl. Při mletí bez NaCl byl 

získán ZnO o průměru částic 50-300 nm (průměrně cca 167 nm). Ve vhodně zvoleném 

poměru ZnO a stabilizačního činidla (tj. 4:1) se dosáhlo nanočástic ZnO velikosti 14 nm. Při 

promývání ZnO demineralizovanou vodou docházelo k aglomeraci nanočástic ZnO [35]. 

2.9.1.2 Hydrotermální příprava nanočástic oxidu zinečnatého v autoklávu 

Nanočástice oxidu zinečnatého ve tvaru lístků se podařilo připravit následujícím 

postupem. Vodný roztok chloridu zinečnatého byl srážen pomocí malého přídavku hydroxidu 

sodného za neustálého míchání. Sraženinu bylo třeba ještě míchat po dobu 8 hodin, poté byla 

sraženina separována a promyta demineralizovanou vodou. Sraženina byla převedena do 

destilované vody, kde byl k ní za stálého míchání přidán organický stabilizátor. Vzniklý 

homogenní roztok byl následně podroben hydrotermální reakci v autoklávu při teplotě 160 °C 

po dobu 8 hodin. Vzniklý oxid zinečnatý byl separován, promyt demineralizovanou vodou  

a následně sušen při teplotě 100 °C. Vzniklé nanočástice ZnO dosahovaly průměrné velikosti 

30 nm [36]. 
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2.9.2 Termický rozklad 

Nanočástice oxidu zinečnatého lze připravit i metodou termického rozkladu různých 

prekurzorů. Prekurzory jsou často připravovaný právě pomocí srážecích reakcí. Rozklad se 

provádí vždy za teploty, při které vzniká oxid zinečnatý. Teploty rozkladů prekurzorů se 

zjišťuji termogravimetrickou analýzou (TGA) [26, 39, 40].  

2.9.2.1 Termický rozklad octanu zinečnatého 

Příprava nanočástic ZnO byla provedena tepelným rozkladem acetátu bez použití 

katalyzátoru při teplotě 350 °C. Tento způsob přípravy je opět finančně nenáročný a zároveň 

jednoduchý. Na začátku experimentu byla provedena termogravimetrická analýza (obr. 2.7) 

octanu zinečnatého. Z analýzy bylo zjištěno, že minimální teplotou pro rozklad octanu 

zinečnatého bude právě teplota 350 °C [26]. 

 

Obr. 2.7 Termogravimetrická křivka (a) dihydrátu octanu zinečnatého (b) dihydrátu octanu 

zinečnatého s octanem kademnatým (95:5), [26] 

Při termickém rozkladu octanu zinečnatého dochází k rozkladu na produkty oxidu 

zinečnatého, oxidu uhličitého a vody [26]. Octan zinečnatý byl prvně drcen v třecí misce po 

dobu jedné hodiny a poté byl žíhán v kelímku oxidu hlinitého po dobu 3 hodin při teplotě  

350 °C. Výsledný vzorek byl analyzován na UV-VIS spektrometru, RTG difrakci  

a mikroskopem SEM [26].  
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2.9.2.2 Další termické rozklady za vzniku oxidu zinečnatého 

Oxid zinečnatý je možné také připravit termickým rozkladem uhličitanu zinečnatého. 

Uhličitan zinečnatý byl připraven za přesně definovaných podmínek [40]. Tepelný rozklad 

uhličitanu byl prováděn po dobu 2 hodin při 700 °C.  Nanočástice oxidu zinečnatého byly 

charakterizovány pomocí mikroskopů SEM a TEM, RTG-difrakce a infračervené 

spektroskopie. Nanočástice připravené touto metodou dosahují velikosti 20 nm [40]. 

Dle jiné přípravy byly za prekurzory zvoleny soli – chlorid zinečnatý, síran zinečnatý, 

dusičnan zinečnatý a již dříve zmíněný octan zinečnatý. Všechny soli byly připraveny za 

přesně definovatelných podmínek [39]. Jednotlivé vzorky soli byly podrobeny teplotnímu 

rozkladu v rozmezí 350 °C – 500 °C po dobu 3 hodin. Vyhodnocení proběhlo pomocí SEM, 

RTG-difrakce a IR spektrometrie. Díky tomuto experimentu byl zjištěn vliv jednotlivých 

prekurzorů na tvar a velikost částic. Při použití dusičnanu či síranu byly tvary částic téměř 

sférické, při použití octanu tvar byl spíš deskovitý. Nejmenší částice byly připraveny pomocí 

dusičnanu a to o velikosti 32 nm [39]. 

Většina prekurzorů, které jsou dále používány pro termický rozklad za následného vzniku 

nanočástic oxidu zinečnatého, je připravena právě pomocí srážení [39, 40]. 

 

2.10 Charakteristika nanočástic ZnO 

Nanočástice oxidu zinečnatého lze měřit několika technikami. Důležité je, v jaké podobě 

se nanočástice vyskytují (v roztoku, ve formě prášku apod.). Nejvhodnější je techniky různě 

kombinovat. 

2.10.1  Molekulová absorpční spektrometrie 

Molekulová spektroskopie je založena na interakci molekul s elektromagnetickým 

zářením. Energie molekulou absorbovaná (E) se mění na translační energii (Et), na energii 

vyvolávající přechody valenčních elektronů (Ee) a změny vibračních (Ev) a rotačních stavů 

(Er) molekuly. 

Největšími energetickými změnami jsou elektronové přechody, kterými se zabývá 

spektroskopie v ultrafialové (UV) a viditelné oblasti (VIS). Přechody vibračně-rotačními se 

zabývá infračervená (IČ) a Ramanova spektrometrie a rotačními přechody mikrovlnná 

spektrometrie [30]. 
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V této diplomové práci byla použita UV-VIS technika a infračervená spektroskopie. 

Roztok obsahující nanočástice ZnO byl prakticky bezbarvý, proto nanočástice absorbovaly 

záření v UV oblasti. 

2.10.1.1 Spektroskopie ultrafialové a viditelné oblasti 

UV-VIS spektroskopie se používá pro určení zakázaného pásu (band gapu). Na obrázku 

2.8 jsou znázorněny jednotlivá spektra ZnO, který byl připraven termickým rozkladem 

různých prekurzorů. Částice ZnO připravené pomocí chloridů (ZnO 1), dusičnanů (ZnO 2)  

a síranů (ZnO 3), tak jejich spektra vykazují podobný tvar. Rozdílný tvar spektra mají 

nanočástice ZnO připravené termickým rozkladem octanu zinečnatého (ZnO 4), to je 

pravděpodobně způsobeno přítomností jiných malých částic, nejmenší částice mají ZnO 3 

[39]. 

 

Obr. 2.8 Zobrazení absorpčních spekter ZnO [39] 

 

Zásadním využitím informací z měření na UV-VIS spektrometru je získání hodnoty 

energie zakázaného pásu pomoci Taucovy rovnice (2.3) [47]. 

εhν = C(hν-EBg)
r       (2.3) 

kde ε je absorpční koeficient, hν je energie fotonů a r charakterizuje přechod elektronu 

během absorpce fotonů částicemi (0,5 – 3) a C závisí na pravděpodobnosti daného přechodu 
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Pro odečet velikosti Ebg je nutné sestavit graf, který představuje závislost (Ahν)2 = f(hν). 

Velikost Ebg získáme extrapolaci lineární části křivky do osy x (obr. 2.9) [5, 47]. 

 

Obr. 2.9 Graf pro odečtení hodnoty Ebg částic CdS připravených v roztoku CTAB [11] 

 

2.10.1.2 Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie je analytická technika určená především pro identifikaci  

a strukturní charakterizaci organických sloučenin a také pro stanovení anorganických látek. 

Tato technika měří pohlcení infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným 

materiálem. Infračerveným zářením je elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek 

 0.78– 1000 mm, což odpovídá rozsahu vlnočtů 12800 – 10 cm-1, největší význam pro 

identifikaci organických sloučenin má oblast 4000 – 400 cm-1.  

V 80. letech 20. století dochází k praktickému rozšíření infračervených spektrometrů  

s Fourierovou transformací (FTIR spektrometry). Jedná se o přístroje pracující na principu 

interference spektra, které na rozdíl od disperzních přístrojů měří interferogram 

modulovaného svazku záření po průchodu vzorkem. Tyto přístroje vyžadují matematickou 

metodu Fourierovy transformace, abychom získali klasický spektrální záznam. Výhodou 

FTIR spektrometrů je, že na detektor dopadá vždy celý svazek záření, což umožňuje  

i experimenty, při nichž dochází k velkým energetickým ztrátám, tj. měření silně 

absorbujících vzorků. Právě této metody měření bylo i využito při přípravě nanočástic ZnO 

pomocí termického rozkladu octanu zinečnatého [26]. Výsledné spektrum je zobrazeno na 

obr. 2.10. 
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Obr. 2.10 FTIR spektra (a) nanotyčinek ZnO, (b) směsných nanočástic ZnO/CdO [26] 

Ze spektra lze vyčíst přítomnost O-H skupin (3428 cm-1), které nejspíš odpovídají 

přítomnosti vody ve vzorku. Dále oblast 2923 cm-1 nám napovídá o zbytcích organických 

složek vzniklých při termickém rozkladu octanu. Oblasti 1570 cm-1  a 1412 cm-1  vypovídají  

o přítomnosti karbonylových skupin naabsorbovaných na povrchu ZnO. Protažené pásy 

v oblasti 546 cm-1 se objevují jen u nanotyčinek. Z čehož vyplývá, že FTIR spektra nám nejen 

podávají informace o výskytu funkčních skupin ve vzorku, ale také mají určitou vypovídací 

schopnost o tvaru částic ve vzorku. Informace o tomto jevu jsou uvedené i v článku [45], kde 

je rozmezí zobrazených pásů 680 – 300 cm-1 [26, 45]. 

