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ANOTACE 
 

Disertační práce se zabývá přípravou a fyzikálně-chemickou charakterizací nanočástic 

(Zn, Gd, Tm) a jejich nanokompozitních materiálů na bázi grafen oxidu. 

 Pro přípravu nanočástic ZnO a ZnO2 byl zvolen modifikovaný pracovní postup, který 

není v současné době dostatečné prostudován a existuje velmi málo publikací, zabývající se 

touto problematikou. Upraveným pracovním postupem se rozumí tzv. precipitace nanočástic 

z rozpustného komplexu zinku. Na základě dosažených výsledků příprav nanočástic ZnO a 

ZnO2 se jeví tento pracovní postup velmi vhodný pro přípravu nanočástic o velikostech 

řádově 10 nm.  

Druhá část disertační práce se zabývá přípravou nanokrystalických oxidů vybraných 

lanthanidů. K přípravě nanokrystalických oxidů Ln (Ln = Gd, Tm) byla zvolena málo 

popsaná technika termického rozkladu komplexu Ln-dusičnan-glycin. Tato procedura 

zajišťuje přípravu vysoce čistých nanokrystalických oxidů Gd a Tm.  

Třetí část práce se soustřeďuje na využití připravených nanokrystalických oxidů k syntéze 

nanokompozitních materiálu na bázi grafen oxidu. Nanokompozitní materiály byly 

připraveny v kombinaci GO–ZnO, ZnO2, GO–Tm2O3, Gd2O3, GO–ZnO–Tm2O3, ZnO–

Gd2O3 a GO–ZnO2–Gd2O3, ZnO2–Tm2O3. Kromě nanokompozitu GO–ZnO, který je již 

publikován a charakterizován, jsou ostatní nanokompozity nově připravené. 

 Připravené nanokompozitní materiály byly testovány jako potenciální nové 

fotokatalyzátory a první výsledky naznačují, že některé projevují lepší fotokatalytickou 

účinnost než komerčně využívaný TiO2 (Evonik P25). Nanokrystalické oxidy gadolinia a 

thulia byly otestovány také na akvatickou toxicitu na vybraných zelených řasách. 

V předložené práci jsou navrženy optimalizované, jednoduché a rychlé metody příprav 

nanočástic a nanokompozitních materiálů. V závěru jsou doporučeny další možné postupy 

ve výzkumu těchto nanomateriálů. 

 
Klíčová slova: nanočástice, oxid zinečnatý, oxid thulitý, oxid gadolinitý, peroxid 

zinečnatý, grafen oxid, nanokompozitní materiály, fotokatalýza.  



 

ANNOTATION 
 

The dissertation describes detailed the preparation and physicochemical characterization 

of nanoparticles (Zn, Gd, Tm) and their graphene oxide based nanocomposite materials.  

To prepare ZnO and ZnO2 nanoparticles, a modified working procedure was chosen. This 

procedure is not sufficiently studied nowadays and there are only a few publications that 

deal with this procedure. The modified working procedure is named precipitation of 

nanoparticles made of soluble zinc complex. According to the attained results of ZnO and 

ZnO2 nanoparticles preparation, the procedure proves to be highly suitable for the 

preparation of 10 nm sized nanoparticles. 

The second part of the dissertation describes the preparation of nanocrystalline oxides of 

selected lanthanides. For the preparation of nanocrystalline Ln oxides, (Ln = Gd, Tm), 

thermal precursor decomposition technique of Ln-nitrate-glycine complex was chosen. This 

procedure provides production of a high-purity Gd and Tm nanocrystalline oxides.  

The third part is focused on the use of nanoparticles which were prepared for the synthesis 

of nanocomposite graphene oxide based materials. Nanocomposite materials were prepared 

in combinations of GO–ZnO, ZnO2, GO–Tm2O3, Gd2O3, GO–ZnO–Tm2O3, ZnO–Gd2O3 

and GO–ZnO2–Gd2O3, ZnO2–Tm2O3. Besides the nanocomposite GO–ZnO, which is 

already published and characterized, other nanocomposites are completely newly prepared.  

Prepared nanocomposites were tested as new potential photocatalysts and the first results 

indicate that some of them exhibit better photocatalytic efficiency than commercial used 

TiO2 (Evonik P25). Nanocrystalline oxides of gadolinium and thulium were also tested for 

aquatic toxicity on selected green algae. 

The presented dissertation suggests optimized, simple and fast methods of nanoparticles 

and nanocomposite materials preparation. In the conclusion, there are suggested other 

possible procedures in the research of the nanomaterials. 

 

Keywords: nanoparticles, zinc oxide, zinc peroxide, gadolinium oxide, thulium oxide, 

graphene oxide, nanocomposite materials, photocatalysis.  
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
 

Zkratka Název 
AZK tetraamminzinečnatý kation 
a, b, c mřížkové parametry; [Å] 
BET analýza specifického povrchu; (Brunauer–Emmett–Teller surface area 

analysis) 
C60 sférický fulleren tzv. Buckminsterfullerene 
Å Ångström; [10−10 m ~ 0,1 nm] 
DTA diferenční termická analýza (Differential Thermal Analysis) 
EC50 efektivní účinná koncentrace (Half Maximal Effective Concentration) 
EDS; EDAX; 
EDX; EDXRF 

elektronově disperzní rentgenová spektroskopie (Energy Dispersive 
Spectroscopy; Energy Dispersive X-ray Fluorescence) 

eV elektronvolt; [1 eV = 1.60217662 × 10-19 J] 
FT-IR 
FTIR-ATR 

infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (Fourier Transform 
Infrared ~ Attenuated Total Reflectance (Spectroscopy)) 
modifikace infračervené spektroskopie se zeslabeným totálním odrazem 

GO grafen oxid (grafit oxid); graphene oxide 
Gly glycin 
h, k, l Millerovy indexy 
HMT urotropin ~ hexamethylentetramin 
IUPAC Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (International Union of Pure and 

Applied Chemistry) 
JCPDS databáze práškových difrakčních záznamů (Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards) 
Lc velikost krystalické fáze (Crystallites Size by Lorentzian function); [Å] 
Ln lanthanoid 
MRI magnetická rezonance (Magnetic Resonance Imaging) 
nm nanometr [10-9 m]  
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) 
p tlak; [Pa] 
pH vodíkový exponent (Potential Of Hydrogen) 
RTG rentgen; označení pro rentgenové záření (Radiography, X-ray) 
SEM skenovací (řádkovací) elektronová mikroskopie (Scanning Electron 

Microscope) 
SIM simonkolleit; Zn5(OH)8Cl2·H2O 
S_01 označení vzorku nanočástic oxidu zinečnatého  
S_02 označení vzorku nanočástic peroxidu zinečnatého 
TEM; STEM; 
SAED 

transmisní elektronová mikroskopie (Transmission Electron Microscopy; 
Scanning Transmission Electron Microscopy; Selected Area (Electron) 
Diffraction) 

TG termogravimetrie 
UV-DRS UV-vis difúzní reflektance (UV-Visible Diffuse Reflectance Spectroscopy) 
XRD práškový difrakční záznam (X-ray Powder Diffraction) 
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1. ÚVOD 
 

Současným trendem materiálového výzkumu je miniaturizace zaměřená na syntézu, 

charakterizaci a technologické využití nových nanomateriálů. Vývoj nových metod a 

postupů příprav jsou hlavní výzvou pro chemii a fyziku v posledních několika letech. 

Nanomateriály jsou základními složkami mnoha různých přístrojů, které se využívají 

v medicíně, výzkumu a vývoji, elektronice, automobilovém průmyslu a mnoha dalších 

průmyslových odvětvích. Z tohoto důvodu jsou nanomateriály (nanočástice, 

nanokompozitní materiály atd.) velice důležité při výzkumných a aplikačních procesech a 

tvoří nedílnou součást celosvětové ekonomiky. Oblast základního materiálového zaměření 

výzkumných skupin v celosvětovém měřítku je příprava nových nanomateriálů ve snaze 

zlepšit jejich fyzikálně-chemické, včetně biologických, vlastností, jako je snížení toxicity, 

vodivost, magnetické, spektroskopické, elektrické, antibakteriální a jiné důležité vlastnosti. 

Nanomateriály vykazují odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti než jejich objemové 

analogy, především díky zvýšení relativní plochy povrchu a kvantovým jevům, které 

ovlivňují fyzikálně-chemické vlastnosti nanočástic, zejména při poklesu rozměrů 

nanokrystalů pod určitou hodnotu. Konečný rozměr nanokrystalů je následkem kvantového 

omezení pohybu elektronů v určitém rozměru na oblast velikostně srovnatelnou s jeho 

vlnovou délkou. Povrchové jevy jsou připisovány zvýšenému počtu povrchových atomů a 

nepravidelnostem v symetrii krystalové mřížky na hranici nanostruktury. 

Jednou z velmi slibných skupin jsou nanomateriály na bázi oxidů zinku a lanthanidů, 

patřící v současnosti mezi žádané produkty především pro své biologické vlastnosti 

(antibakteriální), diagnostickým aplikacím (kontrastní látky v magnetické rezonanci), 

magnetickým separacím (magnetické kapaliny – např. „ferrofluids“), k přípravě 

luminiscenčně aktivních materiálů, ale také v optice, k přípravě senzorů či jako 

fotokatalyzátory. Nanomateriály na bázi oxidů lanthanidů jsou v současné době velmi 

žádoucí ve všech směrech aplikovaného výzkumu. Zásadní nevýhodou je vysoká pořizovací 

cena lanthanidů (od Pr – po Lu). 
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1.1.  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  
 

Cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 
 

➢ příprava nanočástic ZnO (S_01) a ZnO2 (S_02) pomocí postupu precipitace 

z tetraamminzinečnatého komplexu Zn2+ v destilované vodě nebo peroxidu 

vodíku, 

➢ příprava nanokrystalických oxidů vybraných lanthanidů Gd(III), Tm(III) 

termickou dekompozicí z jejich prekurzor komplexu Gd(Tm)-dusičnan-glycin, 

➢ příprava nanokompozitních materiálů na bázi grafen oxidu (GO) a oxidu 

(peroxidu) zinku, 

➢ příprava nanokompozitních materiálů na bázi grafen oxidu (GO) a oxidů thulia a 

gadolinia, 

➢ příprava nanokompozitních materiálů na bázi grafen oxidu (GO) a binárních 

směsí oxidu (peroxidu) Zn(II), Gd(III), Tm(III), 

➢ charakterizace získaných nanokompozitních materiálů dostupnými fyzikálně-

chemickými metodami, 

➢ testování připravených nanokompozitních materiálů na fotokatalytickou aktivitu, 

➢ testování toxicity nanokrystalických oxidů Gd(III) a Tm(III), 

➢ shrnutí výsledků a jejich diskuze. 

 
2. TEORETICKÁ  ČÁST  –  ÚVOD  DO  PROBLEMATIKY 

 
2.1.  NANOTECHNOLOGIE A NANOMATERIÁLY  

 
Nanotechnologie je multidisciplinární věda, která zahrnuje vědecké a technologické 

činnosti na molekulární a atomové úrovni. Nanotechnologie je rychle se rozvíjející odvětví, 

především díky rychlému pokroku dosaženému v různých oblastech výzkumu (léčiva, 

záznamová média, počítače, keramické materiály, solární průmysl, purifikace vody, 

adsorbenty, katalyzátory, senzory plynů, elektrody, polymery, nátěrové hmoty, baterie, 

magnetické kapaliny atd.) (Nel et al. 2006). Nanomateriály lze definovat jako materiály 

s alespoň jedním rozměrem mezi 1 a 100 nm (Tab. 1). Nanočástice mají specifické 

fyzikálně-chemické vlastnosti, které se liší od jejich objemových analogů („bulk materials“). 

Jejich velký povrch je příčinou nárůstu reaktivity, a proto elektrické (vodivost), optické 

(absorpce, fotoluminiscence), chemické (katalytická aktivita) a mechanické (elasticita, 

tvrdost) vlastnosti se mohou velmi lišit (Ju-Nam and Lead 2008). 
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Nanomateriály můžeme klasifikovat do těchto skupin: 

 
a) Klastry: soubor jednotek (atomů nebo reaktivních molekul) až do celkového počtu 50 

jednotek. 

b) Koloidy: stabilní kapalná fáze s dispergovanými nanočásticemi o rozměrech 1–1000 

nm. 

c) Nanočástice: pevné částice o rozměrech 1–1000 nm, které mohou být nekrystalické, 

agregáty krystalitů, nebo samotné krystality. 

d) Nanokrystal: pevná částice jednoho monokrystalu v nanorozměrech. 

e) Nanostrukturní nebo nanorozměrový materiál: jakýkoliv pevný materiál, který má 

nanometrický rozměr; tři rozměry – částice; dva rozměry – tenké vrstvy; jeden rozměr 

– tenké nanotrubičky. 

f) Kvantová tečka („Quantum dot“): částice, která vykazuje velikost kvantizačního 

účinku alespoň v jednom rozměru (Lee et al. 2010; Mostofizadeh et al. 2011; Stone 

et al. 2010; Wang et al. 2015). 

 
V rámci této disertační práce můžeme nanomateriály, z hlediska chemické kompozice, 

rozdělit do několika skupin: 

 
a) nanomateriály na bázi uhlíku 

Nanomateriály skládající se z čistého uhlíku lze rozdělit do dvou skupin, a to na fullereny 

a uhlíkové nanotrubičky. Nejznámější z fullerenů je tzv. fulleren C60 (Buckminsterfulleren) 

což je sférická molekula s uhlíkovými atomy uspořádanými v ikosahedronové struktuře. 

Nanomateriály na bázi uhlíku jsou používané v mnoha biologických a lékařských aplikacích 

(Kroto et al. 1985). Velkou aplikovatelnost v průmyslu mají také uhlíkové nanotrubičky díky 

dobrým elektrickým, mechanickým a chemickým vlastnostem. Je důležité zmínit zejména 

užití v elektronice, energetice, polymerním průmyslu či v neposlední řadě také v medicíně 

(Upadhyayula et al. 2009). 

 
b) oxidy kovů 

Tato skupina zahrnuje celou řadu oxidů kovů a jejich kombinací, projevující se vysokou 

reaktivitou připravených nanočástic. Nanočástice oxidů kovů jsou použity v rozsáhlé řadě 

spotřebitelských produktů, jako jsou kosmetické přípravky, katalyzátory či v biomedicíně 

(Astruc 2007; Raj et al. 2012). Příkladem můžou být superparamagnetické vlastnosti 
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nanočástic oxidů železa, které se hojně využívají v magnetické rezonanci ke kontrastnímu 

zobrazování (Laurent et al. 2010). 

Nanomateriály lze z hlediska chemického složení dělit i do dalších skupin jako například 

na elementární kovové nanočástice (např. Fe, Zn, Au, Ag) či organické polymerní 

nanočástice (Pd-organický polymer) (Li et al. 2014b; Sadeghi and Meskinfam 2012; 

Soliman et al. 2015). 

 
Tab. 1. Srovnání vybraných nanomateriálů. 
 
Vybraná klasifikace 
nanomateriálů 

Velikost 
(cca) 

Materiál 

Nanokrystaly a klastry 
(kvantové tečky) 

1-10 nm kovy, polovodiče, magnetické 
materiály 

Ostatní nanočástice 1-100 nm keramické oxidy 
Nanotyčinky  
(„Nanowires“) 

1-100 nm kovy, polovodiče, oxidy, sulfidy, 
nitridy 

Nanotrubičky („Nanotubes“) 1-100 nm uhlík, kovové chalkogenidy 
Nanoporézní pevné látky 0,5-10 nm zeolity, fosfáty atd. 
Povrchy a tenké vrstvy 1-1000 nm různé materiály 

 

Zvýšené používání nanomateriálů vede k uvolňování značného množství nanočástic do 

životního prostředí. Bohužel dodnes neexistuje dostatek standardizovaných postupů s cílem 

posoudit bezpečnost a dopad na životní prostředí (De Stefano et al. 2012) (He et al. 2014). 

 
2.2.  METODY PŘÍPRAV NANOČÁSTIC  

 
Za posledních několik desetiletí bylo vyvinuto několik syntetických postupů příprav 

nanočástic. Bez ohledu na zvolenou techniku je obecný cíl přípravy nanočástic zaměřen na: 

a) minimalizaci a kontrolovaný růst nanočástic, 

b) přípravu nanočástic v úzkém rozsahu distribuční velikosti, 

c) syntézou kontrolovanou morfologii a krystalinitu nanočástic. 

 
Velikost, tvar částic a krystalová struktura má důležitý vliv na jejich výsledné vlastnosti. 

 Obecně lze metody přípravy nanočástic rozdělit do dvou skupin: 

 
a) přípravy nanočástic v kondenzované fázi. 

Tato skupina zahrnuje metody přípravy nanočástic v kondenzované (pevné či kapalné) 

fázi. Využití pevné fáze zahrnuje přípravu nanočástic mletím či termickým rozkladem, kde 
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je dodáno větší množství vnější energie (teplo, energické mletí koulí) k dosažení rozkladu 

výchozího prekurzoru (de Carvalho et al. 2013). Syntéza nanočástic pomocí termického 

rozkladu prekurzoru umožňuje výrobu relativně velkého množství nanočástic, jejichž 

vlastnosti lze ovlivňovat pomocí poměru okysličovadla ve směsi (Liu et al. 2007).  

Běžnější a častěji používané jsou ovšem postupy příprav v kapalné fázi, které zahrnují 

precipitační metody a metody sol-gel. Řízeně kontrolované podmínky zaručují zpomalení 

růstu nanočástic často využitím různých povrchově aktivních látek (Ghorbani et al. 2015; 

Vafaee and Ghamsari 2007). 

 
b) přípravy v plynné fázi. 

Nanočástice se připravují v inertních nebo reaktivních atmosférách a při různých tlacích. 

Řadíme zde zejména přípravy nanočástic pomocí techniky elektrospreje, plamenné 

pyrolýzy, odpařování, kondenzace pomocí laserů, laserovou ablaci či plazmovou syntézu 

(Gondal et al. 2009; Lenggoro et al. 2000). Rychlým zchlazením odpařeného materiálu se 

zabrání růstu jader nanočástic a tím se docílí získání nanočástic velmi malých rozměrů 

v jednotkách či desítkách nanometrů. Příprava nanočástic z plynné fáze je výhodnější při 

velkoobjemové kontinuální výrobě v průmyslu.  

 
2.3.  VLASTNOSTI OXIDU A PEROXIDU ZINEČNATÉHO  
 

Oxid zinečnatý je anorganická sloučenina amfoterní povahy, bílé barvy a téměř 

nerozpustná ve vodě. Termodynamicky nejstabilnější je oxid zinečnatý ve wurtzitové 

hexagonální struktuře (Obr. 1). Méně běžná struktura ZnO je tzv. sfaleritová (zinc blende) 

tvořící kubickou krystalovou strukturu a kubická struktura ZnO tzv. Rochelleho sůl (Ashrafi 

and Jagadish 2007). 

 

 
Obr. 1. Zobrazení ZnO krystalové struktury: a) kubická „rocksalt“ (Rochelle salt – vínan 

sodno-draselný), b) kubická „zinc blende“, c) hexagonální wurtzitová [23]. 
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Jedná se o polovodič (n-typ) s širokým vodivostním energetickým pásem 3,37 eV a 

s velkou vazebnou energií 60 MeV (Obr. 2) (Klingshirn 2007). 

 

 
Obr. 2. Znázornění elektronových pásů u polovodiče [24]. 

