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Abstrakt: 

Bakalářská práce se věnuje přípravě a charakterizaci nanočástic oxidu 

zinečnatého, nanokompozitních částic oxid zinečnatý/vermikulit a oxid 

zinečnatý/vermikulit/chlorhexidin, které jsou připraveny pomocí ultrazvukové syntézy.  

Připravené nanomateriály byly z fázového hlediska analyzovány rentgenovou 

difrakční analýzou (RTG). Strukturní analýza byla provedena pomocí skenovací 

elektronové mikroskopie (SEM). V případě vzorků s chlorhexidinem byly vzorky 

podrobeny také analýze celkového obsahu organického uhlíku (TOC). 

Byla analyzována distribuce velikosti částic a analýza Zeta potenciálu. Testy stability 

byly vyhodnocovány na základě uvolňování funkčních prvků připravených 

nanomateriálů do čtyř typů roztoků simulujících lidské tělní tekutiny.  

Klíčová slova: oxid zinečnatý, vermikulit, chlorhexidin, stabilita nanomateriálů, roztoky 

tělních tekutin 

Abstract: 

This work deals with preparation and characterization of zinc oxide 

nanoparticles, nanocomposite particles of zinc oxide/vermiculite and zinc 

oxide/vermiculite/chlorhexidine, which are prepared by ultrasonic synthesis. 

Phase analysis of prepared nanomaterials has been performed using X-ray 

diffraction (XRD). The structural analysis has been performed by scanning electron 

microscopy (SEM). In the case of samples with chlorhexidine, the samples have been 

analyzed for total carbon concentration (TOC). Particle size distribution 

and Zeta potential analysis has been analyzed. The evaluation of stability tests 

was based on the release of functional elements of prepared nanomaterials into four 

types of solutions simulating human body fluid. 

Key words: zinc oxide, vermiculite, chlorhexidine, nanomaterials stability, body fluids 
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Úvod 

Oxid zinečnatý je široce a dlouhodobě užívaným materiálem, který nachází 

uplatnění např. v elektronickém, keramickém, farmaceutickém a kosmetickém 

průmyslu. Díky dobrým absorpčním vlastnostem nanočástic oxidu zinečnatého 

v UV oblasti je složkou většiny opalovacích krémů. Nanočástice oxidu zinečnatého také 

vykazují toxicitu vůči široké škále bakterií, a proto jsou přidávány do mnoha 

antibakteriálních přípravků.  

Přibývající produkce oxidu zinečnatého vede ke zvýšené koncentraci zinečnatých 

iontů v odpadních či povrchových vodách, což představuje potenciální riziko pro vodní 

živočichy. Z tohoto důvodu je nutné pochopit chování nanočástic oxidu zinečnatého 

ve vodném prostředí. V poslední době je věnována velká pozornost vlivu nanočástic 

oxidu zinečnatého na lidský organismus. Při zvýšené koncentraci zinečnatých iontů 

byla prokázána toxicita těchto iontů v extra i intracelulárních tekutinách. Důsledkem 

toho je snaha simulace chování a současně eliminace procesu uvolňování zinečnatých 

iontů do různých částí lidského těla. Jednou z možností eliminace procesu uvolňování 

je ukotvení nanočástic oxidu zinečnatého na podložku (např. jílového minerálu) 

anebo příprava jeho nanokompozitních struktur. Současně příprava hybridních 

nanokompozitních materiálů na bázi oxidu zinečnatého podporuje mj. antibakteriální 

účinek oxidu zinečnatého. Připravené hybridní nanokompozitní materiály na bázi oxid 

zinečnatý/vermikulit/chlorhexidin mají široký aplikační potenciál. Převážná většina 

aplikací je očekávána všude tam, kde dochází k přímému kontaktu těchto hybridních 

materiálů s různými částmi lidského těla. 

Cílem této bakalářské práce je sledovat povrchovou a chemickou stabilitu 

nanomateriálů na bázi oxidu zinečnatého v různých roztocích simulujících prostředí 

lidského těla. 
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1. Teoretická část 

1.1 Oxid zinečnatý 

Oxid zinečnatý (ZnO) je široce používaným materiálem ze skupiny 

polovodičových oxidů, jelikož jde o levný a snadno dostupný materiál. Za standardních 

podmínek krystalizuje ZnO v hexagonální struktuře (wurtzite) [1]. Atomy zinku jsou 

tetrahedrálně koordinovány se čtyřmi atomy kyslíku. Tato koordinace způsobuje vlastní 

polaritu v krystalu ZnO a je také běžným indikátorem sp
3
 kovalentní vazby.  Vazba 

mezi atomy zinku a atomy kyslíku je také vysoce iontová, kvůli velkému rozdílu 

v jejich elektronegativitách (1,65 pro Zn a 3,44 pro O). Z tohoto důvodu je ZnO 

klasifikováno na hranici mezi kovalentní a iontovou sloučeninou [2].   

 

Obr. 1: Hexagonální wurtzitická struktura ZnO [2]. 

Pro ideální strukturu wurtzitu jsou mřížkové parametry následující: a = 3,25 Å 

(parametr bazální roviny – délka stěny základní roviny šestiúhelníku) a c = 5,21 Å 

(výška elementární buňky), u = 0,375 Å (vnitřní parametr – délka vazby = vzdálenost 

dvou nejbližších atomů). Parametr u je závislý na poměru c/a. Když se poměr c/a 

zmenší, parametr u se zvětší tak, že tetrahedrální vzdálenosti zůstávají téměř konstantní. 

V reálném krystalu ZnO se struktura wurtzitu odchyluje od ideálního uspořádání 

změnou poměru c/a nebo změnou parametru u [1, 2]. 

 Méně běžnou strukturou ZnO je kubická struktura „zinc blende“ (zinková běloba) 

a „rocksalt“ (kamenná sůl). Struktura zinkové běloby je metastabilní a je stabilizována 
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pouze heteroepitaxním růstem na kubických substrátech. Kubická struktura kamenné 

soli je vysokotlaká metastabilní fáze ZnO, která se vytváří při tlacích p ~ 10 GPa, 

ale již nemůže být epitaxiálně stabilizována [2].  

 

Obr. 2: Kubická struktura kamenné soli (a) a zinkové běloby ZnO (b) [2]. 

1.1.1 Vlastnosti ZnO a jeho využití 

Oxid zinečnatý (ZnO) se běžně používá ve své polykrystalické formě více než sto 

let v široké škále aplikací, díky jeho unikátním vlastnostem a dobré fyzikální 

a chemické stabilitě. ZnO se již řadu let využívá v keramickém průmyslu nebo jako bílý 

pigment v barvách, plastech či textilu. Později se jeho aplikace rozšířila 

do kosmetického a farmaceutického průmyslu (zubní pasty, krémy, deodoranty, pudry, 

léčiva apod.) [3]. 

ZnO je amfoterní oxid, který s kyselinami reaguje za vzniku zinečnatých solí 

dle rovnice (1) a spolu s hydroxidy vznikají zinečnatany, viz rovnice (2). Ve vodě 

je však nerozpustný. Na druhou stranu se velice dobře rozpouští v jakémkoliv 

alkoholovém rozpouštědle, jako např. v ethanolu nebo v methanolu [4]. 

                                                                     

                                                                 

Struktura ZnO, stejně jako u většiny ostatních polovodičů, je tvořena velkým 

množstvím bodových defektů a ty mají významný vliv na tepelnou vodivost materiálu. 