2.10.1.3 Ramanova spektroskopie 

Ramanova spektroskopie je metodou vibrační molekulové spektroskopie. Jedná se  

o metodu vhodnou pro identifikaci látek, při určování jejich složení a struktury. Používá se při 

analýze pevných látek (krystalické i amorfní materiály, kovy, polovodiče, polymery atp.), 

kapalin (čisté látky, roztoky vodné i nevodné), plynů, dále též při analýze povrchů (např. 

sorbenty, elektrody, senzory) či při analýze biologických systémů (od biomolekul až po 

organismy). Své uplatnění Ramanova spektroskopie nachází od mineralogie a geochemie, 

přes chemický a farmaceutický průmysl až po biologii a lékařství. 

Ramanův rozptyl je jev vznikající při interakci mezi fotony dopadajícího světla s atomy, 

kdy se předává energie vibračním a rotačním stavům atomů nebo molekul, kdy rozptýlené 

záření má jinou vlnovou délku (resp. energii fotonů) než záření dopadající. Aby se vibrace 
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zobrazila v Ramanově spektru, musí docházet ke změně polarizace, tj. ke změně energetické 

náročnosti vyvoláním indukované změny diol momentu elektrickým polem zvenčí. 

Ramanova spektroskopie se často používá jako doplnění k infračervené spektroskopii. 

Téměř vždy platí, že intenzivní pásy v Ramanově spektru jsou v infračerveném spektru slabé 

a naopak [6]. 

2.10.2  Luminiscence 

Luminiscenční záření vzniká jako sekundární záření molekul po excitaci UV zářením. 

Podle délky trvání rozlišujeme fluorescenci (10-9 až 10-6 s) a fosforescenci (10-6 až 102 s). 

Elektronové hladiny jsou rozděleny na vibrační podhladiny. Ze základního singletního stavu 

S0 dochází k absorpci UV záření a k excitaci na vibrační podhladiny singletního stavu S1 [30]. 

Nastane-li emise záření z excitovaného elektronového stavu jedním či více spontánními 

energetickými přechody, jedná se o fluorescenci. Fluorescenci pozorujeme během buzení a po 

jeho vypnutí prakticky ihned mizí. 

Uplatňuje-li se při emisi záření z excitovaného elektronového stavu metastabilní hladina, 

jedná se o fosforescenci. Fosforescence má delší dobu dohasínání než fluorescence a obvykle 

ji nelze pozorovat v roztocích při pokojové teplotě. 

Zářivé a nezářivé přechody mezi elektronově vibračními stavy složité molekuly lze 

popsat pomocí tzv. Jabłonského diagramu (obr. 2.11). Schéma znázorňuje zářivé a nezářivé 

přechody mezi elektronově vibračními stavy složité molekuly a tvar absorpčních a emisních 

spekter, kde λ je vlnová délka. Po absorpci světelného kvanta budícího záření přechází 

elektrony ze singletního stavu S0 do excitovaných singletních stavů S1, S2, … a tripletních 

stavů T1, T2, … Molekula obvykle přejde z rovnovážné vibrační hladiny stavu S0 do některé  

z vibračních hladin excitovaných stavů. K deexcitaci molekuly dochází buď zářivými 

přechody, nebo nezářivými přechody (vnitřní konverze, mezisystémová konverze, vibrační 

relaxace).  
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Obr. 2.11 Jablonského diagram (převzato a upraveno [31]) 

Fluorescence je tedy spinově dovolený zářivý přechod, obvykle z rovnovážné vibrační 

hladiny stavu S1 do některé z vibračních hladin základního stavu S0. Fosforescence je zářivý 

přechod z vyššího T1 do energeticky nižšího stavu o rozdílné multiplicitě S0. Dále existuje 

tzv. zpožděná fluorescence, což je zářivý přechod z téhož singletního stavu S1 jako při 

fluorescenci, ale s delší dobou dohasínání danou časem, po který je molekula v metastabilním 

tripletovém stavu. Doba dohasínání zpožděné fluorescence je přibližně rovna době dohasínání 

fosforescence měřené za stejných podmínek [31]. 

Luminiscence u ZnO krystalků byla použita pro zjištění defektů na povrchu. Poruchy 

mohou být jak čárové (dislokace), tak bodové (vakance či příměsi cizích atomů), popřípadě 

kombinace čárových a bodových, tzv. komplexní vady.  

Především bodové poruchy značně ovlivňuji luminiscenci. U krystalků ZnO se může 

objevit vakance či interstice zinku či kyslíku, popřípadě může dojít k defektu jako je 

substituce. Tyto poruchy ovlivňuji šířku vodivostního pásu a tím samotné luminiscenční 

vlastnosti ZnO. Toho se dále využívá při vývoji bílého světla pro diody [43]. 

2.10.3  RTG difrakce 

Rentgenové záření je elektromagnetické záření o velmi krátké vlnové délce (10-10 m) 

 a tedy o vysoké frekvenci (vysoké energii). Energie rentgenového záření je úměrná frekvenci 

podle vztahu 2.4. 
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E = h·f = 
ℎ∙𝑐

𝜆
       (2.4) 

kde E je energie záření, h je Planckova konstanta, f frekvence záření, c je rychlost světla  

a λ vlnová délka. 

Pro účely strukturní analýzy krystalu se používají tzv. difrakční metody. Tyto metody 

jsou založeny na difrakci (ohybu) rentgenového záření na krystalové struktuře. Intenzita 

difraktovaného záření je nepřímo úměrná hmotnosti částic. K RTG-difrakci dochází hlavně na 

elektronech. Při rozptylu dopadne vlna primárního RTG-záření na atomy krystalu a rozkmitá 

všechny elektrony se stejnou frekvencí, jakou má sama. Atomová jádra zůstanou vzhledem ke 

své mnohem větší hmotnosti v klidu. Rozkmitané elektrony se stanou zdrojem nového 

sekundárního záření, jehož vlnová délka je shodná s vlnovou délkou primárního záření.  

Vlny vysílané jednotlivými elektrony se navzájem skládají (interferují), přičemž jsou 

vlny vůči sobě fázově posunuty. 

Výsledkem difrakce je soubor difraktovaných vln, které se šíří od krystalu pouze  

v určitých směrech. Prostorové rozložení difraktovaných vln vytváří difrakční obraz krystalu.  

Základním matematickým vztahem popisujícím podmínky pro vznik difrakce je 

Braggova rovnice (rov. 2.5). Z obr. je zřejmé, že pro trojúhelníky ABD a CBD platí, že  

AB = BD·sinθ = d·sinθ a zároveň BC = DB·sinθ = d·sinθ, z této závislostí vyplývá výsledný 

vztah Braggové rovnice. 

2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑛𝜆       (2.5) 

Na obr. 2.12 je znázorněno dopadání RTG paprsku na krystal, kde svazek rovnoběžných 

paprsků rentgenového záření o vlnové délce λ dopadá pod difrakčním úhlem θ na osu 

mřížkovou rovinu. Difraktované záření se odráží pod stejným úhlem θ. K difrakci dojde právě 

tehdy, když se paprsek odražený od jedné roviny zpozdí vůči paprsku odraženému od vedlejší 

roviny o celý násobek vlnové délky [27]. 
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Obr. 2.12 Grafické znázornění Braggova zákona [27] 

Rtg difrakce byla použita pro strukturní charakteristiku nanočástic oxidu zinečnatého. Na 

následujícím obrázku (obr. 2.13) je zobrazen RTG záznam nanočástic oxidu zinečnatého, 

které byly naneseny na tenký film křemíku. Na ose x je úhel 2 Theta v rozmezí 20° - 60°, 

v této oblasti jsou pro danou látku hlavní difrakční píky. Podle databáze bylo určeno, že se 

jedná o strukturu wurtzite s mřížovými parametry a ZnO = 0,324 nm, c ZnO = 0,518 nm. 

Průměrná velikost částic byla následně určena z Scherrerovy rovnice na 23 nm [41]. 

 

Obr. 2.13 RTG záznam nanočástic oxidu zinečnatého [41] 
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2.10.4    Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronový mikroskop je možné popsat jako složité technické zařízení, které 

umožňuje pozorování preparátů do tloušťky 100 nm při vysokém zvětšení a s velkou 

rozlišovací schopností. Vzhledem k příbuznosti paprskových diagramů jej lze považovat za 

analogii světelného mikroskopu v procházejícím světle. Přístroj obsahuje zdroj světla nebo 

elektronů, čočky skleněné nebo elektromagnetické a mechanický stolek. TEM potřebuje ke 

své činnosti i mnoho dalších systémů, které u světelného mikroskopu nejsou, např. 

vysokonapěťové zdroje, elektroniku k řízení mikroskopu a výkonný vakuový systém pro 

vyčerpání jeho vnitřních prostor mikroskopu na hodnotu, která zabezpečí střední volnou 

dráhu elektronu alespoň v délce 3 m. Pomocí TEM lze studovat vznik, vlastnosti a vzájemné 

působení jednotlivých poruch krystalové struktury vzorků. [27, 44]. 