 
Práškovitý ZnO je široce používán jako přísada do řady materiálů například při výrobě 

plastů, keramiky, skla, cementu, pryže, maziv, barev, tmelů, pigmentů. V zemské kůře je 

přítomen jako minerál zinkit, nicméně vyrábí se také ve velké míře synteticky. 

Nanometrický ZnO má velký aplikační potenciál při přípravě solárních článků (Wang et al. 

2001), senzorů plynů (Ma 2002; Sadek et al. 2007), chemických absorbentů (Rosso et al. 

2003; Turton et al. 2004), varistorů (Jun et al. 2002), elektrických a optických zařízení atd. 

(Wu and Xie 2004). Morfologie nanočástic oxidu zinečnatého je velmi rozmanitá (Obr. 3). 

Z hlediska morfologie můžeme pozorovat nanočástice ZnO tvarů tyčinek, drátků, lístků, 

trubiček, dutých kuliček a jejich rozmanitých kombinací (Xu and Wang 2011). 

 

 
Obr. 3. Ukázka morfologie nanočástic ZnO [32]. 
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Oxid zinečnatý je obecně považován za zdravotně nezávadný materiál, jelikož 

nezpůsobuje podráždění kůže a očí a neexistuje žádný důkaz karcinogenity, genotoxicity a 

reprodukční toxicity u lidí. Nicméně prášek může být nebezpečný při vdechnutí nebo požití 

(Patniak 2003). Podrobně jsou zpracovány také mnohé studie antibakteriálních a 

antimikrobiálních účinků ZnO (Sirelkhatim et al. 2015). 

Peroxid zinečnatý je bílý nebo žlutý prášek, který se nejčastěji používá v gumárenském, 

kosmetickém, farmaceutickém průmyslu, při výrobě plastů, nebo jako oxidační činidlo 

v explozivních či pyrotechnických směsích (Ibarra et al. 2002; Rosenthal-Toib et al. 2008). 

Velmi perspektivní se jeví užití ZnO2 jako oxidačního činidla v organické syntéze například 

při oxidaci alkoholů na karbonylové sloučeniny (Verma and Jain 2014).  

ZnO2  je polovodičem s širokým energetickým pásem o hodnotě 4,5 eV, což jej 

předurčuje mimo jiné i k použití jako luminiscenční materiál, nebo jako fotokatalyzátor (Bai 

and Liu 2010). Termických rozkladem ZnO2, jako prekurzoru, lze snadno připravit čistý 

ZnO (Chen et al. 2009).  

 
Obr. 4. Pyritová struktura (kubická) ZnO2 jednotky [35]. 

 
Peroxid zinečnatý je velmi nebezpečný při kontaktu s pokožkou, zasažení očí, požití či 

inhalaci. Při inhalaci je vysoce toxický pro plíce a sliznice, což může vést k chronickému 

poškození dýchacích cest (ScienceLab.com 2013). Nanometrický ZnO2 projevuje výrazné 

antibakteriální účinky jak popisuje Colonia a kol. (Colonia et al. 2013), kde testovali 

připravený ZnO2, technikou sol-gel, na Bacillus subtilis (B. subtilis), Escherichia coli (E. 

coli) a Staphylococcus aureus (S. aureus). Největší inhibiční zóna byla u B. subtilis. 

 
2.3.1.  METODY PŘÍPRAV OXIDU A PERO XIDU ZINEČNATÉHO  

 
Existuje mnoho způsobů příprav nanočástic oxidu zinečnatého. Můžeme je obecně 

rozdělit na přípravy v kapalné fázi, plynné fázi a pevné fázi.  Nejdůležitější z nich jsou 

stručně popsány v následujícím textu: 
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a) kontrolovaná precipitace z roztoku 

Srážení je široce používaný způsob získaní oxidu zinečnatého, zejména kvůli 

opakovatelnému získaní nanočástic stejných vlastností. Tento způsob zahrnuje rychlou 

přípravu nanočástic s konkrétními rozměry srážením z roztoků Zn2+ solí pomocí srážecího 

činidla. Postup spočívá v alkalickém srážení (hydroxidy alkalických kovů, hydroxid 

amonný, organické báze atd.) prekurzoru zinku (např. chloridu, dusičnanu, síranu) za vzniku 

termolabilní zinečnaté sraženiny (uhličitan, hydroxid, šťavelan), jenž je dále tepelně 

zpracován k odstranění vlhkosti, vázané vody či organických nečistot za vzniku ZnO (Lanje 

et al. 2013; Shamsipur et al. 2013).  

ZnCl2 + 2 NaOH → Zn(OH)2 + 2 NaCl (1) 

Zn(OH)2 → ZnO + H2O (2) 

 
Schéma 1. Reakce chloridu zinečnatého s hydroxidem sodným a rozklad hydroxidu 

zinečnatého na oxid zinečnatý. 

 
Klíčovou otázkou při přípravě monodisperzních nanočástic při srážení je pochopit 

základní mechanismus tvorby nanokrystalů v roztoku (Baronov et al. 2015). Hlavní faktory, 

které určují proces nukleace a růstu lze popsat pomocí modelu nukleace tvorby nanočástic v 

roztoku, který sestavil La Mer a Dinegar v roce 1950. 

 
Obr. 5. La Merův model ilustrující oddělené procesy nukleace a růstu během syntézy 

monodisperzních nanočástic (Chang and Waclawik 2014). 
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Dle modelu může být celý proces nukleace a růstu rozdělen do tří fází. V první fázi (I) se 

koncentrace monomeru postupně zvyšuje, až se dosáhne bodu přesycení (S). Pokud nejsou 

přítomné částečky nečistot (prach, malé krystality), které by zahájily heterogenní nukleaci 

je možná pouze nukleace homogenní. Jelikož je ale energetická bariéra pro zahájení 

homogenní nukleace příliš vysoká, koncentrace monomeru se může dále zvyšovat (fáze II). 

Ve fázi II je nakonec dosaženo kritické hodnoty přesycení (SC), která znamená, že systém 

obsahuje dostatek energie k překonání energetické bariéry. V tomto okamžiku dojde ke 

vzniku velkého počtu jader nanočástic a jejich vyloučení v roztoku. V důsledku poklesu 

koncentrace monomeru pod kritickou hodnotu přesycení již žádná další nukleace není 

možná. Ve fázi III všechna vzniklá jádra začnou růst ve stejnou dobu, což má za následek 

úzké distribuční rozmezí velikostí částic. Model nezohledňuje vysokou povrchovou energii 

atomů jader nanočástic, která způsobuje nekontrolovaný růst nanočástic a následnou 

aglomeraci. Aby se těmto nežádoucím projevům zabránilo, používají se povrchově aktivní 

molekuly, které jsou schopny stabilizovat i ty nejmenší nanočástice v roztoku. Ve většině 

případů se jedná o hydrofobní organické látky s dlouhým uhlíkatým řetězcem, na jejímž 

konci jsou funkční skupiny jako např. fosfáty, aminy, thioly či karboxyláty. Tyto látky 

vytvoří kolem nanočástice hydrofobní obal, který poskytne ochranu proti oxidaci, ale také 

dlouhodobou stabilitu v nepolárních rozpouštědlech (Bahrig et al. 2014). 

Nevýhodou je, že při srážení dochází k vysokému stupni aglomerace vzniklých částic, a 

proto se využívá při srážení procesů ovlivňujících parametry vznikajících částic, například 

vliv pH, teploty a doby srážení. Další kontrolované parametry v procesu srážení, které lze 

ovlivnit, zahrnují úpravy koncentrací činidel, rychlost přidávání reagentů a reakční teplotu 

(Hong et al. 2006; Kim et al. 2005; Wang and Gao 2003). Srážecí metoda je sice relativně 

jednoduchá a nenáročná, avšak vykazuje řadu nevýhod, mezi něž patří již zmíněná 

aglomerace nanočástic, řada operačních kroků (filtrace, sušení, kalcinace, drcení atd.), a také 

možnost znečištění vzorku a obtížná separace nečistot. 

 
b) sol-gel technika  

Tato metoda je hojně používána pro svou jednoduchost, spolehlivost a opakovatelnost. 

Metoda je založena na přípravě koloidní suspenze (solu), který je transformován na viskózní 

gel a následně například kalcinací převeden na pevný materiál. Mezi výhody patří především 

nízká reakční teplota, těkavost prekurzorů (alkoxidů), dobrá rozpustnost výchozích látek a 

mírné reakční podmínky.  
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Obr. 6. Produkty získané využitím techniky sol-gel. 

 
Proces přípravy pevné látky probíhá v několika fázích: sol, gel, xerogel, pevná látka. 

Prvním krokem syntézy je srážení velmi malých částic pevné látky ve formě koloidního solu 

roztokem prekurzoru. 

Sol je dál transformován na gel, což je porézní, třírozměrná pevná struktura v kapalném 

prostředí. Gel může být v dalším kroku vysušen konvenční cestou, čímž získáme tzv. 

xerogel, druhou možností je superkritické sušení, které poskytuje aerogel. Změny mezi 

jednotlivými fázemi probíhají plynule a navíc je tento proces natolik pomalý a lehce 

kontrolovatelný, že umožňuje syntézu materiálů s přesně definovanými vlastnostmi 

(Mondelaers et al. 2002; Tokumoto et al. 2003). 

 
c) solvotermální a hydrotermální technika  

Jednoduchá solvotermální technika se provádí v autoklávu za postupného zahřívání 

reakční směsi substrátů po dobu několika dnů. Hydrotermální technika poskytuje 

superkritické podmínky, které mohou vést k unikátním morfologiím produktů jednoduchým 

ovlivňováním reakčních činidel, pH a přísad. Nanočástice připravené touto metodou 

vykazují vyšší čistotu než výchozí prekurzor. Pro zlepšení reakční kinetiky se velice často 

užívají hybridní hydrotermální techniky například v kombinaci s mikrovlnným ozařováním, 

s ultrazvukem (Liu and Zeng 2003; Zhang et al. 2004).   
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Dále se k přípravě nanometrického ZnO používají mechanochemická zpracování 

(Aghababazadeh et al. 2006), rozprašovací pyrolýza a sušení (Okuyama and Wuled 

Lenggoro 2003), termický rozklad organického prekurzoru (Rataboul et al. 2002), 

sonochemická nebo mikrovlnně asistovaná syntéza (Hu et al. 2004).  

K přípravě ZnO2 je popsáno několik jednoduchých metod smícháním Zn2+ solí (např. 

ZnSO4, ZnCl2 atd.) a peroxidu vodíku (Hsu and Wu 2005). 

 
2.3.2.  PŘÍPRAVA OXIDU (PEROXIDU)  ZINEČNATÉHO Z  AZK  

 
Většina publikovaných prací se zabývá syntézou ZnO přímým srážením vodných roztoků 

Zn2+ solí a následnou úpravou sraženiny pro získání nanometrického ZnO. V této práci je 

získaný prekurzor simonkolleit (SIM) rozpouštěn v koncentrovaném vodném roztoku 

amoniaku za získání rozpustného tetraamminzinečnatého komplexu zinku (AZK). 

Rozkladem AZK v destilované vodě se získá velmi čistý a ultrajemný bílý prášek ZnO. 

 Simonkolleit lze připravit mnoha postupy, například reakcí hexamethylentetraminu 

(HMT) s chloridem zinečnatým ve vodě (Long et al. 2008).  

Čirý, světle nažloutlý roztok tetraamminzinečnatého komplexu zinku lze také připravit 

rozpouštěním vysráženého hydratovaného oxidu zinečnatého v koncentrovaném vodném 

roztoku amoniaku (Lin et al. 2013).  

Nejčastějšími postupy příprav nanometrického ZnO z AZK jsou hydrotermální rozklad 

nebo postupné odpařování rozpouštědla za nízké teploty (Lupan et al. 2008) (Zhao et al. 

2010). 

Navržený postup přípravy nanočástic ZnO2 z AZK je na schématu 2 a tento pracovní 

postup nebyl dosud popsán. Reakcí AZK s roztokem peroxidu vodíku vede pravděpodobně 

nejprve ke vzniku hydroxidu zinečnatého, který následně reaguje s peroxidem za vzniku 

ZnO2.  



13 
 



14 
 

Lanthanoidy vykazují různé paramagnetické efekty v závislosti na počtu nepárových 

elektronů (silné efekty např. Tm3+, slabé efekty např. Ho3+). Proto jsou využívány v mnoha 

různých typech biologických aplikací, z nichž nejdůležitější je zobrazování magnetickou 

rezonancí (MRI). Dále se hojně využívají jako luminiscenční chemosenzory pro biologické 

zobrazování a analýzu, katalyzátory pro organické syntézy, kontrastní látky či v magnetické 

rezonanční spektroskopii (NMR) a dále v mnoha jiných aplikacích (Zhang et al. 2014b). 

 
Gd2O3 je bílý prášek monoklinické krystalografické soustavy, stabilní až do teploty 2150 

°C, a velice dobře rozpustný v minerálních kyselinách. Nad tuto teplotu se krystalografická 

soustava oxidu gadolinitého transformuje na hexagonální. Připravuje se termálním 

rozkladem uhličitanu, hydroxidu, dusičnanu nebo oxalátu. Oxid gadolinitý má všestranné 

použití například v organických syntézách (rozklad alkoholů, dimerizace methanu, 

katalyzátor atd.), kontrastní látky v nanomedicíně (MRI), optice, optoelektronice atd. (Li et 

al. 2014a).  

 
Obr. 8. Kubická krystalová struktura Gd2O3 (Gd-šedá, O-červená) [64]. 

 
Nanočástice oxidu gadolinitého mohou existovat v několika morfologických tvarech, 

jako například nanotrubičky, nanodestičky, nanotyčinky, duté kuličky atd. (Li et al. 2012). 

Trojmocný atom GdIII v oxidu má sedm nepárových elektronů, což se projevuje velkým 

magnetickým momentem (Pyykko 2015; Tian et al. 2013).  

 
Tm2O3 je bílý až lehce nazelenalý prášek krychlové krystalografické soustavy, stabilní 

až do teploty 2341 °C. Čistý kov i sloučeniny thulia mají málo komerčních využití, a to 

především díky jeho vzácnosti a vysoké ceně.  
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Obr. 9. Kubická krystalová struktura Tm2O3 (Tm-šedá, O-červená) [68]. 

 
Nejčastěji se využívá k výrobě laserů, v jaderném průmyslu (zdroj RTG záření), 

k přípravě směsných magnetických materiálů (ferity), nebo v dozimetrii. Oxid thulitý se 

velmi dobře rozpouští ve všech minerálních kyselinách za vzniku příslušných solí. Samotný 

oxid thulitý je jen lehce toxický, a to jen ve velkém množství. 

Nanostrukturní oxid thulitý má velký aplikační potenciál v oblasti přípravy oxidem 

dopovaných nanokompozitních materiálů, kde se uplatňují jeho výrazné luminiscenční a 

dielektrické vlastnosti (Nyk et al. 2008). 

 
2.4.1.   PŘÍPRAVY NANOČÁSTIC OXIDU GA DOLINITÉHO A THULITÉ HO  

 
Syntéza pomocí termického rozkladu je rychlý způsob k přípravě nanokrystalických 

oxidů. Takto připravené oxidy mají minimum nečistot a jsou chemicky homogenní s výrazně 

velkou plochou povrchu.  

 
Schéma 3. Schéma přípravy nanokrystalických oxidů pomocí termického rozkladu. 
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Tato metoda spočívá v termické iniciaci vysušeného gelu směsi dusičnanu kovu a 

dusíkaté organické látky (glycinu, močoviny, thiomočoviny, β-alaninu aj.), při nízkých 

teplotách do 500 °C, kdy dochází k silné exotermní oxidační reakci s uvolněním plynných 

složek a pevného produktu v podobě velmi čistého oxidu kovu (Schéma 3). Pro proběhnutí 

reakce při hoření je tedy nutné palivo a okysličovadlo, kde okysličovadlem je dusičnanový 

aniont a palivem dusíkaté organické látky (Moore and Feng 1995). Omezující je pouze to, 

že jako výchozí sůl lze použít pouze dusičnan kovu. 

 
2.5.  BIMETALICKÉ NANOKOMPO ZITNÍ MATERIÁLY  

 
Bimetalické nanokompozitní materiály se připravují substitucí dalšího kationtu kovu 

(např. Ln3+) do subatomární mřížky ZnO, čímž se docílí významného rozšíření vlastností 

polovodičových nanostruktur v důsledku změn elektronických, optických nebo 

katalytických vlastností (Josephine and Sivasamy 2014). 

 Takové materiály můžou najít uplatnění v oblastech optické komunikace, při tvorbě 

displejů, luminiscenčních, fluorescenčních a fotokatalytických materiálů, LED diod, 

výkonných laserů, solárních článků atd. (Mehta et al. 2003; Thepnurat et al. 2015; Zamiri et 

al. 2014). 

Velké množství různých bimetalických nanostrukturních materiálů, založených na ZnO, 

lze připravit několika metodami. Nejčastěji využívanou metodou příprav bimetalických 

nanokompozitů je termální evaporace, chemická depozice par (CVD), sol-gel metoda, 

metoda pevné vaporizace nebo procedury v kapalné fázi (Armelao et al. 2007; Sun et al. 

2005). 

V této práci je zvolena technika termického rozkladu prekurzoru dusičnanu Zn/Gd (Tm)-

glycinu. Společným termickým rozkladem lze získat velmi čistý bimetalický nanokompozit 

ZnO-Gd2O3 (Tm2O3). Charakterizace a příprava nanokompozitních materiálů v kombinaci 

ZnO2-Gd2O3 (Tm2O3) nebyla dosud publikována. 
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Obr. 10. Nejčastější využití nanočástic a nanokompozitů ZnO a Ln2O3. 

 

Publikované články většinou popisují přípravy nanokompozitů různých kombinací 

MxOy-Ln2O3 (M-kov: Co, Ni, Mn, Al, Li, Sr aj.) (Orante-Barrón et al. 2015), vícesložkových 

kompozitů (tři různé kovy M-Ln) (Qiu et al. 2007), nebo dokonce kompozity typu Ln2O3- 

Ln2O3 (např. La2O3-Eu2O3) (Zhang et al. 2003). 

 
2.6.  GRAFEN OXID A NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY  

 
Grafen a jeho oxidovaná forma grafen oxid (GO) je alotrop uhlíku tvořený šestičlennými 

cykly uspořádanými do planárních vrstev uhlíku (sp2 hybridizace) (Zhu et al. 2010). GO je 

lamelární pružný materiál s celou řadou funkčních skupin jako je hydroxyl (OH), epoxy 

(COC) a karboxyl (COOH) na obou bazálních rovinách a hranách (Obr. 11). Existence 

kyslíkových funkčních skupin a aromatických sp2 domén, umožňují GO účast na široké 

škále vazebných interakcí (Bai and Shen 2012).  
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Obr. 11. Monovrstva GO s různými funkčními skupinami [80]. 

 
GO je uhlíkatý materiál, který ve 21. století získal celosvětovou pozornost díky svým 

výjimečným tepelným, optickým a mechanickým vlastnostem. Materiály na bázi grafenu 

mají velký aplikační potenciál v elektronice, optoelektronice, jako chemické senzory, 

nanokompozitní materiály, ke skladování energie, katalýze (Guo and Dong 2011; Machado 

and Serp 2012). Díky existenci funkcionalizovaného povrchu s kyslíkovými atomy a velkým 

měrným povrchem je GO dobře dispergovatelný ve vodě, a to ho předurčuje být vynikajícím 

sorbentem iontů kovů (Pb2+, Cu2+, Cd2+, UO2
2+ aj.). Tyto jedinečné sorpční vlastnosti jsou 

právě připisovány přítomností kyslíkových funkčních skupin na jeho povrchu (Romanchuk 

et al. 2013).  