Specifické teplo materiálu je ovlivněno mřížkovými vibracemi, volnými nosiči náboje 
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a vadami v materiálu. Hodnota specifické tepelné kapacity ZnO při konstantním tlaku 

je 40,3 J.mol
-1

.K
-1

 [2]. 

Donorové pozice zinku ve struktuře oxidu zinečnatého zařazují ZnO do skupiny 

přímých, širokopásmových polovodičů typu „N“ s vazebnou energií v rozmezí 

od 30 do 60 meV [4]. Vyšší vazebné energie zapříčiňují luminiscenci materiálu, a proto 

se ZnO používá při výrobě zářivek a obrazovek. Šířka zakázaného pásu ZnO 

se pohybuje okolo 3,2 eV při pokojové teplotě (v případě nanočástic může dosahovat 

hodnoty až 4,2 eV) [2, 3]. Polovodič typu „N“ se vyznačuje vysokou elektronovou 

pohyblivostí, jejímž následkem jsou značné fotokatalytické vlastnosti ZnO, díky kterým 

se používá pro výrobu solárních článků nebo k čištění odpadních vod. Fotokatalytické 

vlastnosti lze zvýšit použitím kompozitních nanomateriálů (např. ZnO/ZnS nebo 

ZnO/SnC) [5]. ZnO má také atraktivní piezoelektrické vlastnosti, které spočívají 

v polarizaci vyplývající z jeho wurtzitické krystalové struktury. Kvůli těmto 

vlastnostem nachází ZnO rozsáhlé uplatnění v elektronice a optoelektronice 

(LED diody, lasery, baterie apod.) [2, 6].  

1.2 Nanostrukturované materiály na bázi oxidu zinku 

V posledních letech je ve vědecké sféře o oxid zinečnatý obrovský zájem, protože 

ho lze velmi snadno realizovat v mnoha různých nanostrukturách (nanočástice, 

nanodráty, nanovrstvy, nanokompozity atd.), které vylepšují již stávající vlastnosti ZnO 

nebo dokonce přinášejí zcela nové vlastnosti, které škálu potenciálních aplikací oxidu 

zinečnatého dále rozšiřují [3, 7]. Následující podkapitoly zkráceně definují jednotlivé 

typické vlastnosti převažující pro nanostrukturovaný oxid zinečnatý.  

1.2.1 ZnO nanočástice 

Dosud byly nanočástice ZnO připraveny mnoha technikami, jako je například 

depozice pulzním laserem, koprecipitace, metodou sol – gel, sprejovou pyrolýzou, 

hydrotermálními metodami, jednoduchými spalovacími metodami atd. [8].  

Nanočástice ZnO dokážou velmi dobře absorbovat široké spektrum UV záření 

jak v oblasti UVA, tak i v oblasti UVB. Díky tomu jsou naočástice ZnO hojně 

využívány v kosmetických výrobcích, kde chrání kůži před ultrafialovým zářením 
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a některými bakteriemi [9]. Vynikající UV absorpce ZnO je také využívána 

v UV detektorech, speciálních barvách a lacích [6].  

U nanočástic ZnO se významně rozšiřuje šířka zakázaného pásu na hodnotu 

až 4,2 eV. Navíc tyto nanočástice vykazují silnou emisi ve viditelné doméně. Takovéto 

specifické chování může být zvláště zajímavé pro aplikace v optice [10, 11].  

U ZnO nanočástic byla prokázána antibakteriální aktivita proti širokému spektru 

bakterií, jako jsou S aureus a E coli. Zmenšením velikosti částic ZnO 

do nanometrického měřítka dochází ke zvětšení povrchu jeho částic a k lepší interakci 

mezi částicemi ZnO a bakteriemi. Antibakteriální účinky ZnO mohou být umocněny 

ve formě nanokompozitů s anorganickými nebo organickými antimikrobiálními činidly 

(např. s chlorhexidinem) [12]. 

Problémem nanočástic ZnO je jejich toxicita, která byla v poslední době intenzivně 

studována. Zvýšená rozpustnost ZnO nanočástic ve vodných roztocích vede ke zvýšení 

koncentrace iontů Zn
2+

, jenž jsou při vyšších koncentracích toxické obzvláště pro vodní 

organismy. Rostoucí množství těchto nanočástic uvolňovaných do přírody vzbuzuje 

obavy z jejich účinků na ekosystém a lidské zdraví, jelikož se nanočástice nahromaděné 

v těle ryb dostávají i do potravinového řetězce ostatních živočichů. Z tohoto důvodu je 

vynaloženo velké úsilí na stabilizaci ZnO nanočástic, která nepovede k toxicitě [7, 13]. 

Jednou ze strukturních forem ZnO nanočástic jsou kvantové tečky, které mají 

jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti kvůli kvantové vazbě a velmi vysokému 

poměru povrchu k objemu. Bylo zjištěno, že kvantové tečky s nanočásticí ZnO mohou 

být začleněny do fluorescenční sondy jako snímací receptor pro detekci měďnatých 

iontů ve vodě [14]. Další strukturní formou nanočástic ZnO jsou nanoklece, jejichž 

plášť vykazuje mezoporézní strukturu. Tyto typy struktur by mohly být vhodnými 

nanostrukturovanými materiály pro cílenou dopravu léčiv [2]. 

 
 

Obr. 3: SEM snímky ZnO nanoklecí a skořápek [2]. 



15 

 

1.2.2 ZnO nanotyče a nanodráty 

Nanodráty a nanotyče jsou materiály kruhového průřezu, jejichž průměr 

se pohybuje od několika nanometrů do několika stovek nanometrů. Tyto materiály 

jsou definovány hlavně poměrem (vnějšího) průměru k jejich délce. Nanotyče bývají 

obecně kratší než nanodráty. Přesná definovaná délka těchto materiálů se však 

v různých publikacích liší. Lionel Vayssieres a Arumugam Manthiram ve své publikaci 

uvádějí délku 1 mm pro nanotyče a délka přesahující tuto hodnotu odpovídá 

nanodrátům [14]. 

Nanodráty a nanotyče ZnO mají vysokou pohyblivost elektronů, velký poměr 

povrchu k objemu a porézní strukturu. Tyto objekty mají rozsáhlé potenciální uplatnění 

v elektronice a optoelektronice. ZnO nanodráty a nanotyče jsou také slibným 

materiálem pro detekci plynů, která je založena na změně elektrického odporu 

při výměně náboje mezi snímanou látkou a snímačem [15, 16]. Mezi metody syntézy 

ZnO nanodrátů patří sprejová pyrolýza, tepelná oxidace, hydrotermální metody 

a chemická depozice par, která je vhodným kandidátem k dosažení dobré krystalinity 

a vysoké čistoty ZnO nanodrátů a nanotyčí v krátké době ve srovnání s jinými 

technikami [17]. 

Výše uvedené objekty mohou být vyrobeny s dutou strukturou a v takovém případě 

je nazýváme nanotrubicemi bez ohledu na jejich délku, vnitřní nebo vnější průměry. 

S touto porézní anizotropní nanostrukturou přibývají také četné poruchy. Průřez těchto 

objektů je nejčastěji šestiúhelníkový [1, 14].  

Zvláštními objekty těchto struktur jsou také tzv. nanobely a nanoribony. 

Ve srovnání s nanodráty a nanotyčemi jsou delší a mají obdélníkový průřez [14]. 

Polární nanobely mají tendenci se uzavírat do kroužků nebo vytvářet spirály, 

aby se minimalizoval nebo neutralizoval celkový dipólový moment, což snižuje 

elektrostatickou energii. Stabilní tvar nanobelu je určen minimalizací celkové energie 

přispívající ke spontánní polarizaci a elasticitě [1, 2]. 
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Obr. 4: Schematické znázornění ZnO nanostruktur: a) nanodráty, b) nanotyče, 

c) nanotrubice, d) nanobely/nanoribony [14]. 