Podle článku [37] byly nanočástice oxidu zinečnatého připravované pomocí srážecí 

reakce octanu zinečnatého a hydroxidu sodného. Podle různých poměrů [OH-/Zn2+] = x se 

měnil tvar a uskupení částic. Vnější struktury byly zkoumány právě pomocí mikroskopů TEM 

(obr. 2.14). Autoři tohoto článku vyhodnotili, že při poměru x = 2 jsou částice tvaru 

šestihranného válce, při zvýšení poměru na 3 částice získávaly tvar elipsy a na určitých 

místech se shlukovaly, při poměru x = 5 částice získávaly kónický tvar, při dalším zvýšení 

poměru začaly vznikat částice až kulovitého tvaru. Tvar částic je důležitý pro jejich dalších 

aplikaci [37]. 

 

Obr. 2.14 Zobrazení nanočástic ZnO pomocí metody TEM, kde nanočástice byly 

připravovány při různých poměrech [OH-/Zn2+] [37] 
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2.10.5  Skenovací elektronová mikroskopie  

Elektronové mikroskopy se od klasických mikroskopů odlišují svojí rozlišovací 

schopností. Rozlišovací schopnost u světelné mikroskopie je limitována vlnovou délkou 

viditelného světla [29] (380 – 780 nm) [30], ale u elektronových mikroskopů je vlnová délka 

energetických elektronů často menší než 10-10 m (0,1 nm). 

Skenovací elektronový mikroskop je do jisté míry podobný světelnému mikroskopu. Ale 

u SEM je výsledný obraz tvořen pomocí sekundárního signálu (odražených či sekundárních 

elektronů). Proto je zobrazení ve skenovacím elektronovém mikroskopu považováno za 

nepřímou metodu.  

Předností SEM je velká hloubka ostrosti, v důsledku které lze v dvojrozměrných 

fotografiích nalézt jistý trojrozměrný aspekt. Dále v komoře preparátů vzniká při interakci 

urychlených elektronů s hmotou dochází k řadě dalších jevů jako např. rentgenové záření, 

Augerovy elektrony (vyražené elektrony z atomu), které přinášejí další informace, jako je 

prvkové složení vzorku v dané oblasti [27].  

Principem SEM je, že elektrony dopadají na pozorovaný preparát a interakcí s hmotou 

vyráží ze vzorku elektrony. Tyto elektrony jsou pomocí vhodného potenciálu přitahovány na 

detektory, které vytváří signál upravený pro zpracování v zobrazovacím systému. 

Zobrazovacím systémem může být obrazovka, na které se vytváří příslušný obraz vzniklý 

rastrováním elektronového paprsku po snímané ploše. Výsledným obrazem je snímek, který 

zachycuje povrchovou strukturu preparátu [34]. Rozlišovací schopnost současných 

skenovacích elektronových mikroskopů dosahuje 1 nm a zvětšení přes 400000x [27].  

Skenovací elektronový mikroskop (SEM) byl použit pro zobrazení a následné zkoumání 

povrchu nanočástic ZnO připravených termickým rozkladem dihydrátu octanu zinečnatého při 

teplotě 300 °C po dobu 1 h až 12 h (obr. 2.15), přičemž vznikala různě čistá nanovlákna ZnO. 
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Obr. 2.15 Zobrazení SEM nanovláken oxidu zinečnatého připraveného termickým 

rozkladem dihydrátu octanu zinečnatého při 300 °C po dobu a) 1 hodiny, b) 3 hodin,  

c) 12 hodin [42] 

Díky metodě SEM můžeme vidět, že při termickém rozkladu jen po dobu jedné hodiny 

vzniklo pouze malé množství nanovláken ZnO a vzorek obsahuje ještě další příměsi 

nepravidelného tvaru. Při termickém rozkladu 3 – 12 hodiny vznikla nanovlákna ZnO o 

vysoké čistotě. Průměr vláken je 4 nm a délka v rozmezí několika mikrometrů [42]. 

Tvar nanočástic ZnO je ovlivněn způsobem přípravy. Při použití různých prekurzorů 

vedoucích ke vzniku ZnO z octanu zinečnatého, vznikaly různé tvary částic. Při zvolení 

prekurzoru ethylenglykolu vznikly kulovité částice s průměrem 19,62 nm, při použití 

diethylenglykolu byly částice tyčinkovitého tvaru s průměrnou délkou 38,84 nm a při 

přídavku tetraethylenglykolu do roztoku octanu zinečnatého se tvar částic podobal diamantu 

s průměrem 60,57 nm [49]. Kromě prekurzoru může mít vliv na tvar částic také konečná 

teplota sušení. Při srážecí reakci octanu zinečnatého s etanolem bylo po 5 hodinách míchání 

za zvýšené teploty a následné filtrace dosaženo bílého prášku. Tento prášek byl sušen při 

různých teplotách. Při teplotě 130 °C vznikaly kulovité částice, při teplotě 150 °C se částice 

začaly protahovat a vzájemně se spojovat, při zvýšení teploty na 200 °C vzniklé částice ZnO 

byly tvaru tyčinek [50]. 



27 

3 Experimentální část 

3.1 Použité chemikálie 

 Octan zinečnatý (Lachema, ČR) 

 Hydroxid zinečnatý 30% (Lachema, ČR) 

 Hexadecyltrimethylamonium bromid (Sigma-Aldrich, USA)  

 Deionizovaná voda  

 

3.2 Použité přístroje 

 Laboratorní sklo 

 Analytické váhy 

 Elektromagnetické míchadlo  

 Laboratorní sušárna Ecocell (ČR)  

 Muflová pec LAC, mikroTHERMO 600 

 Reaktor s UV-lampou 

 UV-VIS spektrometr Lambda 35 (Perkin Elmer, USA)  

 Skenovací elektronový mikroskop Philips XL-30 

 Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC (Jeol Ltd., Japonsko) 

 RTG difraktometr Bruker D8 Advance 

 FT-IR spektrometr Nicolet NEXUS 470 (ThermoScientific, USA) 

 Ramansky disperzní spektrometr DXR Smart Raman (ThermoScientific, USA) 

 Spektrometr GBS CINTRA 303  

 

3.3 Zpracování dat  

Programová vybavení jednotlivých přístrojů byla využita pro zpracování naměřených dat. 

Při tvorbě textu, grafů a tabulek byly použity programy Microsoft Office Word 2007, 

Microsoft Office Excel 2007 

 

 



28 

3.4 Experiment 

Cílem práce bylo připravit nanočástice oxidu zinečnatého. Nanočástice ZnO byly 

připraveny a vyhodnoceny několika způsoby.  

 

3.5 Příprava nanočástic ZnO 

Nanočástice oxidu zinečnatého byly připravovány buď termickým rozkladem octanu 

zinečnatého, anebo srážecí reakcí octanu zinečnatého s hydroxidem sodným. Při termickém 

rozkladu se měnila doba i teplota rozkladu. Při srážecích reakcích bylo použito hned několik 

postupů, kde se zkoumal vliv stabilizátoru CTAB či reakce za přítomnosti UV-lampy. 

Příprava jednotlivých vzorku je stručně popsána v tabulce 3.1.  

Tab 3.1 Základní informace o vzorcích 

Číslo vzorku Příprava Teplota a čas žíhání Specifikace (chemikálie, poměr,…) 

1 

Termický rozklad 

350°C; 1h 

Octan zinečnatý 

2 350°C; 3h 

3 400°C; 1h 

4 400°C; 3h 

5 400°C; 2h 

6 350°C; 2h 

7 700°C; 1h 

8 700°C; 3h 

9 400°C; 1h 
Octan zinečnatý + CTAB 

(1:1) 

10 

Srážecí reakce 

+ termický rozklad 

400°C; 1h 
NaOH + Octan zinečnatý 

(0,16:0,04) = 4 

11 400°C; 1h 

NaOH + Octan zinečnatý 

 (0,16:0,053) = 3 → pro prášek 

(0,006:0,002) =3 → pro roztok 

12 400°C; 1h 
NaOH + Octan zinečnatý 

 (0,4:0,24) = 1,67  

13 400°C; 1h 
NaOH + Octan zinečnatý 

 (0,006:0,00128) = 4,688 

14 350°C; 1h 
NaOH + Octan zinečnatý + CTAB 

 (0,006:0,002 : 0,004) 

15 350°C; 1h 

NaOH + Octan zinečnatý + CTAB 

(0,006:0,002:0,004) 

Roztok míchán po dobu 24h 

16 350°C; 1h 

NaOH + Octan zinečnatý 

(0,006:0,00128) = 4,6888 

Reakce pod UV-lampou 

17 350°C; 1h 

NaOH + Octan zinečnatý 

(0,006:0,002) = 3 

Reakce pod UV-lampou 

18 350°C; 1h 

NaOH + Octan zinečnatý + CTAB 

(0,006:0,002:0,004) 

Reakce pod UV-lampou 

  



29 

3.5.1 Termický rozklad octanu zinečnatého  

Velmi častým postupem přípravy nanočástic oxidu zinečnatého je termický rozklad 

octanu zinečnatého za vzniku oxidu zinečnatého. Před samotným termickým rozkladem je 

nutné prvně provést termogravimetrickou analýzu. Výsledkem této metody je tzv. křivka 

TGA, která ukáže použití nejvhodnější teploty.  

Octan zinečnatý ve formě prášku byl sušen při teplotě 105 °C, po dobu 1 hodiny. Po 

vysušení a následném ochlazení byl octan zinečnatý rozdrcen v třecí misce a poté žíhán při 

teplotách 350 °C, 400 °C nebo 700 °C a to po dobu 1h, 2h nebo 3h. 