Aby bylo možné připravit grafen oxid z grafitu musí reakce probíhat v silně oxidačním 

prostředí. V této práci byla využita metoda přípravy GO z grafitu, kterou popsal Hummers 

(Hummers and Offeman 1958). Mezi další metody přípravy GO patří mikrochemická 

exfoliační metoda, technika chemické vaporizace (CVD), epitaxiální růst, techniky 

organických syntéz aj. (Reina et al. 2009; Yan and Li 2011). 

Nanokompozitní materiály na bázi uhlíku (grafen oxid, uhlíkaté nanotrubičky, rozkladné 

produkty melaminu) dopované nanočásticemi polovodičů a kovů, otevírají nové cesty 

k objevování zajímavých katalytických vlastností. Jak již bylo zmíněno, lze použít 

dispergovaný roztok exfoliovaného grafen oxidu a jeho funkcionalizovaný povrch 

k ukotvení nanočástic a připravit tak perspektivní materiál s mnoha aplikačními možnostmi. 

Tyto materiály byly úspěšně použity v solárních článcích jako fotokatalyzátory, 

k uchovávání energie (baterie), v Ramanově spektroskopii (SERS – „Surface-enhanced 
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Raman spectroscopy“), senzory plynů nebo jako transparentní vodiče nebo jako 

superkapacitátory (He et al. 2011). Grafen oxid dopovaný oxidem zinečnatým se v poslední 

době ukázal jako vynikající materiál kvůli jeho nízké ceně, netoxicitě a šetrnosti k přírodě 

(Lee et al. 2013). Nanokompozitní uhlíkaté materiály s dopovaným nanometrickým oxidem 

ZnO2 (případně ZnO2 – Ln2O3) nebyly dosud připraveny. Velkou skupinu tvoří také 

nanokompozity dopované oxidy lanthanidů, nebo směsi ZnO–Ln2O3 (Armelao et al. 2008; 

Mukherjee et al. 2011). Uhlíkaté nanokompozity na bázi oxidů kovů lze připravit poměrně 

jednoduše několika technikami jako je například ultrazvuková rozprašovací pyrolýza, 

hydrotermální, solvotermální či mikrovlnně asistovaná redukce (Liu et al. 2011; Lu et al. 

2011).  

 
2.7.  TOXIKOLOGICKÉ VLASTNO STI NANOČÁSTIC  

 
Je velmi důležité si připomenout, že ne všechny nanočástice jsou toxické, toxicita závisí 

na fyzikálně-chemických vlastnostech, jako jsou velikost částic, aglomerace, agregace, tvar 

povrchu, distribuce velikostí, krystalická nebo amorfní struktura, povrchový náboj, 

pórovitost či chemické složení. Toxicita nanočástic na lidský organismus a životní prostředí 

není jednoduše popsatelná. A to z důvodů, že existuje nepřeberné množství modifikací 

nanočástic, které mohou působit na biologický systém samostatně nebo ve vzájemné shodě 

především díky chemickému složení, velikosti, morfologii, redoxním vlastnostem, tendenci 

agregovat, čistotě částic, stabilitě, biodegradaci a spoustě neznámých, dosud nepopsaných, 

interakcí mezi nanočásticemi a biologickým systémem (Maurer-Jones et al. 2013). Kritickou 

hranicí, kdy můžeme říci, že nanočástice začnou vykazovat své typické nanometrické 

vlastnosti, je velikost 30 nm a méně. Pod 30 nm se totiž poměr velikosti povrchu zvyšuje 

exponenciálně se zmenšující se velikostí (Luyts et al. 2013). Pod touto kritickou velikostí se 

nanočástice vyznačují nadbytkem energie na povrchu a jsou proto termodynamicky 

nestabilní, což má za příčinu velkou povrchovou reaktivitu. 

Nejčastěji se nanočástice dostanou do lidského těla úmyslným zavedením (léčba, 

kontrastní látky, kosmetika) nebo neúmyslně prostřednictvím znečištěného životního 

prostředí a to inhalací, kůží nebo trávicím traktem. 
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Obr. 12. Intoxikace, distribuce, kumulace a vylučování nanočástic v lidském těle (Sajid 

et al. 2015). 
 
Navzdory širokému využívání nanočástic ZnO není bezpečnost a toxicita této látky pro 

člověka zcela jasná. I když je zinek pro člověka esenciální prvek, nebezpečí spočívá 

především při vdechnutí a dermální expozici jeho ultrajemného oxidu (Tian et al. 2015). U 

oxidu zinečnatého je všeobecně známo, že je toxický pro savčí buňky in vitro a lidské plíce 

in vivo a zinečnaté ionty jsou velmi toxické pro vodní druhy mikroorganismů. Ultrajemné 

částice ZnO jsou schopné prostupovat plicními alveolami a způsobit zánět plic (Xia et al. 

2008). Publikované výsledky také ukazují, že ZnO nanočástice distribuované v lidském těle 

projevují také nebezpečné účinky u jater, ledvin, žaludku, slinivky břišní mozku a krve 

(Wang et al. 2007). Na druhou stranu existují publikace, které prokazují že ZnO vykazuje 

protirakovinotvorné a výrazné antibakteriální účinky (Rago et al. 2014; Vinardell and 

Mitjans 2015). Toxicita a biologické vlastnosti ZnO2 na lidský organismus jsou 

prostudované výrazně méně, nalézt lze jen publikace o dermální a slizniční iritaci, případně 

antibakteriálních vlastnostech nebo potenciálních léčebných protirakovinotvorných účincích 

(Sunderland and Binkley 1940). Lze ale předpokládat, že díky peroxidovému iontu bude 

toxicita in vivo a in vitro výraznější než u samotného ZnO. Nanočástice lanthanidů jsou 

považovány za relativně netoxické. Dlouhodobá expozice může ovšem způsobit zánět plic 

či pneumonii, zhoršit krevní obraz či snížit aktivitu některých enzymů (Rim et al. 2013). 
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Ve shodě s trendem vývoje nových nanokompozitních uhlíkatých materiálů dopovaných 

oxidem zinečnatým nebo oxidy lanthanidů je potřeba rozsáhlejší studie toxikologických 

projevů. Vývoj je náročný zejména pro aplikace nanokompozitů jako biosenzorů či 

antibakteriálních látek s vysokou účinností a nízkou toxicitou (Turcheniuk et al. 2015). 

Z hlediska velkého zájmu se současný trend zaměřuje především na přípravu 

nanokompozitů dopovaných oxidem zinečnatým, titaničitým, stříbrným či nanooxidy zlata. 

Obrovský potenciál je v antimikrobiálních, antibakteriálních, biotechnologických, 

fotokatalytických a v neposlední řadě také biomedicínských aplikacích(Dreher 2003). 

Některé studie odhalily, že uhlíkaté nanokompozitní materiály mohou vyvolat u člověka 

genotoxicitu, díky reaktivním kyslíkovým skupinám na povrchu (vznik ROS – reaktivní 

kyslíkové radikály/reaktivní sloučeniny kyslíku = oxidativní stres), nicméně informace 

týkající se dlouhodobého studia vlivu a hodnocení environmentálních rizik zcela chybí 

(Wang et al. 2010).  

Pokud se zamyslíme nad tím, že nanočástice jsou v různých formách všude kolem nás a 

jedná se o přímý zásah do životního prostředí a lidského organismu, tak to má samozřejmě 

na svědomí rizika týkající se nekontrolovatelného pronikání nanočástic do životního 

prostředí, do buněk, krevního řečiště a lymfatických uzlin. Nanočástice nezůstávají ve volné 

formě a v důsledku různých transformací interagují (oxidační; velký měrný povrch) se svým 

okolím.  Většina nanočástic je z lidského organismu odstraněna prostřednictvím potu, moči 

a stolice, ale část v lidském těle zůstává ve formě chelátových agregátů a kumuluje se 

v různých částech organismu (Varna et al. 2012). 

 
2.8.  FOTOKATALÝZA  

 
Ozáříme-li povrch fotokatalyzátoru světlem, jehož kvanta mají vyšší energii, než je šířka 

zakázaného pásu, dojde v něm ke vzniku páru díra – elektron (excitace elektronu 

z valenčního (valence bond – vb) do vodivostního (conduction bond – cb) energetického 

pásu) (Moniz et al. 2015). Pokud vezmeme v úvahu polovodič jako je ZnO, lze tento proces 

popsat následující rovnicí: 

ZnO + hν → e-(CB) + h+(VB) (3) 

 
Pokud nedojde k rekombinaci, pár elektron – díra se může zúčastnit redoxní reakce. 

Redoxní reakce nastane, když je na povrchu fotokatalyzátoru přítomen akceptor. Všeobecně 

platí, že donor (D) reaguje s dírami ve valenčním pásu a akceptor (A) reaguje s elektrony ve 

vodivostním pásu:  
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e-
CB(ZnO) + A → ZnO + A- (4) 

h+
VB(ZnO) + D → ZnO + D+ (5) 

 
Elektron z vodivostního pásu pak může reagovat s molekulou akceptoru, kterou 

zredukuje. Naopak ve valenčním pásu vzniklá díra reaguje s donorem, který zoxiduje (Obr. 

13). 

 
Obr. 13. Primární procesy fotokatalýzy. 

 
Konečným produktem pak bývají běžné a stabilní sloučeniny (voda, oxid uhličitý, 

kyselina dusičná, kyselina sírová aj.) (Fukuzumi and Ohkubo 2013). Látky a biologická 

agens, které lze fotokatalyticky rozložit jsou například: 

- oxidy dusíku, síry, oxidy uhelnatý, 

- aromatické uhlovodíky, fenoly, amoniak, sirovodík, 

- dioxiny, pesticidy, jednoduché uhlovodíky, 

- bakterie, viry, houby atd. 

 
Fotokatalytické procesy jsou ovlivnitelné několika faktory, zejména: 

- typem fotokatalyzátoru, 

- strukturou a morfologií povrchu fotokatalyzátoru, 

- energií použitého záření k aktivaci fotokatalyzátoru, 

- přebytkem toku fotonů k urychlení rekombinace. 

 
Fotokatalytická aktivita se zvyšuje se snižující se velikosti nanočástic v důsledku zvýšení 

měrného povrchu. Vzhledem k tomu, že má ZnO téměř stejně široký zakázaný energetický 

pás jako TiO2, předpokládají se podobné fotokatalytické schopnosti. Jako alternativní 

k nejvíce používanému fotokatalyzátoru TiO2, je tedy použití ZnO nebo kombinace ZnO – 



23 
 

Ln2O3. I když ZnO není v některých ohledech jako fotokatalyzátor tak účinný jako TiO2, má 

své výhody, z nichž je důležitá zejména nižší toxicita a lepší rozpustnost ve vodě v životním 

prostředí (Hariharan 2006). Citlivost na vlhkost a lepší rozpustnost ZnO, je také nevýhodou 

širšího průmyslového využití, protože dochází k fotokorozi (Spathis and Poulios 1995). 

Výhodou je relativní dostupnost ZnO ve srovnání s TiO2, a také že ZnO má schopnost 

absorbovat široké spektrum slunečního záření ve větších kvantech než ostatní polovodičové 

oxidy (Daneshvar et al. 2004). Nejčastěji se ZnO jako fotokatalyzátor používá při degradaci 

organických látek (fenoly, organická barviva atd.), oxidů dusíků, purifikaci vody, 

dekontaminaci vody, degradaci dráždivých a toxických látek (Benhebal et al. 2013; Duta et 

al. 2014; Puay et al. 2015). Nelze opomenout také užití ZnO v solárních článcích a různých 

environmentálních aplikacích (Apostolopoulou et al. 2015; Beek et al. 2004; Kumar and Rao 

2015). 

Jednou z možností, jak zvýšit fotoaktivitu, je připravit binární systém oxidů ZnO – Ln2O3. 

Přestože je ZnO dobrý fotokatalyzátor, dopovaný ZnO převyšuje své vlastní fotokatalytické 

vlastnosti. Strukturní, optické, chemické, elektrické a magnetické vlastnosti ZnO mohou být 

laděny přidáním zvoleného dopantu. 

 
Obr. 14. Mechanismus procesu fotokatalýzy při degradaci organických látek pomocí ZnO 

– LnxOy fotokatalyzátorů [105]. 

 
Někteří výzkumníci se zabývají dopováním ZnO prvky vzácných zemin a detailně 

popisují fotokatalytické vlastnosti, například nanotyčinek ZnO dopovaných La2O3 při 

degradaci Rhodaminu B (Jia et al. 2009). Případně lze také zmínit ZnO dopovaný La2O3 a 

studium fotokatalytické degradace prokionové modři (Reactive Blue 4) (Zhou et al. 2009), 
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nebo fotokatalyzátor ZnO – La3+, Nd3+, Sm3+ při degradaci 4-nitrofenolu (Khatamian et al. 

2012). Mezi další zajímavé fotokatalyzátory binárních oxidů patří fotokatalyzátor 

ZnO – Dy2O3, který má velice zajímavé aplikační uplatnění v optické spektroskopii, dále 

jako fotoluminiscenční materiál, nebo pro  jeho výrazný fotoelektrický efekt (Liu et al. 

2010). 

Zajímavé jsou také fotokatalytické vlastnosti uhlíkatých nanokompozitů dopovaných 

oxidem zinečnatým, nebo binární směsí oxidů GO - ZnO - Ln2O3. Grafen oxid dopovaný 

nanočásticemi ZnO vykazuje zlepšenou fotokatalytickou účinnost v degradaci organických 

barviv (methylenová modř, rhodamin aj.) než samotný ZnO (Xu et al. 2011).  

 
Obr. 15. Ilustrace fotokatalytického mechanismu nanokompozitu GO/oxidu kovu [113]. 

 
Ternární fotokatalyzátor ZnO – Eu2O3/Y2O3 připravený koprecipitační metodou 

v dispergovaném roztoku grafen oxidu, je vysoce fotoluminiscenční materiál a autoři 

popisují zajímavé fotokatalytické vlastnosti, které předurčují tento materiál jako vhodný 

k řízené fotogeneraci elektronů pomocí UV záření (Prakash et al. 2014). Více prací se 

zabývá přípravou binárních fotokatalyzátorů, kde je výhradně využívána směs TiO2 – Ln2O3, 

zejména s CeO2 (Ghasemi et al. 2012; Reszczyńska et al. 2015). Nicméně publikací o 

binárních či vícesložkových fotokatalyzátorech typu GO – ZnO (ZnO2) - Ln2O3 je málo. 

Fotokatalýza má mnoho praktických aplikací, z nichž je třeba zmínit transparentní, 

samočistící povlaky na skle, kde na povrchu dochází k rozkladu absorbovaných organických 

nečistot (Fateh et al. 2011; Kenanakis and Katsarakis 2014). Antibakteriální vlastnosti 

fotokatalytických nátěrů jsou velmi často používané v nemocnicích ke zmírnění problémů 

s perzistentními bakteriemi (Karunakaran et al. 2016).  
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Obr. 16. Aplikační oblasti fotokatalyzátorů/fotokatalýzy. 

 
Také fotokatalytické čištění vody pitné, splaškové, průmyslové odpadní nebo různých 

nádrží je velice perspektivní, hlavně v oblasti dezinfekce, odstraňování toxických látek, 

pesticidů či herbicidů (Yusoff et al. 2014). 

 
2.9.  TEORIE POUŽITÝCH ANALYTICKÝCH METOD  

 
2.9.1.  RENTGENOVÁ PRÁŠKOVÁ ANALÝZA  

 
XRD (rentgenová prášková analýza) je nedestruktivní technika, která umožňuje stanovení 

krystalické fáze, nebo fází přítomných v preparátu a odhad průměrné velikosti krystalitů. 

Monochromatický rentgenový paprsek, známé vlnové délky, je zaměřen na vzorek 

prostřednictvím řady úhlů dopadů mezi zdrojem rentgenového záření a detektorem. Při 

interakci rentgenového paprsku a vzorku v úhlu θ (théta) dojde k ohybu rentgenového 

paprsku od krystalické fáze materiálu v souladu s Braggovým zákonem (Obr. 17). 

Na první krystalickou rovinu dopadne horní paprsek, který je rozptýlen (odražen). Dolní 

paprsek je rozptýlen na druhé krystalické rovině. Aby i po odražení (rozptylu) byly oba 

paprsky ve fázi, musí být vzdálenost, kterou urazí dolní paprsek navíc oproti hornímu (BC 

+ CD), rovna celistvému násobku n řádu difrakce vlnové délky λ dopadajícího záření: 
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BC + CD = nλ = 2 d sin θ (6) 

kde θ je úhel, pod kterým dopadají paprsky na rovinu krystalu a d je vzdálenost 

mezi sousedními vrstvami krystalových rovin. 

 

 

Obr. 17. Rovnice Braggova zákona a interakce rentgenového záření s dvěma 

rovnoběžnými rovinami krystalického vzorku. 

 
Ke stanovení velikosti krystalitů daných reflexí v práškovém difrakčním záznamu se 

používá Scherrerova rovnice: 

𝐿𝑐 =
𝐾𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
 (7) 

kde K je faktor mikrostruktury, λ je vlnová délka použitého záření, β je experimentální 

pološířka difrakce vzorku a θ je poloha maxima difrakčního profilu (Patterson 1939).  

Rentgenová difrakce se používá k identifikaci typů a parametrů krystalové mřížky, 

k analýze textury, ke stanovení mikrodeformací krystalové mřížky, k výpočtu velikosti 

krystalitů a k identifikaci jednotlivých fází se stanovením jejich množství. 

 
2.9.2.  SKENOVACÍ ELEKTRONOVÁ  MIKROSKOPIE  

 
Skenovací (rastrovací) elektronová mikroskopie (SEM) umožňuje získat obrázky vzorků 

v různých přiblíženích (10–250000×). Zdroj svazku soustředěných elektronů o určité energii 

(typické napětí 3–30 kV), ve vakuu dopadá na povrch vzorku a zajišťuje morfologické a 

strukturální informace. 



27 
 

 

Obr. 18. Obecné schéma skenovacího (rastrovacího) elektronového mikroskopu (Joy and 

Howitt 2003). 

 
Při interakci elektronového paprsku se vzorkem dochází k ionizaci povrchových struktur 

a dochází k uvolňování sekundárně odražených elektronů. Tyto emitované elektrony mohou 

být použity pro stanovení topografie povrchu, krystalinity a chemického složení. 

 
2.9.3.  TRANSMISNÍ ELEKTRONOV Á MIKROSKOPIE  

 
Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) umožňuje komplexní analýzu tenkých 

vzorků (ideálně ˂ 100 nm). Ve zjednodušení se skládá ze zdroje elektronů, 

elektromagnetických čoček, clon, držáku vzorku, detektorů atd. (Obr. 19). Tenký svazek 

elektronů proletí vzorkem, se kterým interagují. Lze použít dva režimy: režim obrazu a režim 

difrakce. Režim obrazu je vhodný k vytváření obrazu materiálu, který je analyzován. 

Vytvoření obrazu je založeno na stejném principu jako u optických mikroskopů, ale TEM 

poskytuje daleko vyšší rozlišení. V difrakčním režimu je vizualizován difrakční obrazec 

měřeného vzorku, a lze tedy získat informace o krystalové struktuře. Pomocí TEM lze 

provést také chemickou analýzu. 

Charakteristické detekované rentgenové záření je vytvářeno v důsledku interakce 

elektronů a vzorku. Elektrony jsou generovány vysokým napětím v tzv. elektronovém děle. 

Vzorky na měření se nejčastěji připravují nanesením kapky vzorku dispergovaného 

ve snadno odpařitelném rozpouštědle (methylalkohol, aceton) na mřížku.  
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Obr. 19. Obecná instrumentace transmisního elektronového mikroskopu (Vernon-Parry 

and Wright 2001). 