1.2.3 ZnO tenké vrstvy 

Výše uvedené struktury (nanodráty,  nanotyče a nanotrubice) samy o sobě nejsou 

v praxi moc využitelné, a proto se klade důraz na schopnost je hierarchicky uspořádat, 

spojit a integrovat ve funkční sítě a tenké vrstvy pro výrobu praktických zařízení [14]. 

Od šedesátých let byla syntéza tenkých vrstev ZnO aktivní oblastí v oboru 

nanotechnologií, kvůli jejich aplikacím v oblasti senzorů, převodníků a katalyzátorů. 

Detekce toxických plynů hraje životně důležitou roli při ochraně životního prostředí 

či protipožární ochrany. ZnO senzory fungují tak, že vrstva ZnO nanodrátů vykazuje 

růst elektrického odporu za přítomnosti oxidačních plynů (O3, NO2) a naopak pokles 

odporu za přítomnosti redukčních plynů (CO, NH3) [2, 5]. 

Tenké filmy ZnO mohou být připraveny různými technikami, jako jsou 

magnetronové naprašování, chemická depozice par, pulzní laserová depozice, sprejová 

pyrolýza, metoda sol – gel, a elektrochemická depozice. Chemická depozice par 

a pulzní laserová depozice vede k nejkvalitnějším ZnO tenkým filmům, obzvláště 

z hlediska vysoké elektrické vodivosti [18]. Je ovšem obtížné připravit ZnO tenké 

vrstvy, které by sestávaly ze stejně orientovaných nanodrátů či nanotyčí, které výrazně 

zlepšují výkon snímacích prvků. Alternativním způsobem je proto funkcionalizace 

např. zlatem, paládiem nebo platinou [1, 16]. 
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Z technologického hlediska nejsou v současnosti upřednostňovány žádné 

z uvedených nanostruktur, přesto je jim věnována velká vědecko-výzkumná činnost. 

Ve své bakalářské práci se budu dále věnovat cíleně připravovaným nanočásticím 

a částicím nanokompozitních materiálů na bázi oxidu zinečnatého. 

1.2.4 Nanokompozitní materiály na bázi ZnO 

Kompozitní materiál je tvořen ze dvou nebo více komponent lišících se od sebe 

svou formou nebo složením. Spojitou složku kompozitu představuje matrice, 

která chrání výztuž kompozitu. Nespojitou složkou kompozitu je plnivo, jehož úkolem 

je zpevnit matrici. Jednotlivé složky si v kompozitu zachovávají svou identitu. 

Každá složka může být fyzikálně identifikována a mezi ní a dalšími složkami existuje 

rozhraní. Přitom není možné získat některou z výchozích částí samostatně. Vlastnosti 

jednotlivých komponent se v kompozitech navzájem doplňují a vytvářejí tak zcela nový 

materiál se zdokonalenými či úplně novými vlastnostmi [19].  

Nanokompozity jsou materiály, které se skládají ze dvou nebo více heterogenních 

složek, z nichž alespoň jedna svými rozměry nepřesahuje hodnotu 100 nm. Výsledkem 

přidání již malého objemového zastoupení (0,5 – 5%) nanostruktury do kompozitního 

materiálu je výrazné zlepšení jeho vlastností jako např. mechanická pevnost, 

houževnatost, elektrická a tepelná vodivost, chemická odolnost, optická čirost, atd. [19]. 

Vlastnosti nanokompozitů nezávisí pouze na vlastnostech jednotlivých komponent, 

ale také na jejich morfologii a mezifázových vlastnostech [20]. 

Nanočástice kovů (Ag, Au, Fe, atd.) a oxidů kovů (ZnO, TiO2, Al2O3, atd.) 

jsou řazeny do skupiny anorganických plniv, které mají nejčastěji formu sférických 

částic. Tyto nanočástice nabízejí výhody oproti jiným morfologiím plniva vzhledem 

k jejich dobrým fyzikálním a mechanickým vlastnostem, menší velikosti a tudíž 

i většímu specifickému povrchu. Velkou nevýhodou je však agregace těchto nanočástic 

a jejich nehomogenní distribuce v matrici [19, 20]. Anorganické látky mohou plnit 

také funkci matrice. Zde kromě kovových a keramických matric jsou řazeny i matrice 

na bázi jílových minerálů, které jsou tvořeny vrstevnatou strukturou.  

Fylosilikáty jsou známy svou schopností iontové výměny kationtů ze svého 

mezivrstevního prostoru s jinými ionty nebo molekulami hostující látky. Tento proces 

je limitní a jeho mírou je iontově výměnná kapacita (CEC). Další významnou vlastností 
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jílových minerálů je jejich schopnost vázat vodu jak na povrch vrstev, 

tak i do mezivrstevního prostoru. Vrstvy jsou zcela pevné (nepoddajné), ale prokazují 

se určitou flexibilitou [21]. Chemickými charakteristikami fylosilikátů jsou zejména 

velikost náboje na vrstvách a charakter materiálu v prostoru mezi vrstvami [22]. Jílové 

minerály mají značný komerční význam pro jejich nízké náklady a poměrně snadný 

přístup. Různé oblasti průmyslu zabývající se přípravou nanokompozitů mají zvýšený 

zájem o jílové minerály jako je kaolinit, montmorillonit a mimo jiné také vermikulit, 

který je součástí připravovaných nanokompozitů v této bakalářské práci.  

Vermikulit je jílový minerál, který se řadí do skupiny planárních silikátů 

(fylosilikátů). V přírodě se často vyskytuje v podobě žlutohnědých šupinkovitých 

agregátů, v jejichž struktuře z vyměnitelných mezivrstevních kationtů převládá Mg
2+

, 

který se do struktury dostává při jeho vzniku, nejčastěji zvětráváním biotitu. 

Dle převažujícího mezivrstevního kationtu jsou pak voleny předpony pro označování 

vermikulitu (např. Mg-vermikulit) [22]. 

 

Obr. 5: Model struktury vermikulitu [22]. 

Na obr. 5 je model struktury vermikulitu s vyznačeným typem vrstvy 2:1, 

která je pro vermikulit typická. Jedná se o jednu oktaedrickou síť obklopenou dvěma 

tetraedrickými sítěmi. Dominantním oktaedrickým kationtem je zde hořčík (Mg
2+

). 

V případě tetraedrických sítí se v pozici centrálního kationtu vyskytuje převážně křemík 

(Si
4+

), následně pak hliník (Al
3+

). Důsledkem této substituce (Al
3+

 za Si
4+

) je záporný 

náboj vrstev vermikulitu, který se pohybuje v intervalu - 0,6 až - 0,9. Povrch tetraedrů 

v místě, kde nedochází ke styku s oktaedrickou sítí, tvoří siloxanový povrch tvořený 
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nesdílenými atomy bazálních kyslíků tetraedrů [22]. V mezivrstevním prostoru 

vermikulitu se mohou nacházet hydratované kationty např. Na
+
, K

+
 nebo Ca

2+
 

nebo také jen molekuly vody volně vázané vodíkovými můstky (nejčastěji dvě 

vrstvy) [23].  

U vermikulitu jakožto zástupce fylosilikátu dochází k již výše zmíněné iontové 

výměně. Prvotní mezivrstevní kationt může být lehce vyměnitelný za jiný kationt (např. 