Kromě samotného octanu zinečnatého bylo taky provedeno žíhání octanu zinečnatého 

s tenzidem CTAB v poměru 1:1, aby byl zjištěn vliv iontů bromidu a uhlíkaté sloučeniny. 

Žíhání se provádělo při teplotě 400 °C po dobu 1 hodiny. 

 

3.5.2 Srážecí reakce  

Nanočástice oxidu zinečnatého byly připraveny srážecí reakcí octanu zinečnatého a 

hydroxidu sodného. Jednotlivé vzorky se od sebe lišily v poměru látek [OH-]/[Zn2+], poměry 

látek jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

Roztok octanu zinečnatého byl umístěn na míchačku a za stálého míchání se k roztoku 

přikapávalo 20 ml NaOH (průtok cca 0,67 ml/min). Po dokončení míchání byl roztok 

proměřen na UV-VIS spektrometru. Pro proměření byl vzorek filtrován a následně žíhán při 

350 °C nebo 400 °C. 

Obdobným typem přípravy byla také srážecí reakce, ale k roztoku octanu zinečnatého 

bylo přidáno stabilizační činidlo CTAB. Při této přípravě byl poměr molárních koncentrací 

látek [OH-]:[Zn2+]:[CTAB] = 0,006:0,002:0,004, kde roztok octanu zinečnatého byl připraven 

převedením 0,1567 g octanu zinečnatého do baňky o objemu 250 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 70 ml a k němu přimícháno 10 ml roztoku CTAB. Roztok CTAB byl připraven 

převedením 1,4578 g CTAB do 100ml baňky. Nakonec byl do byrety dán roztok  

0,006 g·mol-1 NaOH, který se připravil zředěním 30% NaOH. Opět hydroxid sodný byl 

k octanu zinečnatému přidáván rychlostí cca 0,67 ml/min. 
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Při stejném poměru látek byl obměněn postup přidávání NaOH, kde průtok byl stejný, ale 

na roztok octanu zinečnatého bylo svíceno UV-lampou po celou dobu přídavku NaOH (obr. 

3.1). Detailnější popis přípravy všech vzorků připravených srážením je uveden v příloze č. 1. 

 

Obr. 3.1 Aparatura pro přípravu nanočástic ZnO pod UV-lampou 

  

3.6 Metody analýzy 

3.6.1 RTG – difrakce 

Na RTG práškové difrakci (XRPD) byly vzorky zaznamenány v CoK s α záření (λ= 

1,789Å), za použití Bruker D8 Advance difraktometru (BrukerAXS), součástí byl velmi 

citlivý polohovatelný detektor Vantec1. Měření byla prováděna v režimu reflektance (odrazu), 

práškové vzorky byly umístěny do rotačního držáku. Fázová složení byla hodnocena pomocí 

databáze PDF2 Release 2004 (Mezinárodní centrum pro data difrakce). Na rtg-difrakci byly 

proměřené práškové vzorky oxidu zinečnatého. Z RTG difrakce byla patrná velikost  

a struktura nanočástic ZnO. Měření provedla Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.  

z útvaru Centra nanotechnologií, VŠB-Technické univerzity Ostrava. 
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3.6.2 UV –VIS spektrometrie 

Měření se provádělo v křemenné kyvetě o šířce 1 cm na dvoupaprskovém přístroji UV-

VIS spektrometr Lambda 35 (Perkin Elmer, USA) v rozsahu vlnových délek 200-800 nm  

s krokem 1 nm. UV-VIS spektroskopie byla použita na stanovení absorbance připravených 

roztoků obsahujících částice oxidu zinečnatého. Naměřená data byla dále použita v Taucově 

vztahu [47] a byly zjištěny hodnoty oblasti zakázaného pásu Ebg (viz. kapitola 2.10.1.1). 

3.6.3 Skenovací elektronová mikroskopie 

Nanočástice ZnO byly proměřeny skenovacím elektronovým mikroskopem PHILIPS  

XL-30 s rentgenovým spektrometrem EDAX W elektronové dělo, max. urychlovací napětí je 

30 kV, detektory sekundárních a odražených elektronů, rozlišení 3,5 nm při 30 kV, 25 nm při 

1 kV, energiově disperzní rtg spektrometr (analýza prvků v rozsahu C až U), liniová a plošná 

analýza. Měření provedla Marie Heliová z útvaru Centra nanotechnologií, VŠB-Technické 

univerzity Ostrava. 

3.6.4 Transmisní elektronová mikroskopie 

Morfologie částic byla pozorován na transmisním elektronovém mikroskopu (TEM) 

JEOL 2010 HC (Jeol Ltd., Japonsko) s rozlišením 0,194 nm. Jako zdroj byl použít krystal 

LaB6 a urychlovací napětí bylo 160 kV. Měření bylo provedeno Mgr. Klárou Čépe, Ph.D. z 

Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, na Univerzitě Palackého 

v Olomouci. 

3.6.5 Fotoluminiscence 

Fotoluminiscence (fluorescence) byla proměřena na přístroji typu FLS920 (Edinburgh 

Instruments Ltd, UK) za laboratorní teploty. Jako excitační zdroj byla použita 450W 

xenonová lampa (Xe 900 450 W). Šířka štěrbin monochromátoru byla 4 nm, doba prodlevy 

byla 1 s. Emisní i excitační spektra byla měřena s krokem 1 nm v rozmezí 380 - 700 nm. 

Měření bylo provedeno Ing. Ladislavem Svobodou z útvaru Katedry chemie, VŠB-Technické 

univerzity Ostrava. 

3.6.6 Reflektance  

UV - VIS spektra difúzní reflektance z připravených vzorků byla měřena za použití GBS 

CINTRA 303 spektrometru, opatřeným připojenou integrační koulí pokrytou vrstvičkou 
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spectralonem (speciální materiál s vysokou odrazivostí) jako referenčním materiálem. Spektra 

byla snímaná v rozmezí vlnových délek 200 až 800 nm. Reflektance byla přepočtena na 

absorpci pomocí Schuster - Kubelka - Munkové rovnice F(R∞) = (1-R∞)2/2R∞, kde R∞ je 

difúzní odrazivost od polo-nekonečné vrstvy. Získaná spektra byla transformována do vazby 

(F(R∞)·hν)2 proti hν a za předpokladu platnosti Taucova zákona [47] může být vyjádřen jako: 

(F(R∞)·hν)2 ≈ ( hν-Eg), kde energie zakázaného pásu je určená z absorpce okrajových 

hodnot, h je Planckova konstanta a ν je frekvence záření. Získaná data byla zpracována 

pomocí programu Origin. Měření bylo provedeno doc. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D. z útvaru 

Katedry fyzikální chemie, Univerzity Pardubice. 

3.6.7 Infračervená a Ramanova spektroskopie  

IR spektra byla naměřena na FT-IR spektrometru Nicolet NEXUS 470, firmy 

ThermoScientific, USA technikou bromidových pelet. Vzorek (o navážce 1 mg) byl 

homogenizován ve vibračním mlýnku s cca 200 mg vysušeného bromidu draselného po dobu 15 

s. Po homogenizaci byla směs použita pro vylisování tablety o průměru 13 mm. Lisovací 

podmínky byly: lisovací zátěž 10 t, doba lisování 30 s. Lisování probíhalo pod vakuem. 

Infračervená (IR) spektra vylisovaných tablet byla měřena v oblasti 4000 – 400 cm-1; počet scanů 

64; spektrální rozlišení 4 cm-1. Naměřená spektra byla upravena následně: 

 odečteno spektrum čistého vysušeného bromidu draselného 

 provedena manuální korekce základní linie 

Ramanská spektra byla naměřena Ramanským disperzní spektrometr DXR Smart Raman, 

firmy ThermoScientific, USA v pěchovacím nástavci, do kterého byl umístěn vzorek (bez 

jakýchkoli předcházejících úprav).  Ramanska spektra byla měřena v oblasti 3400 – 40 cm-1. 

Parametry měření byly následující: vlnová délka laseru 532 nm; výkon laseru 8 mW; velikost 

apertury 50 μm; použitá mřížka Extended Range; doba expozice 1 s nebo 0,5 s; počet expozic 

od 2000 do 5000. Po naměření byla Ramanská korigována na fluorescenci; použita byla 

korekce 6. řádu. Měření bylo provedeno doc. Ing. Michalem Ritzem, Ph.D. z útvaru Katedry 

chemie, VŠB-Technické univerzity Ostrava. 
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4 Výsledky a diskuze 

4.1 Termogravimetrie 

Vzorek dihydrátu octanu zinečnatého byl analyzován s rychlostí ohřevu 10 °C/min  

v atmosféře vzduchu. Měření probíhalo v teplotním rozmezí 50 až 700 °C.  Výsledná TGA 

křivka je zobrazena na obrázku 4.1. Počáteční ztráta hmotnosti 6 mg (článek [26] uvádí  

16 %) při 150 °C je v důsledku dehydratace, čímž se získal bezvodý octan zinečnatý. 

Následná ztráta hmotnosti o 9 mg z celkové hmotnosti (článek [26] uvádí 52 %) v rozmezí od 

150 do 300 °C je způsobena rozkladem octanu a tvorbou oxidu zinečnatého. Výsledkem 

procesu syntézy ZnO je celková ztráta hmotnosti o cca 28 mg (článek [26] uvádí 68 %). 

Rozklad octanu zinečnatého probíhá do teploty 350 °C. 