 
2.9.4.  INFRAČERVENÁ SPEKTROS KOPIE  

 
FT-IR (infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací) je spektrální 

nedestruktivní analytická metoda.  

Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, při níž 

dochází ke změnám rotačně-vibračních energetických stavů molekuly v závislosti na 

změnách dipólového momentu. 

Pro analýzu je nejdůležitější střední oblast infračerveného záření 400–4000 cm-1. 

Hodnoty vibračních energií ve spektru souvisí s pevností chemických vazeb, s molekulovou 

geometrií a hmotnostmi jader, tedy s molekulovou strukturou měřené látky. Kvantitativní 

informace lze získat z intenzity absorpčních pásů s využitím Lambert-Beerova zákona. 

Kvalitativní informace poskytují absorpční pásy, které charakterizují přítomnost funkčních 

skupin v analyzovaném vzorku. 

FT-IR spektra práškových vzorků byla měřena použitím ATR techniky (zeslabená úplná 

reflektance). Technika je založena na principu násobného úplného odrazu záření na fázovém 

rozhraní měřeného vzorku a měřicího krystalu z materiálu o vysokém indexu lomu (diamant, 

Obr. 20). 
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Měřený vzorek je v dokonalém kontaktu s krystalem a záření proniká částečně do 

analyzovaného materiálu (evanescenční vlna) řádově v jednotkách μm. Vzorek absorbuje 

záření o určité frekvenci (přechod na vyšší vibračně-rotační hladinu), které je pak v totálně 

odraženém záření zeslabeno.  

 

Obr. 20. Znázornění odrazu IČ paprsku na rozhraní krystalu a vzorku (Andrew Chan and 

Kazarian 2016). 

 
2.9.5.  ENERGIOVĚ DISPERZNÍ RENTGENOVÁ SPEKTROSKOPIE  

 

EDS, EDX (EDAX) nebo EDXRF je analytická technika používaná pro elementární 

analýzu vzorku. Smyslem kvalitativní bodové mikroanalýzy, je buď v mikroobjemu o 

velikosti jednotek μm3 prokázat přítomnost určitého, předem očekávaného prvku. 

 Při bombardování vzorku primárními elektrony vzniká rentgenové záření, jehož detekce 

je zajištěna energiově disperzním spektrometrem (EDS). 

Dochází k interakci s elektrony atomů ve vzorku a k vyražení elektronu z vnitřních slupek 

atomu. Atom se dostává do excitovaného stavu a deexcitací, tedy přeskokem elektronu 

z některé energeticky vyšší hladiny, na hladinu vakantní dojde k vyzářením kvanta 

elektromagnetického záření, tzv. charakteristického RTG záření, tedy fotonu o energii 

přesně určené rozdílem energetických hladin. 
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Obr. 21. Princip EDS: interakce proudu elektronů s atomy zkoumaného vzorku (Frankel 

and Aitken 1970). 

 
Výstupem analýzy EDS je energetické spektrum, závislost četnosti rentgenového signálu 

na energii RTG záření. Poloha píku odpovídá energii charakteristického RTG záření, a tedy 

jednotlivým prvkům a jejich výška (plocha) je úměrná koncentraci daného prvku ve vzorku. 

Pro EDS je využívána oblast přibližně od prvních jednotek keV až do cca 100 keV (Wiley 

2015). EDS se používá jako přídavné zařízení ke skenovacímu elektronovému mikroskopu. 

 
2.9.6.  TERMICKÁ ANALÝZA  

 
Pod pojmem termogravimetrická analýza (TG) rozumíme změnu fyzikálně-chemických 

vlastností působením zvyšující se teploty na vzorek. Metodami termické analýzy můžeme 

sledovat změnu stavu zkoumaného materiálu na základě měření některé z jeho fyzikálních 

vlastností jako funkce teploty, přičemž teplota se mění kontrolovaně podle určitého 

programu (Coats and Redfern 1963). 

Dle způsobu ohřevu lze rozlišit izotermní (statickou) termogravimetrii, při níž se vzorek 

zahřívá při konstantní teplotě a neizotermní (dynamickou) termogravimetrii, kdy je změna 

hmotnosti vzorku zaznamenávána v závislosti na čase nebo teplotě, která roste či klesá 

určitou zvolenou rychlostí podle programu (Březina 1988). 

 Změny hmotnosti se vyjadřují v závislosti na teplotě m = f(T) nebo na čase m = f(t) 

termogravimetrickými křivkami (Obr. 22). Získaná TG křivka vyjadřuje závislost změny 

hmotnosti studované látky na lineárně rostoucí teplotě nebo na čase. Lze z ní přímo odečíst 

změny hmotnosti odpovídající určitému rozmezí teplot a vyvodit z nich závěry o složení a 
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termické stabilitě studované látky. Pro TG křivku jsou charakteristické horizontální úseky 

(prodlevy, plata), které signalizují, že v daném teplotním intervalu se hmotnost studované 

látky nemění a zlomy křivky, které naopak svědčí o tom, že při dosažení určité teploty se 

zkoumaná látka začíná měnit na látku jiného složení. Z TG křivky lze tedy mimo jiné 

usuzovat na druh probíhající reakce, složení meziproduktů a konečných produktů rozkladu 

(Brown 1998). 

 
Diferenční termická analýza (DTA) 

 
Dynamická teplotně analytická metoda, při níž se sledují teplotní efekty zkoumaného 

vzorku, spojené s jeho fyzikálními nebo chemickými změnami při jeho plynulém, lineárním 

ohřevu nebo ochlazování. Touto metodou lze postihnout všechny fyzikální nebo chemické 

změny hmoty, provázené změnou entalpie, které se projevují jako změny endotermní nebo 

exotermní. V průběhu každé chemické reakce a fyzikální změny dochází k uvolnění nebo 

pohlcení energie, což vyvolává zjistitelnou změnu teploty vzorku. (Mackenzie and Mitchell 

1962).  

Obecně lze říci, že fázové změny, redukce, dehydratace a některé reakce rozkladné se 

projevují endotermními efekty, zatímco oxidace, některé rozkladné reakce a krystalizace 

jsou provázeny efekty exotermními. Poloha těchto teplotních efektů na teplotní ose je za 

daných experimentálních podmínek charakteristická pro sledovanou látku a slouží k její 

identifikaci (Wesołowski 2008). 

Chemická reakce nebo fyzikální změna vytváří na křivce DTA teplotní efekt nazývaný 

pík. Z teplotních efektů (píků) je možno za vhodných podmínek usuzovat na teplotu 

probíhající přeměny, na její reakční teplo i na rychlost probíhajícího procesu přeměny (Obr. 

22). Teploty počátku nebo vrcholu efektu jsou přisuzovány charakteristickým reakčním 

teplotám, kdežto plocha efektu odpovídá reakčnímu teplu a je úměrná množství aktivní látky 

(Laye 2002).  

 
Tvar efektu může poskytnout cenné informace o kinetice procesu. DTA lze aplikovat 

v těchto základních oblastech: 

a) ke kvalitativní a kvantitativní analýze jednoduchých i komplexních materiálů a 

směsí, 

b) ke sledování reakční kinetiky a reakčního mechanismu, 

c) k určování reakčních a měrných tepel, 

d) ke studiu konstituce a fázových podobností. 



32 
 

 
Obr. 22. Ukázka křivek TG (černá) a DTA (červená) s vyznačením exotermního a 

endotermního efektu. 

 
2.9.7.  STANOVENÍ SPECIFICKÉH O POVRCHU PŘIPRAVENÝCH 

NANOKRYSTALICK ÝCH OXIDŮ  

 
Podstatou metody BET (adsorpční metoda propustnosti plynů) pro stanovení měrného 

povrchu, je kontinuální sorpce plynu (v této práci konkrétně dusíku) na povrch práškových 

částic při dosažení monomolekulárního pokrytí plynu. Se zmenšováním velikosti částic a 

růstem morfologie povrchu roste i měrný povrch. Stanovení měrného povrchu můžeme 

provádět několika metodami z nichž nejpřesnější je adsorpční metoda propustnosti plynů 

tzv. BET (Dąbrowski 2001). Pro vyhodnocování BET izotermy je důležitý vztah ve tvaru 

 
𝑝

𝑉𝑎∙(𝑝0−𝑝)
=

𝐶−1

𝑉𝑚∙𝐶
∙

𝑝

𝑝0
+

1

𝑉𝑚∙𝐶
  (7) 

 
kde p je parciální tlak sorbovaného plynu, p0 tlak sytých par sorbovaného plynu, Va objem 

sorbovaného plynu, Vm objem monomolekulární vrstvy sorbovaného plynu a C je 

bezrozměrná konstanta charakterizující míru sorpce. 

Měřeny jsou veličiny p, p0 a Va, které jsou následně vyneseny do grafu, kde osa x 

znázorňuje hodnoty p/p0 a osu y znázorňuje levá strana rovnice. Veličiny Vm a C vypočteme 
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ze směrnice a úseku přímky a ze získaného parametru Vm vypočteme specifický povrch Aspe 

na základě vztahu 

𝐴spe =  
𝑉m∙𝑁∙𝑠

𝑚∙𝑉
  (8) 

kde N značí Avogadrovu konstantu, s plochu průřezu jedné molekuly sorbovaného plynu, 

m hmotnost sorbentu a V molární objem plynu. 

 
2.9.8.  ZETA POTENCIÁL  

 
Zeta potenciál je fyzikální vlastnost vykazovaná částicemi v suspenzi. Je ukazatelem 

stability částic v roztoku vůči koagulaci. Částice dispergované v systému budou mít 

povrchový náboj, vyvolaný existencí elektrického náboje na fázovém rozhraní mezi 

disperzní fází a disperzním prostředím. Vznikne tak nabitá vrstva nazývaná elektrická 

dvojvrstva. 

 Elektrický náboj na povrchu částic vzniká buď ionizací funkčních skupin povrchových 

molekul (disociace, rozpouštění, substituce iontů), nebo adsorpcí iontů přítomných 

v disperzním prostředí. Mezi nabitým povrchem a objemovou fází disperzního prostředí je 

rozdíl elektrických potenciálů. 

Při pohybu částic s elektrickou dvojvrstvou vůči nepohyblivému disperznímu prostředí 

se kompaktní vrstva iontů s částicemi pohybuje, kdežto difúzní vrstva se s částicemi 

nepohybuje (tzv. pohybové rozhraní) což má za následek vznik tzv. elektrokinetických jevů 

neboli jinak řečeno zeta potenciálu. 

 
Obr. 23. Zobrazení elektrické dvojvrstvy. 
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Existuje celá řada faktorů, které mají vliv na hodnotu zeta potenciálu vzorku, jako je 

například pH a iontová síla. Pokud je pH solu krystalitů větší, než nulový zeta potenciál (tzv. 

„point of zero charge“ – bod nulového náboje), je povrch příslušného oxidu pokryt záporně 

nabitými OH skupinami a obráceně, pokud je pH nižší, převažují na povrchu kladně nabité 

ionty H+. Je nutno také poznamenat, že bod nulového náboje není u téhož krystalického 

oxidu stejný a je ovlivněn zejména samotným procesem přípravy oxidů (nekalcinovaný 

precipitát ZnO = 8 až 9, zatímco kalcinovaný ZnO má hodnotu 4 až 5) (Zhou and Keller 

2010). 

 Pro potřeby experimentu je nutné mít koloidní systém, kdy je pevná látka dispergovaná 

v kapalině. Jestliže všechny částice budou mít velký kladný nebo záporný zeta potenciál, 

pak bude docházet k vzájemnému odpuzování a nedojde k tzv. flokulaci (vločkování). 

Naopak s nízkým kladným a záporným zeta potenciálem neexistuje žádná síla k tomu, která 

by zabránila částicím aglomerovat a flokulovat (Lowry et al. 2016). 

 
2.9.9.  SPEKTROSKOPIE UV-V is –  DIFÚZNÍ REFLEKTANCE  

 
V praxi se k charakterizaci nanočástic používá UV-Vis spektroskopie, a to k výpočtu 

šířky zakázaného pásu („band gap“). U práškových polovodičových vzorků se šířka 

zakázaného pásu zjistí měřením difúzní reflektance a aplikováním Kubelkovy-Munkovy 

funkce, která zkoumá absorbované a rozptýlené záření vrstev (Haney and van Wijk 2007). 

Energie elektronu nutná k překonání šířky zakázaného pásu je udávána v elektronvoltech 

(eV), kde jeden elektronvolt odpovídá hodnotě 1,602·10-19 J. Zdrojem energie dodané 

elektronu k překonání zakázaného pásu, je elektromagnetické záření o dané vlnové délce. 

Známe-li šířku zakázaného pásu, lze potřebnou vlnovou délku záření vypočítat dle vztahu  

𝜆 =
ℎ𝑐

𝐸
  (9) 

kde λ označuje vlnovou délku elektromagnetického záření, h je Planckova konstanta, c je 

rychlost světla a E je energie zakázaného pásu v joulech. 

U práškových a silně rozptylujících vzorků je zavedena veličina zvaná difúzní odrazivost. 

Difúzní odrazivost a absorpční koeficient úzce souvisí a tuto souvislost popisuje již zmíněná 

Kubelkova-Munkova funkce 

𝐹(𝑅) =
𝛼

𝑆
=

(1−𝑅)2

2𝑅
  (10) 
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kde α je ekvivalentní absorpční koeficient (cm-1), S je rozptylový (disperzní) faktor a R je 

difúzní reflektance (Myrick et al. 2011). Absorpční koeficient α se vztahuje k náhodné 

energii fotonu podle rovnice 

𝛼 = 𝐴(𝐸 − 𝐸g)𝛾 (11) 
kde konstanta A je závislá na vlastnostech materiálu, E je energie fotonu, Eg je energie 

šířky zakázaného pásu a γ je konstanta, která nabývá různých hodnot v závislosti na typu 

přechodu (povolený přímý přechod γ = 1/2, zakázaný přímý přechod γ = 3/2, povolený 

nepřímý přechod γ = 2, zakázaný nepřímý přechod γ = 3) (Henini 1992). Extrapolací 

závislosti absorpčního koeficientu na vlnové délce (energii) je možné stanovit velikosti 

zakázaného pásu Eg.  
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3. EXPERIMENTÁLNÍ  ČÁST 
 
Experimenty jsou zaměřeny na přípravu nanočástic ZnO, ZnO2, Gd2O3 a Tm2O3. U 

příprav nanočástic ZnO a ZnO2 je zvolena modifikovaná cesta precipitace z výchozího 

prekurzoru AZK. U přípravy nanočástic Gd2O3 a Tm2O3 byla zvolena technika termické 

dekompozice Ln-glycin prekurzoru. Připravené nanočástice byly využity k přípravě nových 

nanokompozitů na bázi uhlíkatých materiálů, konkrétně grafen oxidu (GO). 

 
3.1.  IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE NANOSTRUKTU RNÍCH 

MATERIÁLŮ  

 
3.1.1.  PRÁŠKOVÁ RTG DIFRAKCE  

 
Rentgenové difrakční záznamy vzorků byly plně charakterizovány na pracovišti ICP 

Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO s použitím přístroje Bruker AXS D8 Advance X-

ray diffractometer (v uspořádání Bragg-Brentano; pracovní nastavení: zdroj RTG záření 

CoKα lampa – λ = 1,545 Å, 40 kV a 40 mA, skenování v rozsahu 0,014° 2θ – 1 s) se 

silikonovým stripovacím detektorem LynxEye.  

U všech připravených vzorků byla stanovena velikost částic a pro výpočet mřížkových 

parametrů a velikosti krystalitů byla aplikována Scherrerova rovnice (Bruker Diffrac Topas 

program, verze 4.2). 

 
3.1.2.  ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE A EDX ANALÝZA  

 
Charakterizace vzorků probíhala na pracovišti ICP Hornicko-geologické fakulty VŠB-

TUO. Práškové vzorky byly rozprostřeny po povrchu hliníkového terčíku, zafixovány 

uhlíkovou lepící páskou, a poté vloženy do přístroje. K analýze práškových vzorků byl 

použit skenovací elektronový mikroskop SEM (Quanta 650 FEG) vybavený analyzátory 

WDX (wavelenght dispersive X-ray spectroscopy), EDX (energy-dispersive X-ray 

spectroscopy) a EBSD (electron backscatter diffraction) a transmisní elektronový mikroskop 

JEM-2100 (STEM+EDX+SAED) z Ústavu experimentálních metod Fakulty metalurgie a 

materiálového inženýrství VŠB-TUO. 

 Pro TEM měření byla na mřížku z mědi s uhlíkovou vrstvou nanesena alkoholová 

disperze daného vzorku, alkohol odpařen a vzorek změřen. Měření probíhalo za hlubokého 

vakua bez aplikace naprašování vzorků při urychlovacím napětí 300 kV.  
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3.1.3.  INFRAČERVENÁ SPEKTROS KOPIE ATR  
 
Charakterizace vzorků pomocí FTIR-ATR probíhala na Ústavu chemie, Přírodovědecké 

fakulty Masarykovy Univerzity v Brně s použitím spektrometru Bruker Alpha FT-IR v 

rozsahu vlnových délek 400–4000 cm-1. 

 

3.1.4.  MĚŘENÍ TEXTURNÍCH A S TRUKTURNÍCH PARAMETR Ů  
 
Měření specifického povrchu připravených nanokrystalických oxidů bylo provedeno na 

přístroji Sorptomatic 1990 (Thermo Electron Corporation, USA). Získaná data byla 

zpracována programem Advanced Data Processing podle BET adsorpční izotermy. Na 

vyhodnocení mezopórů byl použit model BJH Poresizes (Barrett, Joyner, Halenda), pro 

mikropóry model Horvath-Kawazoe Poresize. Měření bylo provedeno pracovníky Katedry 

chemie, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO. 

 

3.1.5.  MĚŘENÍ ZETA-POTENCIÁLU  
 

Měření elektrokinetického potenciálu dispergovaných nanočástic ZnO (S_01), ZnO2 

(S_02), Gd2O3 a Tm2O3 v absolutním ethylalkoholu byla prováděna na pracovišti Institutu 

fyziky, VŠB-TUO na přístroji Zetasizer NANO ZS Malvern Instruments Ltd., UK. Zeta 

potenciál byl změřen jen u čistých nanokrystalických oxidů. 

 

3.1.6.  STANOVENÍ ŠÍŘKY ZAKÁZANÉHO PÁSU (DIFÚZNÍ REFLEKTANCE) 

 
Hodnoty šířek zakázaných pásů byly zjištěny pomocí změřených difúzně-reflektančních 

spekter práškových vzorků v rozsahu vlnových délek 200 až 800 nm na přístroji Shimadzu 

UV-2600 na pracovišti Katedry chemie, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 

VŠB-TUO.  

 
3.1.7.  TERMICKÁ ANALÝZA  

 
Pro termickou analýzu byl použit TG-DTA přístroj STA 409 EP/1/F firmy Netzsch. 