K
+
, Li

+
 nebo Ba

2+
) [23]. Vermikulity se vyznačují zvýšenou afinitou k některým 

vybraným kationtům, které přednostně absorbují. Tyto kationty následně stěží podléhají 

další iontové výměně [22]. Další poměrně dobrou vlastností vermikulitu je termická 

expanze, ke které dochází prudkým zahříváním vermikulitu na vysoké teploty (700°- 

900°C). Během tohoto procesu se mezivrstevní voda mění na vodní páru a jednotlivé 

vrstvičky vermikulitu se od sebe odlupují. Vermikulit tak může expandovat mnohdy 

až dvacetinásobně [21, 23].  

Vermikulity se užívají jako absorbenty (zejména pro sorpci těžkých kovů), 

katalyzátory a nosiče materiálů s fotodegradačními vlastnostmi. Snížením velikosti 

a tloušťky částeček vermikulitu se rozšiřuje jejich použití i v oblasti nanokompozitních 

materiálů, kde bývají vermikulity běžně užívány jako nanoplniva do polymerních matric 

nebo naopak slouží jako matrice, pro ukotvení částic [24].  

V rámci jedné skupiny materiálů v této bakalářské práci bude do struktury 

nanokompozitu oxidu zinečnatého s vermikulitem  interkalován i chlorhexidin z důvodu 

zvýšení antibakteriální schopnosti tohoto materiálu. Jedná se o tzv. organicko – 

anorganické nanokompozity, kde je hlavním procesem interkalace organické molekuly 

do mezivrstevního prostoru jílového minerálu [25].  

Chlorhexidin je organickou antiseptickou látkou se silným zásaditým charakterem, 

která tvoří stabilní soli s několika kyselinami, např. chlorhexidin-diacetát nebo 

chlorhexidin-diglukonát. Jakožto antiseptické činidlo má chlorhexidin široké 

antibakteriální spektrum působnosti a to jak proti grampozitivním a gramnegativním 

bakteriím tak dokonce i proti některým houbám [25].  Bylo zdokumentováno, 

že antimikrobiální účinnost chlorhexidinu může na pokožce trvat nejméně čtyřicet osm 

hodin. To je způsobeno jeho zvláštní schopností vázat se na bílkoviny přítomné v lidské 

tkáni, jako je kůže a sliznice. Kromě toho chlorhexidin není ovlivněn přítomností 
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tělních tekutin, jako je například krev, a proto může dobře fungovat i při kontaktu 

s normálním fyziologickým roztokem. Pro člověka je tato látka neškodná, jelikož 

vykazuje nízkou až téměř žádnou toxicitu [26, 27]. 

Jeho prvotní potenciál byl v zubním lékařství, jelikož chlorhexidin brání růstu 

biofilmu v ústní dutině. Proto se také běžně užívá k léčbě infekcí ústní dutiny nebo jako 

čistící prostředek pro zubní protézy. V lékařském odvětví nachází uplatnění také při 

dezinfekci pokožky před operací nebo při sterilizaci chirurgických nástrojů [27, 28]. 

 

Obr. 6: Strukturní vzorec chlorhexidinu [29]. 

1.3 Povrchové vlastnosti a stabilita nanočástic ZnO 

S rostoucím množstvím komerčních nanočástic oxidů kovů uvolňovaných 

do přírody přibývají i obavy o účincích těchto materiálů na ekosystém a lidské zdraví. 

Transport nanočástic ve vodném prostředí závisí na jejich fyzikálních a chemických 

vlastnostech, jako jsou povrchové charakteristiky a velikosti částic, se kterými také 

souvisí toxické účinky [30]. Nanočástice kovů a jejich oxidů mají tendenci rychle 

aglomerovat ve větší celky – mikročástice, které vykazují již menší účinky toxicity. 

Toxicita nanočástic ZnO však nesouvisí pouze s jejich velikostí, ale také s uvolňováním 

zinečnatých iontů Zn
2+

 ve vodném prostředí, které představují hrozbu pro živé 

organismy. Ve vodním prostředí se mohou nanočástice hromadit v těle ryb a následně 

vstoupit do potravinového řetězce [31]. Z těchto důvodu jsou nutné studie o stabilitě 

a mobilitě ZnO nanočástic ve vodných systémech. 

1.3.1 Aglomerace a agregace nanočástic ZnO 

Disperze nanočástic (ve formě suchého prášku) do kapalin je náročným úkolem, 

jelikož vysoká povrchová plocha a povrchová energie nanočástic, které jsou odpovědné 

za příznivé účinky nanomateriálů, způsobují aglomeraci částic, která vede ke špatné 
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kvalitě disperzí. Tato skutečnost brání efektivnímu využití nanočástic a činí tak výrobní 

náklady mnohem vyšší [32].  

Koagulace je proces, při kterém se částice vzájemnými srážkami spojují a tvoří 

větší shluky (agregáty/aglomeráty), bez zániku fázového rozhraní mezi jednotlivými 

částicemi. Tento proces je doprovázen snížením plochy povrchu a tedy i povrchové 

energie, při konstantní hmotnosti. Částice se sdružují, protože větší částice 

jsou energeticky stabilnější. Agregát – skupina pěvně vázaných heterogenních částic, 

které po shluknutí tvoří již nevratný celek, který lze jen velmi špatně rozdělit. 

Aglomerát – skupina částic držících pohromadě relativně slabými silami (Van der 

Waalsovými, kapilárními), které lze většinou velmi mírným mechanickým zásahem 

rozdružit do menších aglomerátů nebo primárních částic [19].  

Agregační kinetika je ovlivňována mnoha faktory jako jsou pH, iontová síla, 

koncentrace, chemie povrchu částic, interakce nanočástic s jinými látkami atd. 

Je známo, že stabilita nanomateriálů oxidů kovů ve vodném roztoku je ovlivněna 

především iontovou silou. Vyšší iontová síla roztoku vede k rychlejší agregaci 

nanočástic [31]. Pro agregaci a aglomeraci částic má význam i jejich morfologie, 

která ovlivňuje difúzní koeficient (konstanta úměrnosti mezi difuzním tokem 

a koncentračním gradientem). Agregace téměř sférického ZnO vykazuje silnou závislost 

na iontové síle roztoku, zatímco minimální vliv iontové síly byl pozorován 

na nepravidelně tvarovaném ZnO [33]. V případě vyšších koncentrací částic 

byla rychlost agregace mnohem rychlejší, kvůli zvýšené pravděpodobnosti kolize 

mezi částicemi. Frekvence kolize je řízena také viskozitou a teplotou roztoku [33, 34].   

Přírodní organické látky (NOM) a povrchově aktivní látky indukují sterickou 

a elektrostatickou stabilizaci nanočástic oxidů kovů, protože se dobře absorbují 

na povrchu nanočástic, které jsou velmi reaktivní [30]. NOM se vyskytují v půdách, 

povrchových a podzemních vodách. Můžeme zde zařadit např. huminovou kyselinu. 

Přidáním již malého množství  NOM (1 mg/l) dojde ke zvýšení negativního 

povrchového náboje nanočástic ZnO, a tím ke snížení procesu agregace. Vzhledem 

k tomu, že vzájemná interakce těchto částic je velice malá, ani zvýšení koncentrace 

částic nemá podstatný vliv na rychlost agregace [13, 31]. Negativní náboj 

na nanočásticích vytvořený pomocí NOM může být neutralizován dvojmocnými 

kationty (např. ionty vápníku), které se mohou v přírodních vodách vyskytovat. 



22 

 

Přítomností Ca
2+

 v kapalných systémech je opět vyvolána zvýšená agregace částic [13]. 