 

 

Obr. 4.1 Naměřená TGA křivka dihydrátu octanu zinečnatého 
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4.2 RTG difrakce 

Na RTG difraktometru byly proměřeny práškové vzorky a následně byl zjištěn 

průměrný rozměr krystalků ZnO ve vzorku. Proměřené vzorky a jejich velikost jsou uvedené 

v následující tabulce 4.1. Podrobnější informace o vzorku jsou uvedené v tab 3.1. U všech 

vzorků byla prokázána hexagonální struktura. 

Tab 4.1 Proměřené a vyhodnocené vzorky pomocí RTG difrakce 

 

U vzorků připravených termickým rozkladem se dosáhlo nejmenší velikosti krystalitů při 

teplotě 400 °C a době rozkladu 1 hodiny (tab. 4.2, obr. 4.2), RTG spektrum je zobrazeno na 

obrázku 4.3. V literatuře [48] je uvedeno, že s rostoucí teplotou rozkladu octanu zinečnatého 

roste velikost krystalitů ZnO, ale mohou se vyskytovat i jisté výjimky. Použití tenzidu CTAB 

zde mělo pro růst částic negativní vliv, částice při přídavku tenzidu vzrostly o více 

 než dvojnásobek. Také ve spektru je zde výskyt jiných píku než jen píku pro určení ZnO 

(obr. 4.4), nejspíš se jedná o nezreagované složky CTAB nebo o uhličitan zinečnatý, který se 

při teplotě 490 °C rozkládá na oxid zinečnatý. Nelze jednoznačně určit, zda je vhodnější 

použití teploty 350 °C či 400 °C. S rostoucím časem rozkladu mírně narůstá velikost 

krystalitů. Jednoznačné při zvýšení teploty na 700 °C docházelo k nárůstu krystalitů až 2,5x.  

Tab 4.2 Výsledné velikostí krystalitů v závislosti na teplotě a času 

Teplota žíhání 
Velikost krystalitů žíhaných různě dlouhou dobu [nm] 

1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 

350 °C 35,47 35,87 38,62 

400 °C 32,10 37,22 38,33 

 

Vzorek Příprava 
Rozměr krystalitů 

[nm] 

1 Termický rozklad; 350°C; 1h 35,47 

2 Termický rozklad; 350°C; 3h 38,62 

3 Termický rozklad; 400°C; 1h 32,10 

4 Termický rozklad; 400°C; 3h 38,33 

5 Termický rozklad; 400°C; 2h 37,22 

6 Termický rozklad; 350°C; 2h 35,87 

8 Termický rozklad; 700°C; 3h 88,79 

9 Termický rozklad s CTAB; 400°C; 1h 67,09 

10 Srážecí reakce + termicky; 400°C; 1h 28,87 

11 Srážecí reakce + termicky; 400°C; 1h 38,41 

12 Srážecí reakce + termicky; 400°C; 1h 34,84 

13 Srážecí reakce + termicky; 400°C; 1h 27,17 

15 Srážecí reakce s CTAB + termicky; 350°C; 1h 15,02 

17 Srážecí reakce s UV-lampou + termicky; 350°C; 1h 14,76 
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Obr. 4.2 Zobrazení vyhodnocení velikosti krystalitů připravených termickým 

rozkladem 

 

 

Obr. 4.3 RTG difraktogram ZnO vzorku č. 3, velikost krystalitů 32,1 nm 
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Obr. 4.4 RTG difraktogram ZnO vzorku č. 9; velikost krystalitů 67,09 nm  

U vzorků připravených srážecí metodou a následně žíhaných při 400 °C nejvyšších 

rozměrů dosahují částice připravené poměrem [OH-]/[Zn2+] = 3, jakmile je tento poměr nižší 

či vyšší, tak rozměr částic ZnO je menší (obr. 4.5). Na rozdíl od termického rozkladu zde 

hraje značnou roli stabilizační činidlo CTAB. Také pokud při přídavku hydroxidu sodného na 

roztok octanu zinečnatého svítila UV-lampa, výsledné krystality byly menší. Vliv 

stabilizačního činidla a UV-lampy je prakticky srovnatelný (± 0,26 nm). 

 

Obr. 4.5 Zobrazení velikostí krystalků ZnO připravených srážecí metodou  

a vyhodnocených RTG difrakcí 

28,87

38,41

34,84

27,17

15,02

14,76

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

V
el

ik
o

st
 č

ás
ti

c 
[n

m
]

Poměr [OH¯]/[Zn2+]

400 C

350 C s CTAB či UV



37 

4.3 UV-VIS spektrometrie a reflektance 

Vzorky (č. 10 – 18) připravené srážením byly analyzovány na UV – VIS spektrometru 

Lambda. Při grafickém znázornění lze vidět závislost absorbance na vlnové délce (obr. 4.6). 

Pro odečet absorpční hrany byly grafy převedené na závislost (Ahν)2 = f(hν) (obr. 4.7). I po 

převodu grafu bylo obtížné určit lineární část a následně odečíst hodnotu zakázaného pásu. 

Problémy s odečtem byly nejspíš způsobeny přítomností jiných látek v roztoku, které taky 

absorbují určité záření nebo vysokým výskytem hydroxidů zinečnatých, které ještě nebyly 

přeměněny na oxid zinečnatý. Energie zakázaného pásu byla odhadnuta v rozmezí 3,20 až 

3,31 eV (tab. 4.3) Jelikož vzorky byly následně filtrovaný a žíhaný při 350 °C či 400 °C, tak 

nebyla prokázaná žádná souvislost mezi zjištěnými hodnotami Ebg a naměřenými velikostmi 

krystalitů z RTG difrakce. 

Tab 4.3    Hodnoty Ebg jednotlivých vzorků 

Číslo vzorku 
Ebg z UV-VIS spekter 

[eV] 

Velikost krystalitů 

z RTG difrakce [nm] 
Poměr [OH]/[Zn2+] 

10 3,23 28,87 4,00 

11 3,31 38,41 3,00 

12 3,21 34,84 1,67 

13 3,28 27,17 4,69 

14 3,26 - 3,00 

15 3,20 15,02 3,00 

16 3,25 - 4,69 

17 3,29 14,76 3,00 

18 3,27 - 3,00 
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Obr. 4.6 Absorpční spektra roztoků vybraných vzorků 

 

 

Obr. 4.7 Zobrazení převedeného absorpčního spekter pro odečet Ebg, vzorek č. 18 
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U vzorku ZnO č. 8 s velikostí krystalitů 88,79 nm byla oblast zakázaného pásu zjištěna 

metodou difúzní reflektantce (obr. 4.8, 4.9). Po proměření vzorku touto metodou byla zjištěna 

hodnota Ebg 3,22 eV, která potvrdila hodnotu zakázaného pásu pro bulk ZnO uvedenou 

v literatuře.  

 

Obr. 4.8 Spektrum změřené reflektance vzorku č. 7 

 

 

Obr. 4.9 Energie zakázaného pásu z měřené reflektance vzorku č. 7 
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4.4 Infračervená a Ramanova spektroskopie 

Analýze infračervené a Ramanovy spektroskopie byly podrobeny vzorky č. 3, 8, 10,11 a 

12, pro měření bylo vždy použito 1 mg vzorku. 

Z infračervené spektroskopie (obr. 4.10) bylo určeno, že ve vzorcích je vždy obsažen 

oxid zinečnatý. V jednotlivých spektrech jsou však mírné rozdíly. Vzorek č. 3 a 12 jsou si 

mírně podobné, mají jeden homogenní pás, u vzorku č. 8, 10, 11 se pás štěpí na 2. I při měření 

čistého ZnO docházelo ke štěpení pásu, štěpení může značit různé uspořádání struktury.  U 

vzorků připravených srážecí metodou (10, 11, 12) se v oblasti 1630 cm-1 a 3400 cm-1 objevily 

mírné pásy znázorňující výskyt O-H vazeb, tyto pásy jsou výraznější u vzorku č. 11 a 12, než 

u vzorku č. 10. O-H vazby jsou pravděpodobně pozůstatky hydroxidů ze srážení. 

Dle literatury [45] výskyt pásu v oblasti 546 cm-1 znamená výskyt částic tvaru válečků, 

tento pás se objevil u vzorků č. 8, 10, 11 a mírný náznak tohoto pásu byl i u vzorku č. 12. 

 

Obr. 4.10 Spektrum infračervené spektroskopie vzorků č. 3, 8, 10, 11, 12 
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Ze spektre získaných z Ramanovy spektroskopie (obr. 4.11) bylo zjištěno, že nejvíce 

podléhá fluorescenci vzorek č. 11, zde není možné ani jednoznačně určit, že se jedná o oxid 

zinečnatý. Dále fluorescenci podléhají vzorky 3 a 12, u těchto vzorků je mírný náznak píků 

v oblasti okolo 500 cm-1, které dokládají skutečnost, že se jedná o ZnO. Spektrum vzorku č. 

10 je podobné spektru čisté chemikálie ZnO, ale také vykazuje jisté fluorescenční vlastnosti. 

Vzorek č. 8 má spektrum téměř totožné se spektrem čisté chemikálie ZnO, která byla použitá 

jako standart, jako jediný nefluoreskuje. Lze tedy usuzovat, že ve vzorku č. 8 je oxid 

zinečnatý nejčistší. Vzorek č. 8 byl podroben nejvyšší teplotě při žíhání (700 °C po dobu 3 

hodin), jeho krystality dosahovaly největších rozměrů. S největší pravděpodobností se v jeho 

mřížce nevyskytují žádné defekty.  