Navážka vzorku – řádově v mg, rychlost ohřevu – 10 C min-1 v dynamické atmosféře 

vzduchu s průtokem 100 cm3 min-1. Jako nosič vzorků byl použit kelímek z -Al2O3 a 

referenčním materiálem byl vyžíhaný Al2O3. TG/DTA analýza byla provedena na pracovišti 

Katedry chemie, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO. 
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3.1.8.  FOTOKATALYTICKÁ CHARA KTERIZACE PŘIPRAVENÝ CH 

MATERIÁLŮ  

 
Testování fotokatalytické účinnosti připravených nanokompozitních materiálů lze 

shrnout do následujících pracovních bodů: 

 
- příprava roztoku methyloranže o definované hmotnostní koncentraci (3,5 mg/l) 

- provedeno slepé měření k vyloučení vlivu samotného UV záření na rozklad 

azobarviva methyloranže, 

- příprava testovaných vodných roztoků fotokatalyzátorů o koncentraci 1 g/l, 

homogenizace roztoku, 

- ozařování roztoku za stálého míchání, teplota reakční směsi udržována pomocí 

externího termostatu na 20 °C, 

- odběr vzorku v časovém intervalu co 30, 60 a 120 minut injekční stříkačkou, 

- filtrace odebraného vzorku přes filtr PTFE 20 μm, 

- měření absorbance pomocí spektrofotometru UV-Vis Specord 250. 

 

 
Obr. 24. Strukturní vzorec azobarviva methyloranže. 

 
Fotokatalytická degradace methyloranže byla prováděna při ozařování UV zářením 

v sadách skleněných kádinek za stálého míchání. U každého vzorku byla nejprve ve tmě 

připravena, za intenzivního míchaní, homogenizovaná směs, aby došlo k ustálení vnitřní 

teploty a adsorpčně-desorpční rovnováhy na povrchu vzorku. Jako zdroj UV záření byla 

použita nízkotlaká rtuťová lampa s emisním maximem při 254 nm. Na fotokatalytickou 

účinnost bylo testováno celkem 12 připravených vzorků a samotný GO. Během ozařování 

vodných suspenzí methyloranže a jednotlivých vzorků, byly odebírány v pravidelných 

časových intervalech alikvotní podíly. Absorbance každého odebraného objemu roztoku 

vzorku byla změřena v křemenné kyvetě v rozsahu 200–800 nm. Měření probíhalo na 

pracovišti Institutu enviromentálních studií VŠB-TUO v Ostravě a na pracovišti Ústavu 

chemie Masarykovy Univerzity v Brně. 
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3.2.  TESTOVÁNÍ TOXICITY NANOKRYSTALICKÝCH OXIDŮ GADOLINIA A 

THULIA  

 
Testy akutní akvatické toxicity byly provedeny dle normy ČSN EN ISO 98692 a směrnice 

OECD 201. Cílem testů bylo stanovení akutní toxicity zkoušené na organismu 

Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapitata a určení ekotoxikologického indexu 

pro 50% účinek tzv. EC50. Jedná se o koncentraci toxikantu, u něhož se projeví 50% inhibiční 

účinek ve srovnáni s kontrolou. Měření probíhalo na pracovišti Centra nanotechnologií při 

VŠB-TUO v Ostravě. 

Pracovní postup lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů: 

 
- příprava živného roztoku, 

- předkultivace řasové kultury, 

- inkubace, 

- měření inhibice a určení hodnoty EC50. 

 
Pro test toxicity se připraví roztoky testovaných koncentrací toxikantu s obsahem živného 

média. V jednotlivých roztocích je měřena inhibice (snížení růstu), případně stimulace 

(zvýšení růstu), biomasy řas ve srovnání s kontrolním roztokem, tvořeným pouze řasovým 

živným médiem. Inkubace vzorků probíhala v kultivační komoře s kontinuálním osvětlením 

a třepáním po dobu 24 hodin při teplotě 23 °C. Testy akutní toxicity probíhaly po dobu 72 

hodin. 

 
3.3.  POUŽITÉ CHEMIKÁLIE  

 
Chlorid zinečnatý, dusičnan thulitý pentahydrát, dusičnan gadolinitý pentahydrát, plynný 

amoniak, vodný roztok amoniaku (28%), grafit, grafen oxid, glycin, destilovaná voda, 

methylalkohol, ethylalkohol, peroxid vodíku (30%), azobarvivo methyloranž. 

Chemikálie použité v experimentální části byly zakoupeny u společností FLUKA 

(Švýcarsko), LACHEMA (Česká Republika) a SIGMA-ALDRICH (USA). 

 
3.4.  PŘÍPRAVA PREKURZORU -  SIMONKOLLEIT (SIM) 

 

1000 cm3 1M ZnCl2 bylo odměřeno do 2 l kádinky. Roztok v kádince byl vytemperován 

na teplotu 70 ºC, poté byl okyselen několika kapkami koncentrované kyseliny 

chlorovodíkové. Počáteční pH roztoku ZnCl2 bylo 3,77. Do tohoto roztoku byl zaváděn 

plynný amoniak z tlakové lahve po dobu 5 minut. Produkt se začal vylučovat při pH 3,97. 



40 
 

Ke kvantitativnímu vysrážení došlo při hodnotě pH 7,53 a zavádění plynného amoniaku bylo 

ukončeno. Směs byla hodinu zahřívána na teplotu 70 ºC a promíchávána mechanickým 

míchadlem při 1200 (rpm) otáčkách. Následně byl bílý produkt odsán na Büchnerově 

nálevce, promyt 2× destilovanou vodou, 2× methanolem a 1× ethanolem. Získaný produkt 

byl vysušen v sušárně při 60 ºC po dobu 24 hodin a uchováván v exsikátoru. 

Průběh chemické reakce k přípravě simonkolleitu lze popsat následující rovnicí: 

 
5 ZnCl2 (aq) + 8 NH3 (g) + 9 H2O (l) → Zn5(OH)8Cl2 · H2O (s) + 8 NH4Cl (aq)  (12) 

 
Zaváděním plynného amoniaku do vodného roztoku ZnCl2 byl přípraven simonkolleit 

strukturního vzorce Zn5(OH)8Cl2 · H2O (JCPDS, Card No. 007-0155), který byl potvrzen 

pomocí XRD analýzy. 

 
3.5.  METODIKA PŘÍPRAV NANO ČÁSTIC  

 
3.5.1.  PŘÍPRAVA NANOČÁSTIC O XIDU ZINEČNATÉHO (S_01)  PRECIPITACÍ 

Z PREKURZORU AZK  

 
Navážka 1,5 g SIM byla kvantitativně vpravena do kádinky o objemu 100 cm3. K navážce 

bylo postupně přidáno 30 cm3 28% koncentrovaného vodného roztoku amoniaku. Suspenze 

byla mírně zahřívána při teplotě 45-50 °C. Silně bazický roztok byl přefiltrován, označen 

symbolem AZK a uchováván v uzavřené 100 cm3 odměrné baňce. 

Předpokládaný průběh chemické reakce rozpouštění SIM k přípravě AZK lze popsat 

následující rovnicí: 

 
2 Zn5(OH)8Cl2 ∙ H2O (s) + 44 NH3 (aq) + 2 H2O → 10 [Zn(NH3)4](OH)2 (aq) + 4 NH4Cl. 

 
V následujícím kroku byl připravený roztok AZK (30 cm3) kvantitativně převeden do 

byrety o objemu 100 cm3. Pomalým přikapáváním do kádinky o objemu 2 dm3 

s destilovanou vodou, docházelo k rozpadu AZK a okamžité precipitaci bílého produktu.  

Destilovaná voda byla před samotným přikapáváním AZK vytemperována na teplotu 30 °C. 

Vznikající suspenze byla prudce míchána elektrickým míchadlem (3000 rpm).  

Větší část produktu byla odsána na Büchnerově nálevce. Filtrát byl poté ponechán v 

kádince, přičemž se po čase vyloučil další produkt, který suspendoval na dně kádinky. 

Dekantací byl filtrát odlit a ve zbytku obsažený jemný produkt získán centrifugací. Získaný 

produkt byl promyt 2× destilovanou vodou, 2× methylalkoholem a acetonem. 
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Bílý produkt byl vysušen v sušárně při 100 ºC po dobu 24 hodin. Navrženým pracovním 

postupem precipitace nanočástic ZnO z AZK bylo získáno 0,93 g velmi čistého vzorku ZnO. 

Produkt označen symbolem S_01. 



42 
 

 
 

Obr. 25. Pracovní schéma přípravy nanočástic ZnO a ZnO2 precipitační metodou.
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3.5.2.  PŘÍPRAVA NANOČÁSTIC OXIDU ZINEČNATÉHO  KALCINACÍ VZORKU 

S_01  (PRACOVNÍ POSTUP B) 

 
Kalcinací vzorku S_01 při teplotách 350, 450 a 550 °C byly získány série vzorků 

nanočástic různých morfologií a nanometrických velikostí. 

 
3.6.  PŘÍPRAVA NANOČÁSTIC PEROXIDU ZINEČNATÉHO PRECIPITACÍ Z 

AZK  

 
Zásobní roztok AZK (30 cm3) byl po kapkách, pomocí byrety o objemu 50 cm3, přidáván 

do kádinky s roztokem 30% peroxidu vodíku (50 cm3). V průběhu míchání se začal 

vylučovat bílý produkt. Výsledná suspenze byla míchána 24 hod a mírně zahřívána při 

teplotě 40 °C. Výsledný produkt byl separován na Büchnerově nálevce a promyt 2× 

destilovanou vodou, methanolem a acetonem. Další produkt byl zachycen z filtrátu pomocí 

centrifugace. Vysušením v sušárně, při teplotě 60 °C po dobu 24 hodin, byl získán velice 

jemný světle žlutý prášek a označen S_02 (ZnO2). 

 

 
Obr. 26. Produkt reakce AZK v H2O2 – S_02 (ZnO2). 

 
Předpokládaný průběh chemické reakce přípravy nanočástic ZnO2 lze popsat následující 

rovnicí: 

 [Zn(NH3)4](OH)2 (aq) + H2O2 (aq) → ZnO2 (s) + 2 H2O (l) + 4 NH3 (aq)  (13) 
 

3.7.  SYNTÉZA NANOČÁSTIC OXIDU GADOLINITÉHO A THULI TÉHO 

TERMICKÝM ROZKLADEM („COMBUSTION“  METODA)  

 
Práškovité nanometrické oxidy Gd2O3 a Tm2O3 byly připraveny jednoduchou syntézou 

pomocí termického rozkladu komplexu dusičnanu vybraného lanthanoidu a aminokyseliny 
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Obr. 28. Produkty nanokrystalických oxidů: A) Gd2O3, B) Tm2O3. 

 
3.8.  PŘÍPRAVA GRAFEN OXIDU (GO) 

 
Grafen oxid byl připraven dle známého postupu tzv. Hummersovy metody. Navážka 0,5 g 

práškového grafitu a 0,375 g NaNO3 byla kvantitativně vnesena do trojhrdlé baňky 

(500 cm3), která byla ponořena do ledové lázně. Poté bylo přidáno 37,5 cm3 koncentrované 

kyseliny sírové a směs byla míchána po dobu 20 minut.  

Po uplynutí 20 minut míchání bylo po malých množstvích přidáváno 2,25 g KMnO4 a 

směs dále míchána po dobu tří dnů při pokojové teplotě. 

 

 
Obr. 29. Příprava grafen oxidu a jeho funkcionalizovaného povrchu pomocí oxidace 

výchozího grafitu. 
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Po třech dnech bylo znova přidáno 70 cm3 zředěné kyseliny sírové (5 hm. %) a směs byla 

za míchání zahřívána při teplotě 90 °C po dobu 2 hodin. Po 2 hodinách byly po kapkách 

přidány 3 cm3 30% H2O2 a směs míchána po dobu dalších 2 hodin. Suspenze byla přelita do 

kádinky (2 dm3) a směs byla zředěna 500 cm3 destilované vody, ochlazena na pokojovou 

teplotu a ponechána bez míchání, kdy docházelo k pomalé sedimentaci produktu. 

Větší část čirého roztoku byla odlita a zbytek roztoku se sedimentovaným produktem byl 

opět zředěn směsí destilované vody a kyseliny chlorovodíkové (1:10) k odstranění iontů 

kovů. Dekantace byla opakována až k dosažení neutrální hodnoty pH (~ 6,5). 

 

 
Obr. 30. Provedené fyzikálně-chemické analýzy s připraveným GO. 

 
Hnědožlutý produkt byl z neutrálního roztoku izolován pomocí centrifugace a vysušen 

v sušárně při teplotě 40 °C po dobu 24 hodin.  

Orientačním měřením měrného povrchu GO byla získána hodnota 44 m2g-1, ale tuto 

hodnotu nelze považovat za směrodatnou, jelikož povrch GO je morfologicky 

komplikovanější, což snižuje důvěryhodnost získaného údaje.  
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3.9.  SYNTÉZA NANOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ  
 
Pomocí ultrazvukové lázně byl připraven dispergovaný roztok grafen oxidu v absolutním 

ethylalkoholu. Doba dispergace byla 2 hodiny. Do dispergovaného roztoku grafen oxidu 

byla přidána navážka pevného nanokrystalického oxidu kovu (binární kompozit 1:1, ternární 

kompozit 2:1:1).  Směs byla poté ultrazvukována po dobu 2 hodin a po této době byl získán 

tmavě šedý roztok. Jednotlivé produkty byly separovány pomocí filtrace na Büchnerově 

nálevce. Filtráty byly ponechány v klidu, aby došlo k sedimentaci zbývajícího produktů, 

dekantovány a následně centrifugovány.  

 
Obr. 31. Pracovní postup přípravy nanokompozitního materiálu GO_Tm2O3. 

 
Získané tmavě šedé produkty byly promyty 2× methylalkoholem a acetonem a vysušeny 

při teplotě 80 °C po dobu 12 hodin. 

 
4. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI A DISKUZE  

 
4.1.  PREKURZORY AZK –  SIMONKOLLEIT (SIM) 

 

Hledání optimálních podmínek pro přípravu nanočástic oxidu zinečnatého bylo klíčovým 

bodem práce. Prvním krokem byla příprava prekurzoru simonkolleitu (SIM) srážením 

vodného roztoku chloridu zinečnatého plynným amoniakem. Experimentálně zjištěná oblast 

kvantitativního vylučování prekurzoru byla stanovena v rozsahu pH ~ 4‒7,5. Přidáváním 

koncentrovaného vodného roztoku amoniaku do suspenze SIM docházelo k 

jeho postupnému rozpouštění. Při dosažení pH 13 byl SIM zcela rozpuštěn za vzniku světle 

nažloutlého roztoku prekurzoru AZK. 
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Obr. 32. SEM obrázky a indexovaný difrakční záznam simonkolleitu připraveného 

srážením plynným amoniakem. 

 
Tab. 2. Elementární analýza připraveného vzorku SIM. 

  %Zn %OH %Cl %H2O %Sum

a 

Vzorek  58.9 24.3 13.5 2.9 99.5 

SIM1  59.3 24.6 12.9 3.5 100.0 
1srovnávací standard (Hawthorne and Sokolova 2002). 

 
4.2.  GRAFEN OXID  

 
Získaný tmavě hnědý prášek byl charakterizován pomocí XRD, aby byla potvrzena míra 

oxidace původního grafitu, a ke stanovení mezirovinných vzdáleností jednotlivých grafen 

oxid vrstev. 

Původní grafit má v XRD spektru charakteristický úzký a intenzivní pík při difrakčním 

úhlu 2θ = 26,6° s určenou mezirovinnou vzdáleností d = 0,335 nm. Ve srovnání s XRD 

spektrem připraveného grafen oxidu (Obr. 33), došlo k výrazné změně, a to zánikem původní 

reflexe z grafitu a vzniku nové reflexe při měřeném difrakčním úhlu 2θ = 11,1° se 

stanovenou mezirovinnou vzdáleností d = 0,844 nm. Vznik nové reflexe je dán do souvislosti 
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s vytvořením kyslíkatých funkčních skupin na povrchu grafenových vrstev, které způsobují 

oddálení jednotlivých krystalových rovin. Jednotlivé vrstvy již tedy nejsou k sobě pevně 

vázány.  

Ve infračerveném spektru grafen oxidu (Obr. 34) vidíme poměrně silný a široký 

absorpční pás s lokalizovaným maximem 3365 cm-1, který můžeme přiřadit valenční vibraci 

funkční skupiny O‒H. Absorpční píky při vlnočtech 1015 a 1628 cm-1 jsou přisuzovány 

charakteristickým valenčním vibracím funkčních skupin C-O a C=O. Při vlnočtu 1399 cm-1 

je přítomen charakteristický absorpční pás deformační vibrace O-H skupiny. Všechny 

přítomné absorpční pásy ve spektru jednoznačně potvrzují, že byl přípravě čistý grafen oxid 

(GO). 

 

Obr. 33. XRD difrakční záznamy grafitu a grafen oxidu. 
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Obr. 34. FTIR spektrum grafen oxidu (GO). 

 

 
Obr. 35. SEM obrázek připraveného grafen oxidu (GO). 

 
Obrázek GO ze skenovací elektronové mikroskopie ukazuje zvrásněné, nahodile 

uspořádané a lehce průsvitné jednotlivé grafenové vrstvy.  
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4.3.  NANOČÁSTICE OXIDU ZIN EČNATÉHO S_01 
 
Pomalým přikapáváním prekurzoru AZK do destilované vody byly připraveny 

nanočástice oxidu zinečnatého (vzorek S_01).  

Stanovení obsahu jednotlivých složek (%) ve vzorku S_01 bylo určeno pomocí 

semikvantitativní XRD analýzy. Je zřejmé, že precipitací S_01 z AZK v destilované vodě 

lze jednoduchým postupem připravit nanočástice velmi malých rozměrů a vysoké čistoty. 

 
Tab. 3. Kvantitativní fázová analýza připraveného vzorku S_01. 

Vzorek ZnO - - Lc (nm) 

S_01 100%   9 

 
 
4.3.1.   RTG PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE  NANOČÁSTIC OXIDU ZINEČNATÉHO  

 
Indexovaný XRD práškový záznam vzorku S_01 je zobrazen na obrázku 36. Aplikací 

Scherrerovy rovnice lze z difrakčního záznamu stanovit střední velikost koherentní domény 

částic. Scherrerova rovnice je ve tvaru 

𝑑hkl =
𝐾𝜆

𝑏 cos (𝜃)
   (15) 

kde K je tvarový faktor (závislý na tvaru částice), λ je vlnová délka použitého 

rentgenového záření, b je pološířka nejintenzivnějšího difrakčního maxima a θ je úhel 

odpovídající poloze nejintenzivnějšího difrakčního maxima (Rietveld 1969). 

Výpočet mřížkových parametrů a velikosti koherentních difrakčních domén byl určen 

z každého píku při měřeném difrakčním úhlu 2θ v rozsahu 20‒80°. Bylo zjištěno sedm 

charakteristických reflexí korespondujících s práškovým difrakčním záznamem ZnO 

v databázi XRD záznamů, pod identifikačním kódem JCPDS 01-079-0205.   
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Obr. 36. XRD difrakční záznam vzorku S_01. 

 
Ze všech získaných hodnot byla vypočtena průměrná velikost krystalické fáze vzorku 

S_01 z nejintenzivnější reflexe (010) a to na hodnotu 9 (± 3) nm. Naměřený difrakční 

záznam potvrzuje hexagonální wurtzitovou strukturu ZnO, tedy pro mřížkové parametry 

platí a =b = 3,25 Å, c = 5,26 Å. 

 
4.3.2.  FTIR SPEKTROSKOPIE  NANOČÁSTIC OXIDU ZI NEČNATÉHO  

 
Práškový vzorek oxidu zinečnatého S_01 byl změřen pomocí FTIR-ATR ve spektrálním 

rozsahu 400–4000 cm-1 a ve spektru byly identifikovány všechny vibrace charakteristické 

pro wurtzitovou strukturu oxidu zinečnatého (Obr. 37). 

Na infračerveném spektru vzorku S_01 lze vidět absorpční pásy při vlnočtech: 3250, 

1597, 1100, 880 a 495 cm-1. 