Kvalitu disperze nanočástic lze zlepšit také pomocí povrchově aktivních činidel. 

Z různých skupin povrchově aktivních látek (neionogenní, kationové a aniontové) mají 

na kvalitu disperze ZnO nanočástic nejlepší vliv aniontové povrchově aktivní látky, 

jako např. dodecylsíran sodný (SDS) [32]. 

Jednou z primárních a dostupných metod charakterizace stability nanočástic 

je analýza Zeta potenciálu, viz experimentální část bakalářské práce. Agregace 

a aglomerace může být měřena také z hlediska sedimentace pomocí UV/VIS 

spektroskopie nebo z hlediska určování velikosti částic pomocí metody dynamického 

rozptylu světla (DLS). 

1.3.2 Povrchový náboj a Zeta potenciál 

Zeta potenciál je elektrokinetický potenciál v místě vnitřní skluzové roviny 

mezifázové elektrické dvojvrstvy. Ve vnitřní oblasti nazývané Sternova vrstva 

se nacházejí ionty, které jsou k povrchu částice silně vázány. Ve vnější (difúzní) vrstvě 

jsou už pouze volně vázané ionty. Rovina skluzu představuje myšlenou hranici, která 

odděluje ionty pohyblivé společně s částicí od iontů nepohyblivých (nezávislých 

na pohybu částice). Zeta potenciál tedy určuje potenciální rozdíl mezi disperzní složkou 

a stacionární vrstvou tekutiny připojené k dispergované částici [35].  

Zeta potenciál úzce souvisí s pH měřeného média. Hodnota pH při nulovém náboji 

(nulové hodnotě Zeta potenciálu) je označována jako pHpzc. Koloidy s vysokým Zeta 

potenciálem (negativním nebo pozitivním) jsou elektricky stabilizovány, zatímco 

koloidy s nízkým Zeta potenciálem mají tendenci koagulovat. Hodnota 25mV (kladná 

nebo záporná) značí počínající nestabilitu. Koloidy se Zeta potenciálem v rozmezí 

od 40 do 60 mV jsou velmi dobře stabilní a ty s více než 60 mV vykazují vynikající 

stabilitu [35]. 
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Obr. 7: Schéma elektrické dvojvrstvy okolo záporně nabité částice [36]. 

Jak už bylo výše zmíněno, přidáním přírodní organické nebo povrchově aktivní 

látky do vodného roztoku obsahující ZnO nanočástice, dojde k jejich stabilizaci. 

Tuto skutečnost potvrzují i hodnoty Zeta potenciálu, které dosahují vysokých záporných 

hodnot [31]. Zhang a kol. ve své studii uvedli, že nad určitou koncentraci NOM (2 mg/l) 

už se Zeta potenciál výrazně neměnil, což je pravděpodobně důsledkem adsorbování 

NOM na většinu ZnO nanočástic. Zeta potenciál by se mohl opět začít měnit zvýšením 

koncentrace ZnO nanočástic. Přidáním vápenatých kationtů do roztoku se snížily 

negativní Zeta potenciály ZnO nanočástic pokrytých NOM (směrem k nulovému 

potenciálu) [13]. 

1.3.3 Vliv pH na uvolňování zinečnatých iontů ve vodných roztocích  

Rozpustnost a rychlost rozpuštění nanočástic ZnO ve vodných roztocích je velice 

důležitá z hlediska potenciálně zvýšené toxicity nanočástic plynoucí z jejich velikosti 

a uvolňování zinečnatých iontů. Vyšší obsah iontů zmenšuje elektrickou dvojvrstvu 

a tím snižuje elektrostatickou odpudivost, což vede k rychlejší agregaci nanočástic [33]. 

Koncentrace uvolněných Zn
2+

 iontů závisí na druhu rozpouštědla, respektive na jeho 
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pH, teplotě a také na velikosti a tvaru nanočástic. Menší primární velikost ZnO 

nanočástic a větší specifická povrchová plocha vykazují lepší výsledky rozpouštění 

ZnO nanočástic [7]. 

ZnO je amfoterní oxid a může se snadno rozpustit jak v kyselinách, tak v bázi. 

Vliv pH na rozpouštění ZnO nanočástic lze vysvětlit následujícím mechanismem. 

Při vysokých kyselých podmínkách (pH < 6,0) proton přímo reaguje s povrchem ZnO 

nanočástic a dochází k uvolňování iontů ve formě Zn
2+

 a Zn(OH)
+
. Převažujícími 

reakcemi pro kyselé prostředí jsou znázorněny rovnicemi (3) až (4) [37]. 

           
        

                                                     

                
                                                    

Při dalším klesání pH ke kyselejším hodnotám jsou důležité také následující 

rovnice (5) až (8) [37]. 

                  
                                                 

       
         

                                                    

                  
                                                    

               
                                                     

Při pH 9 nebo vyšším dochází k rozpuštění ZnO ve formě hydroxylových 

komplexů. Je známo, že hydroxylové komplexy se tvoří hlavně na povrchu částic 

a to vede k menšímu (pomalejšímu) rozpouštění ZnO nanočástic. Proto nižší pH 

vodného roztoku odpovídá rychlejšímu rozpuštění ZnO nanočástic a větší produkci 

zinečnatých iontů [31]. Možné reakce v bazickém prostředí jsou popsány rovnicemi 

(10) až (14). Při 8 < pH <8,7 dominují Zn(OH)
+
 ionty. Při pH 9 je rovnováha mezi ionty 

Zn(OH)
+
 a hydroxidem zinečnatým Zn(OH)2, který se stává dominantním prvkem 

v roztoku až při pH 10. Při vyšším pH než 10,5 se tvoří více Zn(OH)
3-

 iontů, 

které se s dalším zvyšováním pH postupně přeměňují na Zn(OH)4
2-

 ionty, zejména 

při pH > 11,3. Pokud pH ZnO suspenze vzroste nad hodnotu pH 12, vznikne rovnováha 

mezi povrchovým hydroxidem a zinkovými ionty Zn(OH)
3-

 a Zn(OH)4
2-

. 

Při tak vysokém alkalickém stavu je do určité míry bráněno rozpouštění ZnO nanočástic 

[37]. 
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Jelikož je Zeta potenciál závislý na pH hodnotách média, lze tyto změny detekovat 

analýzou Zeta potenciálu. Hodnota pHpzc pro nanočástice ZnO se pohybuje při pH 

od 8,7 do 9,5. Tento rozsah hodnot může být způsoben rozdílnou nanokrystalickou 

velikostí, přičemž menší velikost částic vykazuje nižší hodnoty pHpzc [37]. Pokud 

jsou hodnoty pH nižší než je hodnota pHpzc, je povrch nanočástic kladný. V opačném 

případě jsou nanočástice nabity záporně [38]. 

1.3.4 Uvolňování v simulovaných lidských tekutinách 

Díky potenciálnímu využití nanočástic ZnO v medicíně je nutno předvídat jejich 

chování v lidském těle. Zinečnaté ionty vykazují toxicitu vůči širokému spektru 

bakterií, jejíž následkem je dobrá antibakteriální účinnost. Jejich zvýšená koncentrace 

však může mít nepříznivé účinky i na lidské zdraví, jelikož byla zaznamenána toxická 

aktivita těchto iontů v extra i intracelulárních tekutinách. Míra uvolňování zinečnatých 

iontů je hlavním faktorem pro posouzení bezpečnosti a účinnosti materiálu na bázi 

oxidu zinečnatého určeného k medicínským aplikacím [39].  