 

Obr. 4.11 Spektrum z Ramanovy spektroskopie vzorků č. 3, 8, 10, 11, 12 
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4.5 Fotoluminiscence 

ZnO částice připravené pomocí termického rozkladu octanu při 350 °C mají excitační  

a také emisní spektrum posunuto k nižším vlnovým délkám oproti ZnO, které bylo připraveno 

srážecími reakcemi. Z literatury bylo zjištěno, že ideální vlnová délka excitačního zdroje pro 

tyto ZnO částice se pohybuje v rozmezí kolem 365-375 nm. Intenzity fotoluminiscence jsou 

mnohem vyšší u ZnO připravené pomocí srážení, lze předpokládat méně pravidelnou 

strukturu než u vzorků připravených termickým srážením. 

Široký emisní pás od 420-750 nm je způsoben defekty v krystalu ZnO, nejčastěji se jedná 

o vakance a podpovrchové pasti. Zelený emisní pás souvisí s vakancí kyslíku v ZnO a červená 

emise s dvojitou vakancí kyslíku, která je v tomto případě početnější u ZnO připraveného 

srážením. Jsou zde tzv. hluboké defekty (deep-level defects). Energie potřebná k vytržení 

elektronu nebo díry z pasti do vodivostního nebo valenčního pásu je mnohem větší než je 

charakteristická teplotní energie kT, kde k je Boltzmannová konstanta a T je absolutní teplota. 

 

 

Obr. 4.12 Luminiscenční spektrum vzorku č. 1 (červené) a č. 11 (modré) 
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4.6 Skenovací elektronová mikroskopie 

Pomocí SEM byly pořízeny snímky morfologie připravených nanočástic ZnO. Vzhled 

nanočástic jednotlivých vzorků se vzájemně od sebe příliš neliší. Tvar není možno přesně 

identifikovat, dle obrázků 4.13 je možno vzhled krystalků popsat jako vzájemně propojené 

komplexní struktury, které se výrazně liší od tvarů tyčinek nebo jehlic publikovaných jinými 

autory. Tvar nanočástic záleží na způsobu přípravy (viz. kapitola 2.10.5). 

Obr. 4.13 Zobrazení ZnO částic připravených termickým rozkladem octanu (vzorek 3) 

pomocí mikroskopu SEM, vlevo je přiblížení 20 000x, vpravo je přiblížení 

60 000x 

V rámci SEM mikroskopie byla provedená i prvková analýza, která potvrzuje výskyt 

zinku a kyslíku (obr. 4.14). 

 

Obr. 4.14 Zobrazení prvkové analýzy vzorku č. 13 
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4.7 Transmisní elektronová mikroskopie 

Analýze na TEM byl podroben vzorek č. 3., dle RTG difrakce byla určena velikost 

krystalitů 32,10 nm. TEM analýza dokázala, že se průměr částic pohyboval od 21,4 nm až po 

93,2 nm, nejčetnější výskyt krystalitů (částic) byl ale právě velikosti okolo 30 nm (obr. 4.15), 

střední velikost částic se pohybovala okolo 50 nm.  

Na snímcích (obr. 4.16, obr. 4.17) z TEM je patrné, že částice jsou různých tvarů - 

většinou kulovitého či válcovitého a spolu různě propojeny. Na obr. 4.17 jsou vyznačeny 

krystalické roviny mřížky, mezirovinná vzdálenost se pohybuje okolo 0,8 - 1 nm. 

 

 

Obr. 4.15 Zobrazení četnosti různě velkých částic 
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Obr. 4.16 Zobrazení TEM snímku vzorku č. 3 

 

 

Obr. 4.17 Zobrazení TEM snímku vzorku č. 3 s vyznačenou mřížkou 
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5 Závěr 

Podařilo se připravit různé vzorky oxidu zinečnatého s hexagonální strukturou, jejichž 

krystality byly průměrně velikostí 38 nm. Nejmenších krystalitů, rozměru 14,76 nm, se 

dosáhlo metodou srážení pod UV-lampou a následného žíhání při 350 °C po dobu 1 hodiny. 

Naopak největší krystality, velikosti 88,79 nm, vznikly při termickém rozkladu octanu 

zinečnatého při teplotě 700 °C po dobu 3 hodin. Při metodě srážení je velmi vhodné použití 

právě UV-lampy či stabilizační činidla (CTAB). Naopak při termickém rozkladu se ukázalo 

použití stabilizačního činidla (CTAB) jako nevhodné. Měřením bylo potvrzeno, že velikost 

krystalitů s teplotou roste, jak již bylo zmíněno v literatuře.  

Hodnota zakázaného pásu (Ebg) změřená na UV-VIS spektrometru ještě před zfiltrováním 

a vyžíháním vzorků se ze spekter díky nevýrazné lineární části zjišťovala obtížně. Hodnota 

Ebg byla také zjišťovaná ze vzorku připraveného termickým rozkladem, hodnota se zjišťovala 

pomocí difúzní reflektance, kde velikost zakázaného pásma byla 3,22 eV. Hodnota odpovídá 

oxidu zinečnatému pro objemový ZnO.  

Dále bylo prokázáno, že u vzorků připravených srážením byla přítomnost O-H vazeb, 

pravděpodobně jako pozůstatky z hydroxidů Zn(OH)2. Vzorky připravené srážením 

vykazovaly vyšší fluorescenční vlastnosti než vzorky připravované termickým rozkladem 

octanu zinečnatého. Příčinou této vyšší fluorescence je pravděpodobně vznik defektů ve 

struktuře, nejčastěji vakance kyslíku.  

Tvar částic (krystalků) nebylo možné jednoznačně definovat, útvary byly většinou 

válcovitého či kulovitého tvaru. Jednotlivé tvary byly mezi sebou propojeny. Na snímku 

z transmisní elektronové mikroskopie bylo možné pozorovat mezikrystalové roviny a jejich 

vzdálenost byla změřená v rozmezí 0,8 - 0,1 nm. 

Nejmenších částic se podařilo připravit srážecí reakcí za přítomnosti UV-lampy, následné 

filtrace a žíhání, podobné velikosti bylo dosaženo i s použitím stabilizačního činidla. Tento 

poznatek bude nadále zkoumán v rámci využití nanočástic ZnO pro fotokatalýzu. Příprava 

pomocí srážení ve srovnání s termickým rozkladem octanu zinečnatého je více časově 

náročná a výtěžnost je menší. Při termickém rozkladu se ale nikdy nepodařilo připravit 

krystality pod 30 nm. 

  



47 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  

[1] BARTOVSKÁ, L., ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. Vyd. 

6., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-7080-745-3. 

[2] BARTOVSKÁ, L. Disperzní soustavy: Disperze. In: Vysoká škola chemicko- 

technologická v Praze [online]. 2009 [cit. 2014-01-15]. Dostupné z: 

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/02-Disperze-roztoky.pdf 

[3] KABÁTKOVÁ, Š. Tvorba studijního materiálu pro předmět fyzikální chemie se 

zaměřením na disperzní soustavy a optické metody. Brno, 2011. Diplomová práce. 

Masaryková univerzita. 

[4] KOZÁK, O. Příprava nanokompozitů ZnS a CdS na montmorillonitu a jejich využití pro 

fotoredukci a fotooxidaci vybraných látek. Ostrava, 2011. Disertační práce. Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava. 

[5] SVOBODA, L. Příprava core-shell nanočástic CdS a ZnS a jejich fotokatalytické 

vlastnosti. Ostrava, 2013. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava. 

[6] Integrovaný systém elektronických studijních opor VŠCHT Praha [online]. 2005 [cit. 

2014-01-15]. Dostupné z: http://vydavatelstvi.vscht.cz 

[7] KEY, F. Silver Colloids. The Electric Double Layer [online]. 2001-2012 [cit. 2014-02-24]. 

Dostupné z: http://www.silvercolloids.com/Tutorials/Intro/pcs17A.html 

[8] Malvern. DLVO theory [online]. United Kingdom, 2012 [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: 

http://www.malvern.com/LabEng/industry/colloids/dlvo_theory.htm 

[9] WOJTALOVÁ, M. Příprava nanočástic CdS a ZnS v prostředí kationaktivních tenzidů. 

Ostrava, 2012. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

[10]  HOŠEK, J. Úvod do nanotechnologie. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 

2011, 170 s. ISBN 978-80-01-04555-8. 

[11]  BITTOVÁ, B. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze: Nanotechnologie [online]. 

Praha, 2010 [cit. 2014-02-14]. Dostupné z: http://kdf.mff.cuni.cz/~koudelkova/U3V/ 

Bittova_nano.pdf 



48 

[12]  BARABASZOVÁ, K. Nanotechnologie a nanomateriály. Vyd. 1. Ostrava: Tiskárna 

Schenk, 2006, 158 s. ISBN 80-248-1210-X 

[13] GREENWOOD, N.,  EARNSHAW, A. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 

1993. ISBN 80-854-2738-9. 

[14] JUŘICA, P. Příprava nanometrického oxidu zinečnatého. Ostrava, 2012. Diplomová 

práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

[15] Masaryková Univerzita, Chemistry Department: Strukturní typy [online]. Brno, 2005 

[cit. 2014-02-20]. Dostupné z: http://www.chemi.muni.cz/~lobl/Projekt/Projekt.html#12 

[16] PEMASIRI, K. Nano Wire Wiki: Zincblende and Wurtzite crystal Structures [online]. 