Vibrační pás při vlnočtech 3125 a 1597 cm-1 lze přisoudit vibračním módům molekuly 

vody adsorbované (vzdušná vlhkost) na povrchu nanočástic ZnO. Absorpční pás při vlnočtu 

nižším než 500 cm-1
 koresponduje s vibrací vazby Zn-O. Středně intenzivní vibrační pásy 

při vlnočtech 880-1100 cm-1 lze přiřadit vibraci Zn-OH (Staroszczyk and Janas 2010). 
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Obr. 37. Infračervené spektrum vzorku S_01. 

 
4.3.3.  EDAX A E LEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE VZORKU S_01 

 
Snímky krystalické struktury vzorku S_01 byly pořízeny pomocí SEM. Na pořízených 

snímcích lze pozorovat homogenní kulovitou strukturu ZnO, bez přítomnosti nežádoucích 

anorganických nečistot.  

  

   
 

Obr. 38. Detailní náhled na vzorek S_01 při různých zvětšeních. 
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Velmi vysokou čistotu připraveného vzorku S_01 potvrdila také bodová prvková analýza 

pomocí SEM ve spojení s energiově disperzním systémem EDAX (EDS). Potvrzeny byly 

všechny očekávané prvky Zn a O. Uhlík je přítomen z matrice, na kterou byl fixován 

práškový vzorek. 

 
Obr. 39. EDS záznam analyzovaného vzorku S_01. 

 

 
Obr. 40. Zeta-potenciál (mV) vzorku S_01. 

 
Stabilita nanočástic byla testována měřením zeta-potenciálu, jehož hodnota byla 

stanovena na 36,1 mV (Obr. 40). Jako disperzant byl použit absolutní ethylalkohol. Obecně 
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platí, že koloidní soustava je považována za stabilní, pokud je hodnota zeta-potenciálu nad 

kladnou hodnotou +30 mV a nad zápornější hodnotou -30 mV. 

 

 
Obr. 41. TEM snímek vzorku S_01. 

 
Ze snímku transmisního elektronového mikroskopu je patrné, že nanočástice ZnO (S_01) 

tvoří agregáty částic, což potvrzuje i širší rozptyl distribučního rozdělení velikosti částic, i 

když konečná distribuce se pohybuje v rozmezí hodnot ± 8,8 nm. Agregace je zřejmě 

způsobená interakcí částic mezi sebou. 

 

 
Obr. 42. TEM/SAED s distribučním histogramem nanočástic vzorku S_01. 
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Elektronová difrakce vybrané oblasti (SAED) vzorku S_01, potvrzuje shodu 

indexovaných krystalografických rovin s výsledkem z rentgenové difrakční analýzy. 

Pomocí obrazové analýzy transmisního elektronového mikroskopu byla stanovena průměrná 

hodnota velikosti nanočástic ZnO 8,8 nm s odhadnutou směrodatnou odchylkou 0,5 nm.  

 
4.3.4.  DIFÚZNÍ REFLEKTANCE ,  STRUKTURNÍ A TEXTURN Í VLASTNOSTI  

S_01 

 
Optické vlastnosti vzorku S_01 byly zkoumány pomoci UV-DRS spektroskopie (Obr. 

43).  

 
Obr. 43. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku S_01 (červená křivka) s vyznačením 

hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 

 
Tab. 4. Parametry připraveného S_01 získané z UV-Vis měření. 

ZnO Absorpční hrana (nm) Zakázaný pás (eV) 

S_01 382 Eg = 3,24 eV 

„bulk“ 385-390 Eg = 3,2-3,3 eV 
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Difúzní reflektancí vzorku S_01 byla stanovena hodnota zakázaného pásu u vzorku 

Eg  = 3,24 eV. Absorpční hrana souvisí s hodnotou Eg a pokud srovnáme absorpční hranu 

„bulk“ ZnO se vzorkem S_01, zjistíme, že hodnota je přibližně stejná (Sebők et al. 2010).  

Strukturní a texturní vlastnosti (specifický povrch SBET, povrch mesopórů Smeso, objem 

mikropórů Vmicro a poloměr pórů rmax) jsou pro připravené nanočástice oxidu zinečnatého 

(S_01) zaneseny v tabulce 5. Změřena byla také distribuce pórů, která potvrdila zastoupení 

všech typů pórů dle nomenklatury IUPAC (mikro ˂ 2 nm, meso 2-50 nm, makropóry ˃ 50 

nm). Všeobecně platí, že materiály s velkým specifickým povrchem vykazují lepší sorpční 

vlastnosti.  

 
Tab. 5. Texturní parametry připraveného krystalického vzorku S_01. 

ZnO SBET 

[m2/g] 

Vmeso 

[mm3liq/g] 

rmax/meso 

[nm] 

Vmicro 

[mm3liq/g] 

rmax/micro 

[nm] 

S_01 59,00 0,3241 1,7124 0,0021 0,6247 

 

 

Obr. 44. BET pro vzorek S_01. 

 
Provedením BET analýzy vzorku S_01 pomocí sorpce N2, byla získána hodnota 

specifického povrchu 59 m2 g-1. Specifický povrch vzorku S_01 byl stanoven v rozmezí 

poměru tlaků p/ps 0,05 – 0,3. Hodnota objemu monovrstevného pokrytí činila 13,6 cm3 g-1.  
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4.3.5.  TVORBA KRYSTALICKÉ FÁ ZE OXIDU ZINEČNATÉHO  U VZORKŮ 

PŘIPRAVENÝCH PROCESE M B 

 
Naměřené difrakční záznamy vzorků S01_350, S01_450, S01_550, jsou zobrazeny na 

obrázcích 45–47. Vzorky byly kalcinovány v teplotním rozsahu 350–550 °C (proces B, Obr. 

25). Difrakční záznamy vykazují zúžení pološířek difrakčních píků, což je způsobeno růstem 

krystalické fáze oxidu zinečnatého. Lze tedy říci, že s rostoucí teplotou kalcinace dochází 

k postupnému růstu velikosti nanočástic. Při teplotě nad 500 °C dochází již ke slinování 

vzorků. Tento trend je nejvíce patrný u vzorku S01_550. Velikost krystalické fáze vypočtená 

pomocí Scherrerovy rovnice byla stanovena v rozsahu 62–130 ± 5 nm v závislosti na teplotě 

kalcinace. 

 

 
Obr. 45. SEM, XRD a EDS kalcinovaného vzorku S01_350. 
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Obr. 46. SEM, XRD a EDS kalcinovaného vzorku S01_450. 

 

 
Obr. 47. SEM, XRD a EDS kalcinovaného vzorku S01_550. 

 
Tab. 6. Kvantitativní fázová analýza vzorků po kalcinaci nanočástic ZnO (S_01). 

Vzorek ZnO Lc (nm) 

S01_350 100% 62 

S01_450 100% 115 

S01_550 100% 130 
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Vyšší kalcinační teplota měla za následek snížení měrného povrchu nanočástic. Doba 

kalcinace byla pro všechny vzorky tři hodiny. Změřený specifický povrch vykazoval 

klesající tendenci, což demonstrují získaná data pro ZnO2: 350 °C – 24 m2 g-1, pro ZnO2: 450 

°C – 12 m2 g-1 a pro ZnO2: 550 °C – 5 m2 g-1. Na následujícím schématu je vynesen úbytek 

měrného povrchu v závislosti na kalcinační teplotě. 

 

  
Obr. 48. Změna měrného povrchu vzorků S01_350 – S01_550 v závislosti na teplotě 

kalcinace vzorku S_01. 

 
Kalcinací vzorku S_01 bylo demonstrováno, že se vzrůstající teplotou dochází k tvorbě 

velkých aglomerátů a výraznému růstu velikosti částic. Z tohoto důvodu nebyly tyto 

připravené vzorky detailněji zkoumány, pouze byl popsán postup jejich přípravy. Jako 

ideální, z hlediska morfologie a velikosti částic, se jevil pro další výzkum vhodný pouze 

nekalcinovaný vzorek S_01. 

 
4.4.  NANOČÁSTICE PEROXIDU ZINEČNATÉHO S_02 

 
Reakcí AZK v 28% peroxidu vodíku byly získány nanočástice peroxidu zinečnatého 

(proces C, Obr. 25). V závislosti na teplotě roztoku peroxidu vodíku se měnilo zbarvení 

nanočástic a lišila se také výtěžnost reakce.  



61 
 

 
Obr. 49. Vliv reakční teploty na výtěžek nanočástic ZnO2 vzorku S_02. 

 
Charakterizace připravených vzorků: 

a) vzorek připravený při 20 ºC – čistě bílý 

b) vzorek připravený při 40 ºC – světle žlutý 

c) vzorek připravený při 55 ºC – žlutý. 

 
Vliv reakční teploty reakce AZK s peroxidem vodíku je zásadním faktorem výsledné 

velikosti získaných nanočástic ZnO2. Rozdíl v barevném odstínu je patrně způsoben různou 

velikostí nanočástic, zapříčiněný rozdílnou rychlostí nukleace a růstu jader nanočástic při 

různé teplotě roztoku, nebo nestechiometrickým poměrem atomu kyslíku k atomu zinku 

(Gao et al. 2011). 

 
4.4.1.  RTG PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE PEROXIDU ZINEČNATÉHO S_02 

 
Obrázek 50 zobrazuje XRD spektrum práškového vzorku S_02 (ZnO2) (JCPDS Card. no. 

13-0351). Dominantní píky ve spektru byly identifikovány při měřeném difrakčním úhlu 2θ 

v rozsahu 20‒80°. Výpočet mřížkových parametrů a velikosti koherentních difrakčních 

domén byl určen z každého píku. 

Byly zjištěny čtyři charakteristické reflexe korespondující s práškovým difrakčním 

záznamem ZnO2 v XRD databázi. Ze všech získaných hodnot byla vypočtena průměrná 

velikost krystalické fáze vzorku S_02 z nejintenzivnější reflexe (200) ‒ 7 ± 3 nm. Difrakční 

záznam vzorku S_02 (Obr. 50) potvrzuje kubickou strukturu Pa3 (izomorfní s FeS2).  
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Obr. 50. XRD difrakční záznam vzorku S_02 – ZnO2. 

 
Tab. 7. Kvantitativní fázová analýza vzorku S_02.  

Vzorek  ZnO2  -  -  Lc (nm)  

S_02 100%   7 

 
4.4.2.  FTIR SPEKTROSKOPIE NA NOČÁSTIC PEROXIDU ZI NEČNATÉHO S_02 

 
Vzorek peroxidu zinečnatého S_02 byl změřen pomocí FTIR-ATR v rozsahu 

400-4000 cm-1 a ve spektrálním záznamu vzorku byly identifikovány všechny vibrace 

charakteristické pro kubickou strukturu peroxidu zinečnatého (Obr. 51). 

 
Obr. 51. Infračervené spektrum nanočástic ZnO2 ~ S_02. 
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Na infračerveném spektru vzorku S_02 lze vidět výraznější absorpční pásy při vlnočtech: 

3477, 1619, 1483, 1407, 718 a ˂ 500 cm-1. Vibrační pásy vlnočtů 3477 a 1619 cm-1 jsou 

připisovány vibračním módům molekuly vody adsorbované na povrchu nanočástic ZnO2. 

Hodnoty absorpčních pásů 1483, 1407 a 1043 cm-1 jsou charakteristické vibrace vazby O-O 

peroxidových iontů (O2
2-). 

Nevýrazný pás při vlnočtu 902 cm-1 a středně intenzivní pás při vlnočtu 718 cm-1 lze 

přisoudit vibracím vazby Zn-OH. Výrazný absorpční pás při vibracích ˂ 500 cm-1
 

koresponduje s vibrací vazby Zn-O. 

 
4.4.3.  EDAX A SKENOVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE VZORKU S_02 

 
Ze snímků pořízených elektronovým mikroskopem lze pozorovat přibližně kulovitý tvar 

shluků nanočástic ZnO2. 

  
Obr. 52. SEM obrázky nanočástic ZnO2 ~ S_02. 

 
Snímky z transmisní elektronové mikroskopie prokazují úzkou distribuci velikostí částic 

s průměrnou velikostí 7 nm (Obr. 54). Pracovní postup precipitační metody S_02 z AZK 

v peroxidu vodíku se jeví jako výborná metoda přípravy nanočástic ZnO2 s úzkým 

distribučním profilem. 
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Obr. 53. TEM snímek vzorku S_02. 

 

 
Obr. 54. TEM/SAED s distribučním histogramem nanočástic vzorku S_02. 
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Obr. 55. Zeta-potenciál vzorku S_02. 

 
Stabilita nanočástic byla ověřována měřením zeta-potenciálu, jehož hodnota byla 

stanovena na 37,5 mV. Nanočástice peroxidu zinečnatého lze tedy považovat za stabilní 

(Obr. 55). Jako disperzant byl použit absolutní ethylalkohol.  

 

4.4.4.  DIFÚZNÍ REFLEKTANCE ,  STRUKTURNÍ A TEXTURNÍ VLASTNOSTI  

S_02 

 
Stejně jako u vzorku S_01 byla provedena charakterizace povrchu i pro vzorek S_02. 

Získaná hodnota specifického povrchu je větší než v případě vzorku S_01, a to 11,24 m2/g.  

Specifický povrch vzorku S_02 byl stanoven v rozmezí poměru tlaků p/ps 0,05 – 0,3. 

Hodnota objemu monovrstevného pokrytí činila 2,6 cm3/g. 

 
Obr. 56. BET specifický povrch vzorku S_02. 
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Distribuce pórů ukázala přítomnost malého množství mikropórů, mezopórů a převážnou 

část makropórů. Kumulativní objem mezopórů v rozmezí hodnot 1,5 až 1000 nm je 0,161 

cm3/g. Velikostní třídy mezopórů bylo možné rozdělit na 5 velikostních tříd 1,2 – 2,1; 2,1 – 

3,2; 3,2 – 9,5; 9,5 – 20; 20 – 50 nm s tím, že nejvíce byly zastoupeny mezopóry velikosti 

2,1 – 3,2 nm. Mezopóry tvoří přibližně 16 % celkového specifického povrchu materiálu. 

 
Tab. 8. Texturní parametry připraveného krystalického vzorku S_02. 

ZnO2 SBET 

[m2/g] 

Vmeso 

[mm3liq/g] 

rmax/meso 

[nm] 

Vmicro 

[mm3liq/g] 

rmax/micro 

[nm] 

S_02 11,24 0,1651 1,6586 0,0016 0,5445 

 
Difúzní reflektancí vzorku S_02 byla stanovena hodnota zakázaného pásu u vzorku 

Eg  = 4,07 eV. Charakteristická hodnota Eg pro S_02 je v toleranci hodnoty Eg „bulk“ ZnO2, 

uváděné v literatuře (Thapa et al. 2015).  

 

 
 

Obr. 57. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku S_02 (červená křivka) s vyznačením 

hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 
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Tab. 9. Parametry připraveného vzorku S_02 získané z UV-vis měření. 

ZnO2 Absorpční hrana (nm) Zakázaný pás (eV) 

S_02 305 Eg = 4,07 eV 

„bulk“ 290-305 Eg = 3,3‒4,6 eV 

 
4.5.  TERMICKÁ ANALÝZA VZOR KU S_02 

 
Navážka suchého vzorku S_02 byla zahřívána při rychlosti ohřevu 10 °C/min 

v dynamické atmosféře vzduchu v teplotním rozsahu 50 až 700 °C. První menší úbytek 

hmotnosti je zaznamenán při teplotě kolem 100 až 110 °C což indikuje, že na povrchu 

práškového vzorku je adsorbována vzdušná vlhkost. 

 Indikovaná teplota 229 °C souvisí s uvolněním kyslíku z krystalové struktury peroxidu 

zinečnatého, což je v souladu s publikovanou literaturou (Rosenthal-Toib, Zohar, Alagem 

and Tsur 2008). Při teplotách vyšších než 400 °C byla hmotnost měřeného vzorku 

konstantní, což značí, že ZnO2 byl již kompletně transformován na ZnO. Z původně 

nažloutlého prášku nanočástic peroxidu zinečnatého byl dekompozicí připraven ultrajemný 

bílý prášek nanočástic oxidu zinečnatého. 

 
Dekompozice vzorku S_02 probíhá dle následující reakce: 

ZnO2 (s) → ZnO (s) + ½ O2 (g) (16) 

 
Obr. 58. TG/DTA křivka termického rozkladu vzorku S_02. 
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Termickým rozkladem nanočástic peroxidu zinečnatého je možné připravit ultrajemný 

oxid zinečnatý.  

 

 
Obr. 59. Morfologie postupného rozkladu vzorku S_02 na ZnO. 

 
Výhoda termické přípravy nanočástic oxidu zinečnatého, spočívá v relativně nízké 

teplotě rozkladu peroxidu zinečnatého. Nižší teplota při vzniku ZnO je vhodná pro vznik 

ZnO nanometrických rozměrů, tedy že vlivem teploty nedochází k aglomeraci. Pokud 

kalcinace probíhá do teploty 300 °C, lze získat nanočástice ZnO homogenní morfologie 

řádově ve velikostech do 50 nm.  

 

 
Obr. 60. Morfologie vzorku kalcinací S_02 na ZnO při teplotě 300 °C po dobu 4 hodin. 
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Obr. 61. XRD difrakční záznam vzorku ZnO, získaného termickým rozkladem S_02. 

 
Difrakční záznam potvrzuje přítomnost všech sedmi hlavních reflexí jednoznačně 

identifikujících hexagonální wurtzitovou strukturu oxidu zinečnatého. 

 
Tab. 10.  Kvantitativní fázová analýza vzorku ZnO. získaného termickým rozkladem 

S_02. 

Vzorek ZnO - - Lc (nm) 

 100%   35 

 
4.6.  TERMICKÝ ROZKLADU PREKURZORŮ GLYCIN-Gd(Tm)  DUSIČNAN  

 
Pro zjištění jednotlivých fází ve vzorku prekurzoru glycin-Gd(Tm) dusičnan byla 

orientačně provedena termická analýza. Černá křivka (Obr. 62, 63) znázorňuje hmotnostní 

úbytek vzorku během zahřívání a červená křivka znázorňuje derivaci hmotnostního úbytku 

v závislosti na teplotě. Jelikož v publikované literatuře není přesně popsán, mechanismus 

termického rozkladu prekurzoru podobného složení, lze se domnívat, že jednotlivé 

hmotnostní úbytky na TG křivce odpovídají teoretickému průběhu chemické rovnice 

uvedené v kapitole 3.6.  

Počáteční pokles hmotnosti na TG křivce do teploty 100 °C souvisí s odpařováním 

fyzikálně vázané vody. Tento děj je endotermní a maximum na DTA křivce je při teplotě 

cca 45‒50 °C (v obou případech prekurzorů). Mezi teplotami 220 až 250 °C dochází 

k dalšímu úbytku hmotnosti, který je exotermní a maximum je v případě prekurzoru Gly-
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Tab. 11.  Údaje získané z měření TG/DTA prekurzorů Gly-Gd(Tm)-dusičnan 

 
Vzorek Počáteční 

navážka 

(mg) 

Konečná 

hmotnost 

(mg) 

Teplotní 

Rozsah 

(°C) 

Celkový 

úbytek 

(mg) 

Celkový 

úbytek (%) 

Gly-Gd-

dusičnan 

4,00 1,50 25‒600 2,50 62,5 

Gly-Tm-

dusičnan 

4,00 1,55 25‒600 2,45 61,3 

 
4.7.  NANOKRYSTALICKÉ OXIDY  GADOLINIA A THULIA  

 
Pro přípravu nanokrystalických oxidů gadolinia a thulia byla zvolena jednoduchá 

technika termické dekompozice výchozího prekurzoru Ln–glycin. Jako nejvhodnější 

molární poměr byl zvolen 1:1,2. 