Z morálního a také finančního hlediska se využívá in vitro testování, 

které umožňuje předpovídat chování materiálu v živém organismu na základě testování 

v uměle vytvořených podmínkách. Pro napodobení dějů v lidském těle jsou využívány 

roztoky simulující lidské tekutiny. Jedním z nejužívanějších roztoků je fosfátový roztok, 

který se užívá k úpravě pH fyziologického roztoku. Fosfátový pufrovaný fyziologický 

roztok lze pak použít pro různé aplikace buněčné kultury jako např. promývání buněk 

a tkání a k jejich transportu [40]. Dalšími roztoky simulující prostředí lidského těla 

jsou např. Hankův, Tyrodův a Ringerův roztok, které se běžně používají pro 

experimenty s tkáňovými kulturami a fyziologické pokusy, jelikož simulují intersticiální 

tekutiny [41, 42, 43]. 



26 

 

Společnou vlastností roztoků simulujících lidské prostředí je teplota 37 ± 0,5 ° C, 

která je pro lidské tělo charakteristická. Roztoky mají rozdílné hodnoty pH odpovídající 

místu v lidském těle, které simulují. Rychlost uvolňování léčiva závisí na pH tohoto 

média tak, že se zvyšujícím se pH, rychlost uvolňování roste (viz. kapitola 1.3.3). 

Většina studií prokázala rychlé počáteční uvolňování léčiv, které se s postupem času 

snižovalo. Dále bylo prokázáno, že nebývá uvolňován 100% podíl množství léčiva. 

Například při in vitro testování uvolňování léčiva timolol-maleinát (TM) z kompozitu 

TM/montmorillonit bylo maximálně uvolněno 48% TM z celkového interkalovaného 

množství. Tento trend je pravděpodobně způsoben charakteristikou iontoměničové 

reakce, kdy mezivrstevní kationty nelze zcela vyměnit, jelikož po určité době dojde 

k nastolení rovnovážného stavu [44]. Podobné chování je očekáváno i u kompozitních 

nanočástic ZnO/vermikulit. Množství uvolněného Zn
2+

 z odděleného roztoku může být 

kvantifikováno atomovou absorpční spektroskopií (AAS) nebo atomovou emisní 

spektrometrií s indukčně vázanou plazmou (ICPAES). 
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2. Experimentální část  

Experimentální část bakalářské práce byla řešena v laboratořích Centra 

nanotechnologií (VŠB-TU Ostrava). Dále jsou popsány jednotlivé kroky realizace. 

2.1 Příprava nanostrukturovaných materiálu ZnO 

V rámci experimentální práce byly připraveny soubory nanostrukturovaných 

materiálů na bázi ZnO pomocí ultrazvukové syntézy. Celkově bylo připraveno 

6 experimentálních vzorků. 

Podstatou ultrazvukové syntézy je akustická kavitace vyplývající z kontinuální 

tvorby, růstu a impulzivního kolapsu bublin, které jsou naplněny vodními parami 

nebo plyny. K akustické kavitaci dochází ozařováním kapalného média vysoce 

výkonným ultrazvukem s frekvencí od 20 kHz do několika MHz [45]. V kapalném 

médiu, které slouží zároveň jako rozpouštědlo, dochází k lokálnímu zhušťování 

a zřeďování kapaliny, které v místech s poklesem tlaku vede ke tvorbě bublin, v jejichž 

centru dosahuje teplota tisíců stupňů Kelvinu (≈5000 K) a tlak několik set atmosfér. 

Tato krátkodobá hořící oblast je zdrojem chemických a fyzikálních účinků 

indukovaných akustickou kavitací. Když se bubliny generované ultrazvukem pohybují 

na místo, kde je tlak kapaliny podstatně vyšší, dochází k jejich kolapsu, 

který je doprovázen rychlým ochlazením okolní kapaliny (≈10
6
 K/s) [45]. Při tomto jevu 

se od bubliny šíří rázová vlna, která v blízkosti pevné látky (částice) způsobuje její 

rozbití. Během ultrazvukové syntézy dochází k aglomeraci a agregaci připravených 

materiálů a je snahou tyto procesy minimalizovat. Na průběh ultrazvukové syntézy 

má vliv intenzita, amplituda a frekvence záření, také použité kapalné médium a tvar 

nádoby, ve které syntetizujeme [45]. 

Nanočástice ZnO byly připraveny ultrazvukovou syntézou (Ultrazvukový procesor 

UP100H, Heischler Ultrasound Technology) ze dvou různých prekurzorů: 1/ chlorid 

zinečnatý (ZnCl2, Lachner, M = 136,29 g/mol) a 2/ acetát zinečnatý (Zn(CH3COO)2, 

Sigma - Aldrich, M = 219,51 g/mol). Dále byl použit uhličitan sodný (Na2CO3, 

Lachner, M = 105,99 g/mol). Značení je uvedeno v Tab. 1.  
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Tabulka 1: Navážky chemikálií pro jednotlivé vzorky. 

Vzorek 
ZnCl2 Zn(CH3COO)2 Na2CO3 Vermikulit Destil. voda 

[g] [ml] 

ZnO(Cl)_350 12 - 12 - 200 

ZnO(ac)_350 - 12 12 - 200 

ZnO(Cl)/V_350 6 - 6 2 100 

ZnO(ac)/V_350 - 6 6 2 100 

Nejprve bylo naváženo potřebné množství chemikálií pro oba vzorky (Tab. 1), 

které bylo důkladně homogenizováno ve 200 ml destilované vody. Následně byly oba 

vzorky podrobeny ultrazvukovému působení (plný cyklus, 50% amplituda) po dobu 

15 minut. Vždy po 5 minutách bylo změřeno pH obou vzorků (Tab. 3). Probíhající 

reakce během působení ultrazvuku jsou znázorněny rovnicemi (14) a (15). 

                                                                                                     

                                                                               

Po ultrazvukové syntéze byly vzorky odstředěny (Centrifuge 5702 eppendorf, 

2000 rpm, 3 min) a promyty v destilované vodě. Dále byly vzorky sušeny v sušárně 

(Memmert) při 75 °C po dobu 24 hodin, následně rozetřeny v achátové misce 

a kalcinovány při teplotě 350°C po dobu 1,5 hodiny s plynulým ochlazováním 

na vzduchu ve vysokoteplotním zařízení LAC. Při kalcinaci dochází k reakci (16), 

které vedou ke vzniku ZnO. 

                                                                    

  
                                                              

Nanokompozitní materiály na bázi  ZnO/vermikulit byly připraveny stejným 

způsobem jako v případě nanočástic ZnO. V tomto případě byl použit jako prekurzor 

také vermikulit (Brazílie, velikost částic < 40 μm). Potřebné množství chemikálií 

(Tab. 1), bylo homogenizováno ve 100 ml destilované vody. Probíhající reakce během 

působení ultrazvuku jsou znázorněny rovnicemi (17) a (18), reakce při kalcinaci viz 

rovnice (19). 
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Pomocí metody rtg. fluorescence (angl. XRDF) bylo stanoveno množství ZnO 

v připravených nanokompozitních materiálech: 30,67 hm% ve vzorku ZnO(Cl)/V_350 

a 21,29 hm% ve vzorku ZnO(ac)/V_350. 