2009 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://nano-physics.pbworks.com/w/page/1 

2296664/Group%203 

[17] ONODERA, A., TAKES, M. Advances in Ferroelectrics [online]. InTech, 2012-11-19 

[cit. 2014-02-21]. DOI: 10.5772/52304. Dostupné z: http://www.intechopen.com/books/ 

advances-in-ferroelectrics/electronic-ferroelectricity-in-ii-vi-semiconductor-zno  

[18] MILLS, B. Sphalerite unit cell 3D balls [online]. 2011 [cit. 2014-02-24]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphalerite-unit-cell-3D-balls.png-in-ii-vi-

semiconductor-zno 

[19] Hyper Physics. Band Theory of Solids[online]. 2009 [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/band.html 

[20] PELANT, I., VALENTA, J. Luminiscenční spektroskopie. Vyd. 1. Praha: Academia, 

2006, 328 s. ISBN 80-200-1447-0 

[21] Měření a Elektronika: Teorie vodivosti látek [online]. 2002 - 2014 [cit. 2014-03-31]. 

Dostupné z: http://jasno.wz.cz/TEORIE%20VODIVOSTI.pdf 

[22] FAN, Z., LU, G. Zinc oxide Nanostructures: Synthesis and properties. Department of 

Chemical Engineering and Materials Science. 2005. 

[23] KVASNIČKOVÁ, A. Aplikace nanotechnologie v potravinářství. Nanotechnologie.cz 

[online]. 2007 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://nanotechnologie.cz/storage/ 

Nanotechnologie_web-final.pdf 



49 

[24] KUMAR, S. S., VENKATESWARLU, P., RAO, V. R., RAO, G. N.. Synthesis, 

characterization and optical properties of zinc oxide nanoparticles. International 

NanoLetters: Springer open journal. 2013. DOI: 10.1186/2228-5326-3-30. Dostupné z: 

http://www.inl-journal.com/content/3/1/30 

[25] J. LEE, EASTEAL A.J., PAL, U., BHATTACHARYYA, D.,. Evolution of ZnO 

nanostructures in sol-gel synthesis,. Current Applied Physics. 2009, č. 9. 

[26] R. SARAVANANA, SHANKARA, H., PRAKASHA, T., NARAYANANB, V., 

STEPHENA, A. ZnO/CdO composite nanorods for photocatalytic degradation of 

methylene blue under visible light. Materials Chemistry and Physics. 2010, č. 125. 

[27] ČECH BARABASZOVÁ, K., MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, K., RITZ, M., 

HOLEŠOVÁ, S., MARTYNKOVÁ, G. S. Vybrané instrumentální metody analýzy 

materiálů a nanomateriálů. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 

194 s. ISBN 978-80-7204-810-6. 

[28] LIBRA, M., ŠTĚRBA, J.,  BLÁJOVÁ, I. Fyzikální podstata světla. Světlo. roč. 2000, č. 

4. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/fyzikalni-podstata-svetla-22854.html  

[29]  HRDÝ, R. Elektronová mikroskopie. Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního 

vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie: Instrukční a studijní 

materiály. 2011, č. 1. 

[30] PRAUS, P., PLACHÁ, D. Studijní opora: Vybrané kapitoly z instrumentální analýzy. 

Ostrava, 2008 

[31] Principy fluorescenční spektroskopie [online]. Praha, 2011 [cit. 2014-03-31]. Dostupné 

z: http://psych.lf1.cuni.cz/fluorescence/soubory/principy.htm 

[32] Parazitologický ústav: Elektronová mikroskopie [online]. 2010 - 2014 [cit. 2014-03-01]. 

Dostupné z: http://www.paru.cas.cz/lem/bak/1_1.htm 

[33] KALBÁČ, M. Slides Live: Uhlíkové nanostruktury – materiály pro budoucnost [online]. 

2013 [cit. 2014-02-15]. Dostupné z: https://slideslive.com/38889951/uhlikove-

nanostruktury-materialy-pro-budoucnost  

[34] KUSALA, J. Miniencyklopedie: Polovodiče [online]. 2003 [cit. 2014-02-02]. Dostupné 

z: http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz9.htm  



50 

[35] DENG, H. M., DING, J., SHI, Y., LIU, X. Y., WANG J. Ultrafinezinc oxide powders 

prepared by precipitation/mechanicalmilling. Journal of materials science. 2001, č. 36. 

DOI: 10.1023/A:1017902923289 

[36] SULIMAN, A. E., TANG, Y., XU, L. Preparation of ZnO nanoparticles and nanosheets 

and their application to dye-sensitized solar cells. Solar Energy Materials and Solar 

cells. 2007, č. 91. 

[37]  CONDE, M. N., K. DAKHSI, H. ZOUIHRI, K. ABDELOUAHDI, L. LAANAB, M. 

BENAISSA a B.JABER. Preparation od ZnO nanoparticles without any annealing and 

ripening treatment. Journal of Materials Science and Engineering. 2011, č. 10. 

[38] PITTER, Pavel. Hydrochemie. 4. aktualiz. vyd. Praha: VŠCHT, 579 s. ISBN 978-80-

7080-701-9. 

[39] SRIKANTH, Ch., JEEVANDAM, P. Effect of anion on the homogeneous precipitation 

of precursors and their thermal decomposition to zinc oxide. Journa lof Alloys and 

Compounds. 2009, č. 486. 

[40] SHAMSIPUR, M., POURMORTAZAVI, S., HAJIMIRSADEGHI S. S., ZAHEDI, M. 

M, NASRABADI, M. R.. Facile synthesis of zinc carbonate and zinc oxide 

nanoparticles via direct carbonation and thermal decomposition. Ceramics 

International: Sci Verse Scienc eDirect. 2013, č. 39. 

[41] MEREU, R., MESAROS, A., PETRISOR, T., GABOR, M., POPA M.,  CIONTEA, L., 

PETRISOR, L. Synthesis, characterization and thermal decomposition study of zinc 

propionate as a precursor for ZnOnano-powders and thin films. Journa lof Analytical 

and Applied Pyrolysis. 2013, č. 104. 

[42] LIN, Ch., LI, Y. Y. SynthesisofZnOnanowires by thermal decomposition of zincac 

etatedihydrate. Materials Chemistry and Physics. 2009, č. 113. 

[43] ALVI, N. H. Luminescence properties of ZnO nanostructures and their implementation 

as white lighte mitting diodes (LEDs). Norrköping: Department of Science and 

Technology, Linköping University, 2011. ISBN 978-917-3931-397 

[44] NEBESAŘOVÁ, J.. Elektronová mikroskopie: Kapitola 3.0 - Transmisní elektronový 

mikroskop (TEM). Parazitologický ústav [online]. 2001 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 

http://www.paru.cas.cz/lem/book/Podkap/3.0.html 

http://www.paru.cas.cz/lem/book/Podkap/3.0.html


51 

[45] VERGÉS, M. A., MIFSUD, A., SERNA, C. J. Formationof rod – likezinc oxide 

microcrystals in homogenoussolutions. Journal of theChemical Society, Faraday 

Transactions. 1990, č.  89, str. 956-963. 

[46]  KHAN, A. Raman spectroscopic study of the ZnO nanostructures. Journal of The 

Pakistan Materials Society. 2010, č. 4. 

[47] TAUC, J., GRIGOROVICI, R., VANCU, A. Optical properties and electronic structure of 

amorphous germanium. Physica Status Solidi (b), 1966, 15.2: 627-637. ISSN: 1521-3951 

[48] IVANOVA, T., A. HARIZANOVA, T. KOUTZAROVA a B. VERUYEN. Sol-gel 

nanocrystalline ZnO:Ag films: Structural a optical properties. Superlattices and 

Microstructures. 2014, č. 70. 

[49] CHIENG, B. W., LOO, Y. Y. Synthesis of ZnO nanoparticles by modified polyol 

method. Materials Letters. 2012, č. 73. 

[50] SHARMA, B. K., KHARE, N., KUMAR, M., KUMAR, P. Study of intermediate states 

in shape transition of ZnO nanostructures from nanoparticles to nanorods. Chemical 

Physics Letters. 2011, č. 515. 