 
4.7.1.  CHARAKTERIZACE NANOKRYSTALICKÝCH O XIDŮ GADOLINIA A 

THULIA  

 
Ke stanovení krystalografické struktury a fázového složení studovaných 

nanokrystalických oxidů, byla provedena analýza práškovou rentgenovou difrakcí. 

Difrakční záznamy nanokrystalických oxidů odpovídají tabelovaným hodnotám mřížkových 

parametrů kubické krystalové soustavy, tedy pro úhly platí α = β = γ = 90° a mřížkové 

parametry (Gd2O3 a Tm2O3: a = 10,79 Å, b = 10,79 Å, c = 10,79 Å). V difrakčních 

záznamech jsou přítomny čtyři hlavní reflexe o intenzitách píků 3,022, 2,616, 1,853 a 1,581, 

které jsou přiřazeny krystalovým mřížkovým rovinám (222), (400), (440) a (622). 

V případě nanokrystalických částic Gd2O3 byla střední velikost koherentní domény 

krystalitů u nejintenzivnější reflexe (222) stanovena na hodnotu 10 ± 3 nm a 9 ± 3 nm u 

nanokrystalických částic Tm2O3. Získané výsledky korespondují se střední velikostí částic 

odvozené ze snímků transmisní elektronové mikroskopie. 
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Obr. 64. XRD difrakční záznam nanokrystalického oxidu Gd2O3. 

 

 
Obr. 65. XRD difrakční záznam nanokrystalického oxidu Tm2O3. 
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Obr. 66. Zeta potenciál nanokrystalických oxidů Gd2O3 a Tm2O3. 

 

 
Obr. 67. FTIR spektra nanokrystalických oxidů Tm2O3 a Gd2O3. 
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Naměřená infračervená spektra nanokrystalických oxidů jsou téměř stejná. Pozorovat lze 

jen odlišnou intenzitu vibrací O-H vazeb v oblasti vlnočtu 3400 cm-1. Vibrační pás O-H je 

způsobem adsorpcí vzdušné vlhkosti, nebo hydratováním oxidu (Mu and Wang 2011). 

Dublet vibračních pásů 1516‒1392 cm-1 je způsoben přítomnosti zbytkového uhlíku, po 

rozkladu glycinu (COO-), který za přístupu vzdušného kyslíku vytváří na povrchu oxidu 

transformace typu Ln2(CO3)3 (Soderlind et al. 2005). Tyto vibrační pásy by měly při vyšší 

teplotě kalcinace, než je 600 °C vymizet. Jednoznačným potvrzením, že se jedná o oxidy, 

jsou vibrační pásy 565 a 475 cm-1 (vazba Ln-O). 

Infračervené spektrum potvrzuje přítomnost charakteristických vibrací pro kubickou 

krystalovou soustavu obou nanokrystalických oxidů (Obr. 67).  

Další charakterizací nanokrystalických oxidů gadolinia a thulia bylo stanovení zeta 

potenciálu (Obr. 66). Jako disperzant byl použit absolutní ethylalkohol, v němž byly 

dispergovány nanokrystalické oxidy v ultrazvukové lázni po dobu dvou hodin. Na obrázku 

67 lze vidět, že u nanokrystalického oxidu gadolinitého je hodnota zeta potenciálu -25,6 mV 

a u nanokrystalického oxidu thulitého dokonce -28,7 mV což prokazuje, že nanokrystalické 

částice jsou v roztoku nestabilní a tvoří aglomeráty. 

 

 
 

Obr. 68. SEM obrázky nanokrystalických oxidů Tm2O3 (vlevo) a Gd2O3 (vpravo). 

 
Skenovací elektronovou mikroskopií bylo prokázáno, že nanokrystalické oxidy gadolinia 

a thulia tvoří shluky podobné „pěnovité struktuře“ nanoporézního charakteru. Velkou roli, 

v tvorbě těchto shluků hraje pravděpodobně vzájemné elektrostatické přitahování 

jednotlivých částic k sobě (Obr. 68). 

 



75 
 

 
Obr. 69. TEM/SAED s distribučním histogramem nanočástic vzorku Gd2O3. 

 

 
Obr. 70. TEM snímek vybraného vzorku Gd2O3. 
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Obr. 71. TEM/SAED s distribučním histogramem nanočástic vzorku Tm2O3. 

 
Ze snímků transmisní elektronové mikroskopie byly sestaveny histogramy četnosti 

výskytu částic s definovanými velikostmi. Jak v případě vzorku Gd2O3, tak i Tm2O3 je 

možno distribuci velikostí částic popsat Gaussovou distribuční funkcí. 

Naměřená UV-DRS spektra potvrzují téměř shodné hodnoty absorpční hrany a velikosti 

zakázaného pásu Ebg oxidu gadolinitého a thulitého, s hodnotami uváděnými v 

literatuře.   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 12, pro srovnání jsou uváděny také 

hodnoty tzv. „bulk“ oxidů Gd a Tm (Jia et al. 2002). 
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Obr. 72. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku Tm2O3 (červená křivka) s vyznačením 

hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 

 

 
Obr. 73. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku Tm2O3 (červená křivka) s vyznačením 

hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 
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Tab. 12. Parametry připravených nanokrystalických oxidů Gd2O3, Tm2O3 získané z UV-

DRS. 

 Absorpční hrana (nm) Zakázaný pás (eV) 

Tm2O3 228 Eg = 5,44 eV 

„bulk“ 230 Eg = 5,40 eV 

Gd2O3 237 Eg = 5,23 eV 

„bulk“ 240 Eg = 5,20 eV 

 

Texturní vlastnosti pro čisté nanokrystalické oxidy gadolinia a thulia jsou uvedeny v Tab. 

13.  

Tab. 13. Texturní parametry připravených nanokrystalických oxidů Gd2O3 a Tm2O3. 

 SBET 

[m2/g] 

Vmeso 

[cm3/g] 

rmax/meso 

[nm] 

Vmicro 

[cm3/g] 

rmax/micro 

[nm] 

Gd2O3 163,4

1 

1,7464 1,7952 0,0348 0,49 

Tm2O3 61,55 0,6961 1,9111 0,0151 0,48 

 

Specifický povrch vzorku Gd2O3 byl stanoven v rozmezí poměru tlaků p/ps 0,05 – 0,26 

a činil 163,4 m2/kg. Hodnota objemu monovrstevného pokrytí činila 37,5 cm3/g. 

Distribuce pórů poukázala na přítomnost malého množství mikropórů, mezopórů a 

převážnou část makropórů. Kumulativní objem mezopórů v rozmezí hodnot 1,5 až 1000 nm 

je 1,7 cm3/g. Hranice velikostních tříd zastoupených mezopórů jsou 1,5 – 2,5; 2,5 – 3; 3 – 

5,5; 5,5 – 8,5; 8,5 – 14; 14–50 nm. Nejvíce jsou zastoupeny mezopóry velikosti 14–50 nm. 
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Obr. 74. BET specifický povrch pro vzorek Gd2O3. 

 
Obdobná je i charakteristika pro vzorek Tm2O3, kde byl stanoven specifický povrch 

v rozmezí poměru tlaků p/ps 0,05 – 0,26 na hodnotu 61,6 m2/g. Hodnota objemu 

monovrstevného pokrytí činila 14,1 cm3/g. Distribuce pórů ukázala přítomnost malého 

množství mikropórů, mezopórů a převážnou část makropórů. Kumulativní objem mezopórů 

v rozmezí hodnot 1,5 až 1000 nm je 0,69 cm3/g. Velikostní třídy mezopórů bylo možné 

rozdělit na 4 velikostní třídy 1,5 – 2,1; 2,1 – 3; 3 – 7,5; 7,5 – 50 nm. Nejvíce jsou zastoupeny 

mezopóry velikostní třídy 7,5 – 50 nm. 
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Obr. 75. BET specifický povrch pro vzorek Tm2O3. 

 
I když by se dalo očekávat, že specifický povrch bude u obou vzorků podobný, lze 

vypozorovat, že u nanokrystalického oxidu gadolinia je dvojnásobně větší. Taktéž objem 

mezo a mikropórů je více než dvojnásobný. Z porovnání SEM snímků obou oxidů Gd2O3 a 

Tm2O3 je patrná velmi podobná morfologie. Připravený materiál se jeví jako vhodný 

adsorbent pro různé aplikace, například pro fotokatalytické odstraňování azobarviv. 

 
4.8.  CHARAKTERIZACE N ANOKOMPOZITNÍ CH MATERIÁLŮ 

GO/S_01/S_02 

 
Smícháním exfoliovaného GO s dispergovanými oxidy ZnO (vzorek S_01) a ZnO2 

(vzorek S_02) v absolutním ethanolu v hmotnostním poměru 1:1 v ultrazvukové lázni (2 h), 

byly získány nanokompozitní materiály šedé barvy GO_S_01 a GO_S_02.  

Rentgenovou difrakční analýzou obou pevných vzorků byla potvrzena očekávaná 

hexagonální struktura oxidu zinečnatého (GO_S_01) a kubická krystalová struktura 

peroxidu zinečnatého (GO_S_02). Ve vybraném difrakčním záznamu GO_S_02 lze 

pozorovat charakteristické difrakční píky pro ZnO2 a jeden difrakční pík charakteristický 

pro GO. 
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Obr. 76. Vybraný difrakční záznam nanokompozitního materiálu GO_S_02. 

 
Na snímcích pořízených skenovacím elektronovým mikroskopem lze vidět jednotlivé 

nanočástice oxidu zinečnatého, rozprostřené mezi náhodně uspořádané struktury GO. 

EDAX analýza potvrdila v obou připravených nanokompozitních materiálech přítomnost 

oxidu zinku (Obr. 77). 

 
Obr. 77. EDAX záznam nanokompozitních materiálů GO_S_01 (S_02). 
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Obr. 78. SEM obrázek nanokompozitního materiálu vzorku GO_S_01 (ZnO). 

 

 
Obr. 79. SEM obrázek nanokompozitního materiálu vzorku GO_S_02 (ZnO2). 

 
Z UV-DRS měření byla vypočtena velikost zakázaného pásu pro vzorek GO_S_01 

3,2 eV (absorpční hrana v oblasti 380–390 nm) a pro vzorek GO_S_02 hodnota 3,9 eV 

(absorpční hrana v oblasti 300–320 nm). Obě tyto hodnoty přibližně odpovídají 

tabelovaným hodnotám zakázaných pásů.  
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V případě vzorku GO_S_01 a GO_S_02 lze pozorovat malý posun absorpční hrany 

k vyšším vlnovým délkám (bathochromní posun) oproti čistým oxidům Zn, viz tab. 14, což 

je způsobeno vznikem chemické vazby mezi oxidem zinku a GO, čímž dochází ke snížení 

energie potřebné k excitaci elektronu do vodivostního pásu (pokles šířky zakázaného pásu)  

Stanovení hodnoty zakázaného pásu GO nelze určit, jelikož uhlík jako tmavý materiál, 

má minimální odrazivost, a proto nebyl pozorován ve spektrech žádný pokles, který by bylo 

možné jednoznačně přiřadit ke grafen oxidu. 

 
Obr. 80. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku GO_S_01 (červená křivka) s vyznačením 

hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 

 
Tab. 14. Parametry připravených nanokompozitů GO_S_01/GO_S_02 získané z měření 

odrazivosti. 

 Absorpční hrana (nm) Zakázaný pás (eV) 

GO_S_01 388 Eg = 3,20 eV 

GO_S_02 317 Eg = 3,90 eV 

 

*S_01 382 Eg = 3,24 eV 

*S_02 305 Eg = 4,07 eV 

*údaj pro čistý oxid. 
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Ve spekter (Obr. 82, 83) můžeme pozorovat, že došlo k vymizení vibrací v oblasti vlnočtu 

1720 cm-1, což souvisí se vznikem chemické vazby mezi zinkem a funkční skupinou na 

povrchu grafen oxidu. Zaznamenat lze také velmi nevýrazných pás v oblasti 500 cm-1, který 

souvisí a dokazuje přítomnost nanočástic oxidu zinečnatého a peroxidu zinečnatého, jelikož 

v této oblasti můžeme očekávat vibraci vazby Zn-O. 

 
Obr. 83. FTIR spektra GO/GO_S_02 (ZnO2). 

 

4.9.  CHARAKTERIZACE NANOKOMPOZITNÍ CH MATERIÁLŮ GO/OXID 

Gd/Tm 

 
Ultrajemné tmavě šedé prášky nanokompozitních materiálů GO_Gd2O3/Tm2O3 byly 

připraveny stejným pracovním postupem, jaký je uveden při přípravě nanokompozitních 

materiálů GO + ZnO/ZnO2.  

 Získané suché práškové vzorky byly dále charakterizovány dostupnými fyzikálně-

chemickými metodami. 

XRD práškový záznam při difrakčním úhlu 22° 2Θ, nanokompozitního materiálu 

GO_Tm2O3, potvrzuje přítomnost obou fází, tedy GO a Tm2O3. Analýza XRD grafen oxidu 

a nanokompozitu GO_Tm2O3 je znázorněna na obrázku 84. 

 



86 
 

 
 

Obr. 84. Vybrané XRD spektrum GO_Tm2O3.  

 
XRD záznam GO vykazuje jeden významný difrakční pík s určenou mezivrstevní 

vzdáleností 10,973 Å. Difrakční linie v nanokrystalickém oxidu Tm2O3, stejně jako 

vypočtené mřížkové parametry kubické krystalové struktury, velmi dobře korespondují 

s tabulkovými hodnotami (PDF 01-070-4237).  

 

 
 

Obr. 85. SEM obrázky nanokompozitního materiálu GO_Gd2O3. 
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Obr. 86. SEM obrázky nanokompozitního materiálu GO_Tm2O3. 

 
Nanokrystalický oxid gadolinitý a thulitý jsou nerovnoměrně distribuovány na povrchu 

GO, což je patrné ze získaných SEM snímků. Dvouhodinová ultrazvuková lázeň tedy 

nedokázala „pěnovitou“ strukturu nanokrystalických oxidů řádně rozdispergovat. Šedé 

průsvitné části na obrázcích jsou jednotlivé chaoticky uspořádané vrstvy grafen oxidu. 

EDS analýza potvrdila v připravených nanokompozitních materiálech přítomnost thulia 

nebo gadolinia a kyslíku. Uhlík pochází z grafen oxidu a uhlíkové lepící pásky na niž byly 

vzorky naneseny. 

 
Obr. 87. EDAX prvková analýza připravených nanokompozitních materiálů GO_Tm2O3 a 

GO_Gd2O3. 
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Obr. 88. FTIR spektra nanokompozitních materiálů GO_Gd2O3/Tm2O3. 

 
Infračervené spektrum GO_Tm2O3/Gd2O3 je mírně odlišné od spekter GO a je patrné, 

že došlo k navázání nanokrystalických oxidů gadolinia a thulia na funkcionalizovaný povrch 

GO. V případě GO je široký vibrační pás v rozmezí 3500-3100 cm-1 charakteristický pro 

vibrace vazby O‒H, tedy pro vibrace, jež je možné přiřadit hydroxylovým skupinám nebo 

molekulám vody adsorbovaným na povrchu grafen oxidu. Absorpční pás při 1610 cm-1 je 

možné přiřadit k vibraci C=C grafen oxidu (skeletální vibrace neoxidovaných grafitových 

domén). Vibrační pás 1715 cm-1 je spojen s vibrací C=O vazeb karboxylových skupin. 

Vibrační pásy 1223 a 1043 cm-1 odpovídají vibracím C‒OH a C‒O vazeb. Vibrace vazeb 

Gd‒O a Tm‒O odpovídají slabým vibračním pásům v oblasti kolem vlnočtů 500 cm-1. 

Ve spektrech UV-DRS můžeme vypozorovat mírný bathochromní posun absorpční 

hrany, oproti spektrům čistých oxidů Gd a Tm. Tento posun je možné přiřadit vzniku 

chemických vazeb mezi oxidem Gd, Tm a funkčními skupinami na povrchu grafen oxidu.  
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Obr. 89. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku GO_Gd2O3 (červená křivka) s 

vyznačením hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 

 

 
Obr. 90. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku GO_Tm2O3 (červená křivka) s 

vyznačením hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 
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Tab. 15. Parametry připravených nanokompozitů GO_Gd2O3 /GO_Tm2O3 získané 

z UV_DRS měření. 

 Absorpční hrana (nm) Zakázaný pás (eV) 

GO_Gd2O3 240 Eg = 5,16 eV 

GO_Tm2O3 229 Eg = 5,41 eV 

 

*Gd2O3 237 Eg = 5,23 eV 

*Tm2O3 228 Eg = 5,44 eV 

*údaj pro čisté oxidy Gd a Tm. 

 
4.10.  CHARAKTERIZACE N ANOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ GO  A SMĚSI 

Zn/Tm/Gd OXIDŮ  

 
Další nanokompozitní materiály na bázi grafen oxidu byly připraveny stejným postupem 

jako předchozí. Hmotnostní poměr navážek byl v následujícím poměru GO/Zn/Gd(Tm): 

1:0,5:0,5.  

 

Obr. 91. FTIR spektra nanokompozitních materiálů binárních nanokrystalických oxidů (1 

– GO; 2 – GO_S_01_Gd2O3; 3 – GO_S_01_Tm2O3; 4 – GO_S_02_Gd2O3; 5 – 

GO_S_02_Tm2O3). 



91 
 

 

Na obrázku 91 jsou porovnána infračervená spektra čistého grafen oxidu a vzorků 

směsného oxidu (peroxidu) zinečnatého s oxidem gadolinitým a thulitým. Ve spektrech se 

nachází široký absorpční pás s maximy při vlnočtu 3365 cm-1 odpovídající funkční skupině 

O‒H, nacházejících se na povrchu grafen oxidu. Výraznější změna ve spektrech 

připravených nanokompozitních materiálů je opět pozorovatelná při vlnočtu 1628 cm-1, kde 

toto vymizení absorpčního pásu může souviset se vznikem chemické vazby mezi iontem 

kovu a funkčními skupinami na povrchu grafen oxidu. Slabé píky v oblasti vlnočtu 500 cm-

1 pochází od vibrace vazby M‒O, kde M = Zn, Gd, Tm.  

 

Obr. 92. XRD spektrum vybraných nanokompozitních materiálů 

GO_S_01 (S_02)_Tm2O3. 

 
Analýzou XRD záznamů bylo zjištěno ve všech připravených nanokompozitních 

materiálech zastoupení jednotlivých krystalografických modifikací, a to hexagonální 

struktury ZnO (S_01), kubické struktury ZnO2 (S_02) a kubické struktury Gd2O3 a Tm2O3 

v určitém procentuálním zastoupení. Přítomné nanokrystalické oxidy mají vysokou 

krystalinitu, o čemž svědčí intenzita píků a čistota směsí. 
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Obr. 93. EDAX záznam vybraných nanokompozitních materiálů 

GO_S_01 (S_02)_Gd2O3. 

 
EDAX analýza potvrdila očekáváné zastoupení jednotlivých prvků v každém 

z připravených nanokompozitů a to kyslíku, zinku, gadolinia, thulia a uhlíku. Uhlík pochází 

z grafen oxidu a uhlíkového terčíku na nějž byl nanesen vzorek nanokompozitu. 