Tabulka 2: pH jednotlivých chemikálií. 

chemikálie pH 

H2O 7,11 

ZnCl2 5,92 

Zn(CH3COO)2 6,59 

Na2CO3 11,19 

Vermikulit 7,3 

CH 4,93 

Tabulka 3: Změna pH při ultrazvukové syntéze. 

t [min] ZnO(Cl)_350 ZnO(ac)_350 ZnO(Cl)/V_350 ZnO(ac)/V_350 

0 6,29 9,57 7,84 9,61 

5 6,27 9,41 6,96 9,55 

10 6,32 9,34 6,85 9,52 

15 6,68 9,20 6,85 9,38 

Prvotní pH před vystavením ultrazvuku je pro vzorky s prekurzorem chloridu 

zinečnatého nižší než v případě vzorků s prekurzorem acetátu zinečnatého, 

což odpovídá, jelikož chlorid zinečnatý je kyselejší než acetát zinečnatý. Při působení 

ultrazvuku s rostoucím časem dochází k mírným výkyvům pH z důvodu homogenizace.  

Největší změny pH, které bylo dosaženo při ultrazvukové syntéze bylo u vzorku 

ZnO(Cl)/V_350 a to s rozdílem pH hodnot 0,99. 

Nanokompozitní materiály oxid zinečnatý/vermikulit/chlorhexidin byly připraveny 

interkalací chlorhexidinu (Sigma - Aldrich, M = 578,37 g/mol) do již připraveného 

nanokompozitu oxid zinečnatý/vermikulit v poměru 1:2 (nanokompozitní 

materiál/chlorhexidin). 
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V Erlenmayerově baňce byl smíchán 1 g kompozitního materiálu ZnO/V s 50 ml 

destilované vody. Dále byly v kádince rozpuštěny 2 g chlorhexidinu v 50 ml ethanolu. 

Následně byl roztok ethanolu s chlorhexidinem homogenizován v roztoku 

nanokompozitního materiálu ZnO/V. Směs v Erlenmayerově baňce byla zahřívána 

při teplotě 75 °C za neustálého míchávání na elektromagnetické míchačce (OHAUS) 

po dobu 5 hod. Poté byl vzorek odstředěn (Centrifuge 5702 eppendorf, 2000 rpm, 

1 min) a sušen po dobu 24 hod. při teplotě 75 °C v sušárně (Memmert). Vysušené 

vzorky byly rozetřeny v achátové misce. 

Tento postup byl realizován dvakrát, a to jak pro nanokopomzit oxid 

zinečnatý/vermikulit s prekurzorem chloridu zinečnatého tak i pro nanokompozit 

s prekurzorem acetátu zinečnatého, které jsou dále značeny jako ZnO(Cl)/V_350-CH12 

a ZnO(ac)/V_350-CH12. 

Tabulka 4: Změna pH při interkalaci chlorhexidinu. 

t [min] ZnO(Cl)/V_350-CH12 ZnO(ac)/V_350-CH12 

0 5,95 9,80 

5 7,14 9,68 

10 6,98 9,59 

15 6,81 9,31 

 

Prvotní pH nanokompozitních částic ZnO(Cl)/V_350-CH12 je opět nižší  

než u vzorku ZnO(ac)/V_350/CH12. Jsou zaznamenány mírné změny pH u obou 

vzorků. 

2.2 Charakterizace nanostrukturovaných materiálu ZnO 

2.2.1 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza je nedestruktivní a experimentálně poměrně 

jednoduchá analytická metoda, která slouží k určování strukturního a fázového složení 

pevných látek jak z kvalitativního tak i z kvantitativného hlediska. Rentgenové záření 

se zde užívá, jelikož se jedná o elektromagnetické záření o vlnové délce řádově 10
-10

 m, 

která je shodná s meziatomovými vzdálenostmi v krystalech. Z tohoto důvodu dokáže 
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poskytnout obsáhlé množství informací o krystalických a semi-krystalických látkách. 

K difrakci (koherentnímu rozptylu) rentgenových paprsků dochází při interakci 

rentgenového záření s elektrony atomů dané látky. Vlny sekundárního záření vysílané 

jednotlivými elektrony se následně navzájem skládají (interferují) a šíří se od krystalu 

pouze v určitých směrech. Prostorové rozložení difraktovaných vln vytváří difrakční 

obraz krystalu, který se dnes vyhodnocuje softwarově pomocí databáze krystalických 

fází [46]. 

Měření jednotlivých vzorků proběhlo na rentgenovém difraktometru Rigaku 

Ultima IV v Bragg-Brentanově uspořádání se scintilačním detektorem za konstantních 

podmínek napětí 40 kV a proudu 40 mA v rozsahu 1,5-70° 2θ po dobu 1520 s. Zdrojem 

rentgenového záření je měděná lampa CuKα (λ = 0,154 nm). Grafické zpracování RTG 

difrakčních záznamů bylo provedeno pomocí softwarového programu OriginPro8.  

 

Obr. 8: Difrakční záznamy nanomateriálů na bázi ZnO z prekurzoru acetátu 

zinečnatého. 

Na obr. 8 jsou znázorněny difrakční záznamy jednotlivých experimentálních 

vzorků s prekurzorem acetátu zinečnatého Zn(CH3COO)2. Přítomnost ZnO je potvrzena 

ve všech připravených vzorcích charakteristickými píky s mezirovinnou vzdáleností 
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d = 0,281 nm; 0,260 nm; 0,247 nm; 0,191 nm; 0,162 nm; 0,148 nm; 0,141 nm; 

0,138 nm a 0,136 nm, jejichž poloha je ve všech záznamech shodná. U vzorku 

ZnO(ac)/V_350 došlo k parciální interkalaci ZnO do mezivrstevního prostoru 

vermikulitu. Potvrzuje to pík s mezirovinnou vzdálenosti d = 1,212 nm, který má 

v případě čistého vermikulitu hodnotu mezirovinné vzdálenosti d = 1,449 nm. U tohoto 

vzorku je potvrzena také dehydratovaná fáze s hodnotou  mezirovinné vzdálenosti 

d = 0,993 nm, která u čistého vermikulitu má hodnotu d = 1,010 nm. Tyto hodnoty 

mezirovinných vzdáleností potvrzují dehydratovanou strukturu vermikulitu, způsobenou 

kalcinací.  

 V případě vzorku ZnO(ac)/V_350-CH12 je zde nižší intenzita píků 

charakteristických pro ZnO. U tohoto vzorku byla potvrzena přítomnost chlorhexidinu 

na povrchu vermikulitu reflexemi, které jsou v difrakčním záznamu označeny 

hvězdičkou. Hodnoty mezirovinných vzdáleností d = 3,060 nm; 2,239 nm; 1,722 nm 

a 1,119 nm potvrzují interkalaci chlorhexidinu do mezivrstevního prostoru vermikulitu.  

 

Obr. 9: Difrakční záznam nanomateriálů na bázi ZnO z prekurzoru chloridu 

zinečnatého. 
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Na obr. 9 jsou znázorněny difrakční záznamy jednotlivých experimentálních 

vzorků s prekurzorem chloridu zinečnatého ZnCl2. Píky charakteristické pro ZnO 

(v difrakčním záznamu označeny puntíkem) nevykazují žádný výrazný posun 

pro všechny připravené nanomateriály na bázi ZnO. Jejich mezirovinná vzdálenost 

je shodná s mezirovinnou vzdáleností ZnO v difrakčních záznamech nanomateriálů 

z prekurzorem acetátu zinečnatého. Parciální interkalace ZnO do mezivrstevního 

prostoru vermikulitu je v případě vzorku ZnO(Cl)/V_350 prokázána posunem píku 

s mezirovinnou vzdáleností d = 1,449 nm a d = 1,010 nm (V_350) na d = 1,206 nm 

a d = 0,985 nm (ZnO(Cl)/V_350). Přítomnost chlorhexidinu na povrchu vermikulitu 

ve vzorku ZnO(Cl)/V_350-CH12 je potvrzena reflexemi označenými hvězdičkou. 