 

 

 

 

 

  



52 

SEZNAM TABULEK 

Tab 2.1 Dělení disperzních soustav podle velikosti částic a jejich charakteristika  

Tab 3.1 Základní informace o vzorcích 

Tab 4.1 Proměřené a vyhodnocené vzorky pomocí RTG difrakce 

Tab 4.2 Výsledné velikosti krystalitů v závislosti na teplotě a času 

Tab 4.3 Hodnoty Ebg jednotlivých vzorků 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 2.1 Zobrazení Brownova pohybu částic v souřadnicovém systému  

Obr. 2.2 Zobrazení Sternova modelu  

Obr. 2.3 Vyjádření teorie DVLO  

Obr. 2.4 Srovnání metod top down a boottom up  

Obr. 2.5 Struktury ZnO -  wurtzite a sfalerit  

Obr. 2.6 Znázornění pásové teorie  

Obr. 2.7 Termogravimetrická křivka (a) dihydrátu octanu zinečnatého (b) dihydrátu 

octanu zinečnatého s octanem kademnatým (95:5)  

Obr. 2.8 Zobrazení absorpčních spekter ZnO  

Obr. 2.9 Graf pro odečtení hodnoty Ebg částic CdS připravených v roztoku CTAB  

Obr. 2.10 FTIR spektra (a) nanotyčinek ZnO, (b) směsných nanočástic ZnO/CdO  

Obr. 2.11 Jablonského diagram   

Obr. 2.12 Grafické znázornění Braggova zákona  

Obr. 2.13 RTG záznam nanočástic oxidu zinečnatého  

Obr. 2.14 Zobrazení nanočástic ZnO pomocí metody TEM, kde nanočástice byly 

připravovány při různých poměrech [OH-/Zn2+]  



53 

Obr. 2.15 Zobrazení SEM nanovláken oxidu zinečnatého připraveného termickým 

rozkladem dihydrátu octanu zinečnatého při 300 °C po dobu a) 1 hodiny, b) 

3 hodin, c) 12 hodin  

Obr. 3.1 Aparatura pro přípravu nanočástic ZnO pod UV-lampou 

Obr. 4.1 Naměřená TGA křivka dihydrátu octanu zinečnatého 

Obr. 4.2 Zobrazení vyhodnocení velikosti krystalků připravených termickým 

rozkladem 

Obr. 4.3 RTG difraktogram ZnO vzorku č. 3, velikost krystalků 32,1 nm  

Obr. 4.4 RTG difraktogram ZnO vzorku č. 9; velikost krystalků 67,09 nm  

Obr. 4.5 Zobrazení velikostí krystalků ZnO připravených srážecí metodou  

a vyhodnocených RTG difrakci 

Obr. 4.6 Absorpční spektra roztoků vybraných vzorků 

Obr. 4.7 Zobrazení převedeného absorpčního spekter pro odečet Ebg, vorek č. 18 

Obr. 4.8 Spektrum změřené reflektance vzorku č.7 

Obr. 4.9 Vyhodnocení energie zakázaného pásu z měřené reflektance vzorku č. 7 

Obr. 4.10 Spektrum infračervené spektroskopie vzorků č. 3, 8, 10, 11, 12 

Obr. 4.11 Spektrum z Ramanovy spektroskopie vzorků č. 3, 8, 10, 11, 12 

Obr. 4.12 Luminiscenční spektrum vzorku č. 1 (červené) a č. 11 (modré) 

Obr. 4.13 Zobrazení ZnO částic připravených termickým rozkladem octanu (vzorek 3) 

pomocí mikroskopu SEM, vlevo je přiblížení 20 000x, vpravo je přiblížení 

60 000x 

Obr. 4.14 Zobrazení prvkové analýzy vzorku č. 13 

Obr. 4.15 Zobrazení četnosti různě velkých částic 

Obr. 4.16 Zobrazení TEM snímku vzorku č. 3 

Obr. 4.17 Zobrazení TEM snímku vzorku č. 3 s vyznačenou mřížkou 

 



54 

SEZNAM ZKRATEK 

 DVLO teorie stability koloidních soustav  

(autoři Děrjagin, Landau, Verwey, Overbeek) 

 UV  ultrafialové záření 

 VIS  viditelné záření 

 UVA  dlouhovlnné ultrafialové záření  

 UVB  středněvlnné ultrafialové záření 

 SEM  skenovací elektronová mikroskopie 

 TEM  transmisní elektronová mikroskopie 

 TGA  termogravimetrie 

 RTG  rentgenové záření 

 PL  fotoluminiscence 

 XPRD rentgenová prášková difrakce (X-ray powder diffraction) 

 FTIR  Druh infračervené spektroskopie (Fourier transform infrared spectroscopy) 

 CTAB cetyltrimethylamonium bromid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Podrobný popis přípravy vzorků pomocí srážecí reakce 

a) Vzorek č. 10  

Roztok octanu zinečnatého (0,04 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 1,0970 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 80 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  

Roztok hydroxidu sodného (0,16 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 1,6161 ml do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do 

byrety umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 400 °C po dobu 1 hodiny. 

Při měření na UV-VIS spektrometru bylo nutno zachovat stejný poměr látek 4, ale s nižší 

koncentrací, aby roztok byl průhledné barvy. Bylo měřeno s poměrem látek 

NaOH:Zn(CH3COO)2 = 0,006 : 0,0015. Navážka octanu zinečnatého zde činila 0,04114 g a 

odpipetovaný objem ze zásobního roztoku NaOH byl 61,61 μl. Následný postup již byl stejný. 

 

b) Vzorek č. 11  

Roztok octanu zinečnatého (0,053 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 1,4535 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 80 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  

Roztok hydroxidu sodného (0,16 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 1,6161 ml do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do 

byrety umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého.  
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Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 400 °C po dobu 1 hodiny. 

Při měření na UV-VIS spektrometru bylo nutno zachovat stejný poměr látek 3, ale s nižší 

koncentrací, aby roztok byl průhledné barvy. Bylo měřeno s poměrem látek 

NaOH:Zn(CH3COO)2 = 0,006 : 0,002. Navážka octanu zinečnatého zde činila 0,05485 g a 

odpipetovaný objem ze zásobního roztoku NaOH byl 61,61 μl. Následný postup již byl stejný. 

 

c) Vzorek č. 12  

Roztok octanu zinečnatého (0,24 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 6,5817 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 80 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  

Roztok hydroxidu sodného (0,4 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 4,0404 ml do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do 

byrety umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 400 °C po dobu 1 hodiny. 

Při měření na UV-VIS spektrometru bylo nutno zachovat stejný poměr látek 1,67, ale s 

nižší koncentrací, aby roztok byl průhledné barvy. Bylo měřeno s poměrem látek 

NaOH:Zn(CH3COO)2 = 0,006 : 0,00359. Navážka octanu zinečnatého zde činila 0,09845 g a 

odpipetovaný objem ze zásobního roztoku NaOH byl 61,61 μl. Následný postup již byl stejný. 

 

d) Vzorek č. 13  

Roztok octanu zinečnatého (0,00128 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,0351 g 

octanu zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku 

bylo odpipetováno 80 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, 

do roztoku bylo dáno míchadélko.  
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Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do 

byrety umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 400 °C po dobu 1 hodiny. 

 

e) Vzorek č. 14  

Roztok octanu zinečnatého (0,002 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,06268 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 70 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  

Následně byl připraven roztok hexadecyltrimethylamonium bromid (CTAB) o koncentraci 

0,004 mol·dm-3 rozpuštěním 1,4578 g CTAB v deionizované vodě, celkový objem roztoku 

byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo odebráno 10 ml (kvůli vysokému pěnění bylo k odměření 

použito odměrného válce nikoliv pipety) a přidáno k roztoku octanu zinečnatého. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do 

byrety umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého a CTAB.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu 1 hodiny. 

 

f) Vzorek č. 15  

Roztok octanu zinečnatého (0,002 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,06268 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 70 ml a převedeno do kádinky umístěné na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko.  
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Následně byl připraven roztok hexadecyltrimethylamonium bromid (CTAB) o 

koncentraci 0,004 mol·dm-3 rozpuštěním 1,4578 g CTAB v deionizované vodě, celkový 

objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo odebráno 10 ml (kvůli vysokému pěnění 

bylo k odměření použito odměrného válce nikoliv pipety) a přidáno k roztoku octanu 

zinečnatého. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do 

byrety umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého a CTAB.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého, byl roztok po 24 

hodinách filtrován a následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu  

1 hodiny. 

 

g) Vzorek č. 16  

Roztok octanu zinečnatého (0,00128 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,0351 g 

octanu zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku 

bylo odpipetováno 80 ml a převedeno do reaktoru umístěného na elektromagnetické 

míchačce, do roztoku bylo dáno míchadélko. Do reaktoru byla zavedená UV-lampa. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do 

byrety umístěné nad reaktorem s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu 1 hodiny. 

 

h) Vzorek č. 17  

Roztok octanu zinečnatého (0,002 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,05485 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 



59 

odpipetováno 80 ml a převedeno do reaktoru umístěného na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko. Do reaktoru byla zavedená UV lampa. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do 

byrety umístěné nad reaktorem s roztokem octanu zinečnatého.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu 1 hodiny. 

i) Vzorek č. 18  

Roztok octanu zinečnatého (0,002 mol·dm-3) byl připraven rozpuštěním 0,06268 g octanu 

zinečnatého v deionizované vodě, celkový objem roztoku byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo 

odpipetováno 70 ml a převedeno do reaktoru umístěného na elektromagnetické míchačce, do 

roztoku bylo dáno míchadélko. Do reaktoru byla zavedená UV-lampa. 

Následně byl připraven roztok hexadecyltrimethylamonium bromid (CTAB) o koncentraci 

0,004 mol·dm-3 rozpuštěním 1,4578 g CTAB v deionizované vodě, celkový objem roztoku 

byl 100 ml. Z tohoto roztoku bylo odebráno 10 ml (kvůli vysokému pěnění bylo k odměření 

použito odměrného válce nikoliv pipety) a přidáno k roztoku octanu zinečnatého. 

Roztok hydroxidu sodného (0,006 mol·dm-3) byl připraven ze zásobního 30% roztoku 

hydroxidu sodného, ze kterého bylo odpipetování 61,61 μl do baňky na 100 ml, baňka 

následně byla doplněná deionizovanou vodou. Z tohoto roztoku bylo převedeno 20 ml do 

byrety umístěné nad kádinku s roztokem octanu zinečnatého a CTAB.  

Hydroxid sodný byl k roztoku octanu zinečnatého přidáván rychlostí 0,67 ml/min za 

neustálého míchání. Po převedení 20 ml NaOH do octanu zinečnatého byl vzorek filtrován a 

následně žíhán v keramickém kelímku v peci při 350 °C po dobu 1 hodiny. 