Z pořízených snímků ze SEM je patrná přibližně stejná morfologie připravených 

nanokompozitů, které jsou nahodile rozprostřeny mezi vrstvami grafen oxidu v různě 

velkých aglomerátech. Topografie povrchu je tedy velice různorodá a pokrytí povrchu 

grafen oxidu není zcela homogenní.  
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Obr. 94. SEM obrázky nanokompozitních materiálů 2 – GO_S_01_Gd2O3; 3 – 

GO_S_01_Tm2O3; 4 – GO_S_02_Gd2O3; 5 – GO_S_02_Tm2O3). 
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Naměřené spektra odrazivosti nanokompozitních materiálů s obsahem oxidu zinku a 

vybraných oxidů lanthanoidů jsou zobrazeny na obrázcích 95 až 98. 

 Dopováním, tedy úpravou fotokatalyzátoru, kde je využíváno inkluze nebo substituce 

dalšího atomu do strukturní mřížky oxidů zinku, lze docílit nových elektronových stavů, 

které nelze v případě čistého ZnO vyvolat. 

Bylo zjištěno, že přítomnost thulia nebo gadolinia mírně posouvá absorpční hranu 

ke kratším vlnovým délkám (hypsochromní efekt), jak je patrné z tabulky 16. pro vzorek 

GO_S_01. Hypsochromní efekt souvisí s nárůstem šířky zakázaného pásu přidáním oxidu 

Gd nebo Tm ve vzorcích, čímž dochází ke zvýšení energie záření potřebné k excitaci 

elektronu do vodivostního pásu. 

 

 
Obr. 95. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku GO_S_01_Gd2O3 (červená křivka) s 

vyznačením hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 

 
Absorpční maxima oxidů gadolinia a thulia ve vzorcích, dosahují hodnot 239 nm pro Gd 

a 231 nm pro Tm.  
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Obr. 96. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku GO_S_01_Tm2O3 (červená křivka) s 

vyznačením hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 

 
Tab. 16. Parametry připravených nanokompozitů GO_S_01_Gd2O3 /GO_S_01_Tm2O3 

získané z UV-DRS měření. 

 Absorpční hrana 

(nm) 

Zakázaný pás (eV) 

GO_S_01_Gd2O3 

pro S_01/ Gd2O3 

 

385/239 

 

Eg = 3,20 eV/Eg = 5,17 eV 

GO_S_01_Tm2O3 

pro S_01/ Tm2O3 

 

385/231 

 

Eg = 3,22 eV/Eg = 5,37 eV 

 

* GO_S_01 388 Eg = 3,20 eV 

*údaj pro vzorek GO_S_01 nedopovaný lanthanoidem. 

 

Také v případě vzorku GO_S_02, dopovaného oxidem gadolinitým nebo thulitým, lze ve 

spektrech pozorovat hypsochromní efekt. Hodnoty absorpčních maxim od Gd a Tm jsou 

téměř stejné jako u vzorků, kde je přítomen S_01 (ZnO). 
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Obr. 97. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku GO_S_02_Gd2O3 (červená křivka) s 

vyznačením hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 

 

 
 

Obr. 98. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku GO_S_02_Tm2O3 (červená křivka) s 

vyznačením hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 
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Tab. 17. Parametry připravených nanokompozitů GO_S_02_Gd2O3 /GO_S_02_Tm2O3, 

získané z UV-DRS měření. 

 Absorpční hrana (nm) Zakázaný pás (eV) 

GO_S_02_Gd2O3 

pro S_02/ Gd2O3 

 

307/241 

 

Eg = 4,04 eV/Eg = 5,34 eV 

GO_S_02_Tm2O3 

pro S_02/ Tm2O3 

 

306/232 

 

Eg = 4,05 eV/Eg = 5,34 eV 

 

*GO_S_02 317 Eg = 3,90 eV 

*údaj pro vzorek GO_S_02 nedopovaný lanthanoidem. 
 
 
5. TESTOVÁNÍ FOTOKATALYTICKÉ DEGRADACE MO  

 
Pozitivním přínosem lanthanoidů jako Ln3+ dopantů je schopnost záchytu elektronů ve 

vodivostním pásu ZnO (S_01) nebo ZnO2 (S_02), a čímž inhibují rekombinace páru 

elektron-díra. Katalytická aktivita je tak silně závislá na počtu párů elektron-díra na povrchu 

vzorků S_01 a S_02. Ionty Gd3+ a Tm3+ mají částečně zaplněné f-orbitaly, a mohou tedy 

sloužit pro zachycovaní elektronů za tvorby iontů Gd2+ a Tm2+, které jsou velmi nestabilní. 

Tyto nestabilní ionty zachycené elektrony následně transferují do molekul O2 

adsorbovaných na povrchu vzorků S_01 (S_02), čímž generují reaktivní formy částic 

(O2
∙−, ˙OH, H2O2) (rovnice 3-8).  

 

  
Obr. 99. Rovnice popisující vznik radikálů podílejících se na fotokatalýze methyloranže 

(Xiang et al. 2011). 
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Výsledkem je generování většího počtu děr, putujících k povrchu nanočástic, kde jsou 

adsorbované molekuly H2O nebo OH- ionty oxidovány za vzniku ˙OH radikálů (rovnice 9-

10). 

 

 

Obr. 100. Nástin předpokládaného mechanismu degradace methyloranže. 

 
Všechny tyto vzniklé reaktivní částice jsou zodpovědné za degradaci methylenové 

oranže. Fotokatalytická účinnost byla vyhodnocena srovnáním rychlostních konstant 

pseudo-prvního řádu, vypočtených ze vztahu odvozeného z Langmuir-Hinshelwoodového 

kinetického modelu (L-H) (Belohlav and Zamostny 2000). 

 
Tab. 18. Přehled zjištěných rychlostních konstant při degradaci methylenové oranže. 

Vzorek Rychlostní konstanta 
(min-1) 

kobs 

Koeficient determinace 
R2 

GO 0,00021 0,79160 

S_01 (ZnO) 0,00993 0,98728 

S_02 (ZnO2) 0,00989 0,99981 

Gd2O3 0,00891 0,99373 

Tm2O3 0,00692 0,99821 

GO_S_01 0,01136 0,99894 

GO_S_02 0,01366 0,99172 
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GO_Gd2O3 0,00954 0,99412 

GO_Tm2O3 0,02961 0,99889 

GO_S_01_Gd2O3 0,00680 0,99697 

GO_S_01_Tm2O3 0,01693 0,99998 

GO_S_02_Gd2O3 0,00992 0,99921 

GO_S_02_Tm2O3 0,01476 0,99925 

 
Pokud je počáteční koncentrace rozpuštěné látky nízká, lze rovnici z L-H kinetického 

modelu zjednodušit na rovnici prvního řádu: 

 
𝑙𝑛 (

𝐶0

𝐶
) = 𝑘𝑟𝐾𝑡 = 𝑘0𝑡 → 𝐶𝑡 = 𝐶0𝑒−𝑘0𝑡 (17) 

Grafickým vyjádřením ln C0/C v závislosti na čase je přímka, kde její směrnice odpovídá 

pozorované rychlostní konstantě kobs prvního řádu. Je potřeba také zmínit, že kinetika 

fotokatalytické reakce může býti ovlivněna množstvím fotokatalyzátoru, vlnovou délkou, 

teplotou, tlakem kyslíku či tokem fotonů (Zhang et al. 2014a). 

Ozařování probíhalo 120 minut. Během ozařování se roztok mírně zahříval. Slepé pokusy 

potvrdily, že pozorované poklesy koncentrace azobarviva methyloranže při ozařování UV 

zářením jsou způsobeny přítomností nanočástic. 

Efektivitu připravených vzorků při fotokatalýze lze stanovit ze vztahu 

stupeň degradace [%] = 
𝑐0−𝑐

𝑐0
×100 (18) 

Na základě získaných dat byl sestrojen graf závislosti stupně degradace methylenové 

oranže na čase a typu použitého materiálu (Obr. 101).  

Obrázek 102 znázorňuje závislost absorbance na čase ozařování pro všech 12 vzorků a 

GO. V grafu jsou patrné odlišnosti v počátečních absorbancích vzorků. To je způsobeno 

různým stupněm disperze při přípravě směsí, nehomogenitou, drsností povrchů vzorků nebo 

mírnou adsorpcí azobarviva na povrch vzorků. Trend poklesu absorbance, u všech 12 

vzorků, s časem je ale v podstatě totožný. U vzorku GO, kde nejsou přítomné 

nanokrystalické oxidy, v podstatě k žádným výrazným změnám poklesu absorbance 

v závislosti na čase nedochází. 

Z obrázku 102 můžeme vypozorovat, že od začátku reakce klesla koncentrace 

methylenové oranže nejvýrazněji za přítomnosti nanokompozitního materiálu GO_Tm2O3 

a to o 61 %. Mezi další vzorky, jejichž fotokatalytická účinnost byla v rozmezí degradace 

80 až 100 % patří vzorky GO_S_01_Tm2O3, GO_S_02_Tm2O3 a GO_S_02.  
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Obr. 101. Stupeň degradace methylenové oranže v závislosti na čase reakce a typu použitého materiálu. 
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Obr. 102. Závislost absorbance na čase ozařování vzorků. 
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Obr. 103. Stanovení rychlostních konstant pro degradaci methylenové oranže. 
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6. TESTOVÁNÍ TOXICITY NANOKRYSTALICKÝCH OXIDŮ 

GADOLINIA A THULIA  
 

Testy toxicity byly provedeny pouze pro nanokrystalické oxidy gadolinia a thulia 

z důvodu absence těchto údajů v publikované literatuře.  

Akutní akvatická toxicita byla sledována za definovaných podmínek, aby byla dodržena 

validace získaných výsledků vzhledem k vyhlášce č. 294/2005, která stanovuje povolenou 

míru toxicity 30 %. Jako detekční organismus byly zvoleny zelené řasy Desmodesmus 

subspicatus a Raphidocelis subcapitata. 

 
Tab. 19. Stanovené parametry EC50. 

Koncentrace toxikantu [g l-1] Inhibice Ii [%] 

Gd2O3 Tm2O3 Desmodesmus 

subspicatus 

Raphidocelis 

subcapitata 

2,5 78,60 75,12 83,45 78,15 

2,0 61,32 58,90 71,08 68,16 

1,5 49,54 47,48 55,73 59,31 

1,0 40,47 37,55 48,45 53,02 

0,5 30,49 28,47 40,73 49,98 

 

Z hodnot získaných z testů nanokrystalických oxidů gadolinia a thulia na zelených řasách 

vykazoval nejvyšší ekotoxicitu oxid thulitý. Citlivější na oxid thulitý je sladkovodní zelená 

řasa Raphidocelis subcapitata. Z testovaných nanokrystalických oxidů vychází jako 

nejméně toxický oxid gadolinitý.  

 
Tabulka 20. Stanovené parametry EC50. 

Vzorek EC50 [g dm-3] 

Gd2O3 Tm2O3 

Desmodesmus subspicatus 1,52 1,61 

Raphidocelis subcapitata 1,15 0,50 

 
Z výsledků stanovení EC50 vyplývá, že při testování toxikologických vlastností 

nanomateriálů, je rozhodujícím faktorem hodnocení fyzikálně-chemických vlastností 
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zkoumané látky a pracovní provedení testů toxicity na různorodých detekčních organismech 

(Hoecke et al. 2009).  

Výsledky ovšem nelze jednoznačně srovnávat s jinými publikovanými daty, jelikož 

v publikovaných studiích existuje různorodost při testování toxických účinků (různé 

experimentální podmínky, detekční organismy, morfologie a způsoby příprav toxikantů, 

koncentrace, pH, teplota) (Kuzníková et al. 2017).  
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7. ZÁVĚR 
 

Tématem této disertační práce je prvotní výzkum jednoho z nejnovějších trendů v oblasti 

příprav nanočástic včetně celého nanotechnologického výzkumného směru. Hlavním 

přínosem této disertační práce je podání uceleného teoretického přehledu o problematice 

nanokrystalických oxidů zinku, gadolinia a thulia, ale zejména podrobný popis přípravy a 

následné analýzy vlastností vzorků. Všechny získané výsledky z provedených experimentů 

a analýz, mají bezprostřední praktický význam v rámci pokračování výzkumu. 

V souladu s cíli této disertační práce byla provedena podrobná literární rešerše zahrnující 

experimentální výzkum přípravy nanočástic ZnO (S_01), ZnO2 (S_02), nanokrystalických 

oxidů Gd2O3, Tm2O3 a jejich nanokompozitních materiálů na bázi grafen oxidu (GO). 

Vytčené cíle disertační práce se podařilo splnit, ovšem je nutno konstatovat, že v případě 

některých naměřených dat vyvstávají další otázky, které mohou být předmětem řešení 

dalšího výzkumu. 

 Problematika přípravy nanočástic ZnO z tetraamminzinečnatého komplexu zinku (AZK) 

precipitací ve vodě nebo v peroxidu vodíku k získání nanočástic ZnO2, nebyla dosud řešena. 

Pracovní cesta přípravy nanočástic ZnO a ZnO2 byla upravena tak, aby jako výchozí 

prekurzor k přípravě AZK mohl být zvolen simonkolleit (SIM). K přípravě vysoce čistých 

nanokrystalických oxidů Gd2O3 a Tm2O3 byla zvolena jednoduchá, efektivní metoda 

termického rozkladu prekurzoru komplexu Ln dusičnan–glycin (Ln = Gd, Tm). Veškeré 

takto připravené oxidy byly využity k přípravě nových nanokompozitních materiálů na bázi 

GO a otestovány jako potenciálně vhodné fotokatalyzátory k rozkladu azobarviva 

methyloranže.  

 
Dosažené výsledky výzkumu lze shrnout do následujících bodů: 

 
• Navržen a popsán nový postup přípravy nanočástic ZnO z AZK. Získané 

výsledky prokazují, že tímto postupem lze připravit nanočástice velikostně 

výrazně menší (15 nm a méně), než pomocí klasických konvenčních postupů. 

• Kalcinací vzorku ZnO (S_01) byl sledován vliv teploty na tvorbu krystalické fáze. 

Čím byla teplota kalcinace vyšší, tím větší byl nárůst velikosti částic. Nad 

kritickou teplotou 500 °C docházelo již k spékaní nanočástic do velkých struktur. 

S růstem kalcinační teploty docházelo také k poklesu měrného povrchu 

jednotlivých vzorků. 
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• Reakcí AZK v peroxidu vodíku byly připraveny velmi čisté nanočástice ZnO2 

(S_02).  

• Při reakcí AZK s peroxidem vodíku byl prokázán vliv teploty ‒ čím vyšší byla 

teplota roztoku, tím velikost krystalické fáze nanočástic ZnO2 rostla, a s tím se 

měnilo zabarvení nanočástic do žlutého odstínu. 

• Kontrolovaný termický rozklad ZnO2 (S_02) se ukázal jako další možná cesta 

k přípravě nanočástic ZnO. 

• Připraveny nanokrystalické oxidy gadolinia a thulia dekompozicí prekurzoru 

Gly-Gd (Tm) dusičnan. Největšího výtěžku bylo dosaženo při reakčním poměru 

1:1,2, tedy s mírným nadbytkem glycinu. 

• Získané hodnoty zeta potenciálu potvrdily stabilitu nanočástic ZnO (S_01) a ZnO2 

(S_02). V případě nanokrystalických oxidů gadolinia a thulia, se hodnoty zeta 

potenciálů pohybovaly téměř na spodní hranici stability částic, čímž se u nich 

projevila částečná nestabilita (vločkování, aglomerace). 

• Připravené oxidy byly použity k přípravě nových nanokompozitních materiálů na 

bázi GO. Byly připraveny všechny kombinace GO–ZnO, ZnO2, ZnO‒Gd2O3, 

ZnO‒Tm2O3, ZnO2‒Gd2O3 a ZnO2‒Tm2O3. 

• Pro všechny připravené nanokompozitní materiály byla odečtena absorpční hrana 

a vypočtena velikost zakázaného pásu. Dopováním nanokompozitních materiálů 

grafen oxidu s obsahem oxidů zinku, nanokrystalickými oxidy gadolinia a thulia, 

docházelo k nárůstu šířky zakázaného pásma a k hypsochromnímu posunu 

absorpční hrany. 

• Pomocí BET měření byly stanoveny velikosti pórů (u čistých nanokrystalických 

oxidů), charakterizován povrch nanokompozitů pomocí FTIR, morfologie 

povrchu pomocí elektronové mikroskopie a u vybraných nanokrystalických oxidů 

stanoven zeta potenciál. Identifikace jednotlivých fází a semikvantitativní složení 

vzorků bylo stanoveno pomocí práškové rentgenové difrakce (XRD). 

• Nanokompozitní materiály byly testovány na fotokatalytickou aktivitu pro 

rozklad methyloranže. Za předpokladu že fotokatalytický rozklad methyloranže 

probíhá dle kinetické rovnice 1. řádu, výsledky naznačily, že nejúčinnějším 

fotokatalyzátorem, jsou vzorky obsahující nanokrystalický oxid thulia, vyjma 

samotného Tm2O3. Některé nanokompozity překonávají fotokatalytickou 

účinnost komerčně dostupného fotokatalyzátoru Evonik P25 (TiO2), zejména 
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vzorek GO‒Tm2O3. Limitujícím faktorem pro hlubší výzkum a případné 

aplikační možnosti fotokatalyzátorů na bázi Tm2O3 je dostupnost a cena thulia. 

• Nanokrystalické oxidu gadolinia a thulia byly otestovány na akutní akvatickou 

toxicitu na zelených řasách. Výsledky potvrdily vyšší toxicitu v případě 

nanokrystalického oxidu thulitého. Ekotoxicita těchto nanokrystalických 

materiálů byla testována poprvé, jelikož v dostupné literatuře se tyto údaje 

nevyskytují. 

 
Studovaná problematika a zaměření této práce je velmi rozsáhlé. Další výzkum by mohl 

být zaměřen na přípravu nanokompozitních materiálů na bázi uhlíkatých nanotrubiček, 

hydrotalcitu, montmorillonitu, strusek nebo vzájemnou kombinací s grafen oxidem. Jelikož 

v této práci byly získány oxidy velmi malých rozměrů a je známo, že s menšími částicemi 

roste jejich reaktivita, bylo by vhodné otestovat více těchto nanokompozitů pro 

fotokatalytickou účinnost. Za zmínku stojí také antibakteriální či jiné možné farmaceutické 

aplikace. Velice zajímavě se jeví pórovitá struktura nanokrystalických oxidů gadolinia a 

thulia připomínající „nanopěnu“.  Mimo rámec této práce byly připraveny materiály, u nichž 

se potvrdilo, že nanočástice přechodných kovů se do této „nanopěny“ oxidů Gd a Tm lehce 

zabudovávají.  

 Důležité bude také optimalizovat nově popsaný proces přípravy nanočástic zinku z AZK 

k dosažení co největšího výtěžku a zároveň zachování ekonomické výhodnosti 

v potenciálních průmyslových aplikacích. Výhoda procesu přípravy nanočástic ZnO z AZK 

spočívá také v možnosti přípravy i jiných nanočástic kovů, a to zejména těch, které tvoří 

silně zásadité rozpustné komplexní sloučeniny. 
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PŘÍLOHY 
 

 
Obr. Ia. Kumulativní a distribuční křivka mezopórů vzorku S_02. 

 

 
Obr. Ib. Objem mikropórů vzorku S_02. 
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Obr. IIa . Kumulativní a distribuční křivka mezopórů vzorku Gd2O3. 

 
Obr. IIb. Kumulativní a distribuční křivka mikropórů vzorku Gd2O3. 
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Obr. IIIa. Kumulativní a distribuční křivka mezopórů vzorku Tm2O3. 

 

 

Obr. IIIb. Kumulativní a distribuční křivka mikropórů vzorku Tm2O3. 

 