Rozšíření mezirovinných vzdáleností vermikulitu u vzorku ZnO(Cl)/V_350-CH12 

na hodnoty d = 3,360 nm; 2,218 nm; 1,759 nm a 1,118 nm potvrzuje interkalaci 

chlorhexidinu do mezivrství vermikulitu. 

Velikost krystalitů Lc byla určena pomocí Debye – Scherrerovy rovnice (20), 

kde k je tvarový faktor, λ je vlnová délka použitého záření, θ je úhel, pod kterým 

dochází k maximální difrakci a β je pološířka píku v polovině jeho intenzity. Jednotlivé 

průměrné velikosti krystalitů jsou uvedeny v Tab. 5. 

   
   

      
                                                                

Tabulka 5: Průměrná velikost krystalitů jednotlivých vzorků. 

vzorek 
velikost krystalitů 

[nm] 

ZnO(ac)_350 12,13 

ZnO(Cl)_350 11,14 

ZnO(ac)/V_350 12,87 

ZnO(Cl)/V_350 11,6 

ZnO(ac)/V_350-CH12 24,15 

ZnO(Cl)/V_350-CH12 18,77 

Velikost krystalitů nanomateriálů s prekurzorem chloridu zinečnatého je menší 

než velikost krystalitů nanomateriálů s prekurzorem acetátu zinečnatého. Velikost 

krystalitů obou prekurzorů roste následovně: ZnO nanočástice < nanokompozitní částice 
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ZnO/V < nanokompozitní částice ZnO/V-CH12, kde tyto vzorky vykazují 

až dvojnásobně větší velikost krystalitů než v případě nanočástic ZnO. 

2.2.2 Skenovací elektronová mikroskopie 

Elektronová mikroskopie dosahuje mnohem větších rozlišovacích schopnosti díky 

mnohem nižší vlnové délce svazku urychlených elektronů (10
-10

 m), který se užívá 

k zobrazování předmětů. Poskytuje informaci o topografii vzorku, ale i o jeho 

materiálovém složení [46]. 

V případě skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) primární elektronový 

paprsek skenuje povrch vzorku řádek po řádku současně s úzkým svazkem 

elektronového paprsku. Výsledný obraz je tvořen pomocí sekundárního signálu – 

odražených nebo sekundárních elektronů. Elektrony interagující se vzorkem uvolňují 

i další signály (RTG záření, Augerovy elektrony atd.), poskytující další informaci 

o složení vzorku. Analyzované vzorky pomocí SEM musí být však vodivé. Nevodivé 

vzorky musí být předem vakuově naprášeny tenkou vrstvou zlata, platiny nebo slitiny 

Au/Pd [46]. 

Vzorky nanočástic ZnO, nanokompozitních částic ZnO/V a ZnO/V/CH12 byly 2x 

naprášeny tenkou vrstvou zlata. Poté byly umístěny na terčík potažený oboustrannou 

uhlíkovou páskou a vloženy na stolec skenovacího elektronového mikroskopu 

(QUANTA FEG 450). SEM snímky jsou pořízeny při měření sekundárních elektronů, 

při zvětšení 30 000x s měřítkem 3 μm. Většího rozlišení nebylo možno v případě 

vzorků nanokopozitních částic ZnO/V dosáhnout, jelikož při přiblížení svazku se začal 

vzorek nabíjet a tedy i rozostřovat.  
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Obr. 10: SEM snímky: a) ZnO(ac)_350, b) ZnO(Cl)_350, c) ZnO(ac)/V_350, 

d) ZnO(Cl)/V_350, e) ZnO(ac)/V_350-CH12, f) ZnO(Cl)/V_350-

CH12. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Na obr. 10 SEM snímky vzorků ZnO(ac)_350 a ZnO(Cl)_350 ukazují aglomeráty 

ZnO částic. Nanočástice ZnO s prekurzorem chloridu zinečnatého (10/b) vytvářejí 

menší aglomeráty než nanočástice ZnO s prekurzorem acetátu zinečnatého (10/a). Tvary 

aglomerátu jsou v obou případech převážně nepravidelné. Minoritě se zde nacházejí 

aglomeráty sférického typu.  

Na SEM snímcích 10/c – 10/f nanokompozitních částic lze pozorovat vrstevnatou 

strukturu typickou pro vermikulit a menší nepravidelné částice odpovídající oxidu 

zinečnatému, jehož samostatné krystalky nebo aglomeráty se majoritně nacházejí 

na ostrých hranách vermikulitu. Aglomeráty nanočástic ZnO mají po většinou spojité 

okraje s občasnými ostrými hranami. Nanočástice ZnO v případě vzorků s vermikulitem 

výrazně méně aglomerují.  

V případě nanokopozitních vzorků ZnO(ac)/V_350-CH12 a ZnO(Cl)/V_350-CH12 

jsou vidět ostré hrany vermikulitu jako důsledek rozšíření mezivrstevního prostoru 

po interkalaci chlorhexidinem. 

2.2.3 Distribuce velikosti částic 

Laserová difrakce je nejčastěji využívanou technikou měření velikosti částic, 

která umožňuje charakterizovat částice v celém objemu vzorku.  Princip spočívá 

v kontinuálním průtoku částic měřící celou, na které dopadá monochromatický laserový 

svazek, který se v závislosti na velikosti a optických vlastnostech částice rozptyluje 

do specifického prostorového úhlu. Malé částice rozptylují světlo pod většími úhly 

než větší částice [47, 48]. Informace o velikosti částic jsou obsaženy v difrakčním 

obraze, který byl získán pomocí detektoru dopadajícího záření. Takto získaný záznam 

je dále převeden nejčastěji pomocí Fourierovy transformace na distribuční křivku [47]. 

Měření distribuce velikosti částic bylo provedeno pomocí přístroje HORIBA Laser 

Scattering Particle Size Distribution LA – 950 v destilované vodě. Analýza velikosti 

částic byla provedena s hodnotami indexu lomu 1,540 pro vermikulit, 1.50 pro oxid 

zinečnatý, 1.54 pro chlorhexidin a 1,333 pro destilovanou vodu. Pro analýzu byly 

stěžejní parametry průměru d50 (medián), dm (modus), d43 (mean, geometrický průměr) 

a span, charakterizující rozpětí distribuční křivky. V tomto případě je lepší upřednostnit 

geometrický průměr (d43) před průměrnou (d50), jelikož vzorky vykazovaly jak modální 
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tak i bimodální rozdělení velikosti částic. Výsledky měření distribuce velikosti částic 

jsou uvedeny v Tab. 6.  

Nejmenší hodnoty velikosti částic vykazovaly nanočástice čistého oxidu 

zinečnatého. V případě ZnO(Cl)_350 byla střední průměrná hodnota velikosti částic 

3,38 μm menší než střední průměrná hodnota velikosti 5,76 μm u ZnO(ac)_350, 

což souhlasí s pořízenými SEM snímky. Nanokompozitní částice připravené 

ultrazvukovou syntézou mají podstatně větší velikost částic. Největší střední průměrná 

hodnota velikosti částic je 10,59 μm u vzorku ZnO(ac)/V_350, která je opět vyšší než 

v případě vzorku s prekurzorem chloridu zinečnatého. SEM snímky nanokompozitních 

částic ZnO s vermikulitem také ukazují větší velikost celkové nanokompozitní částice, 

ale zároveň zobrazují nižší projevy aglomerace samotných interkalovaných nanočástic 

ZnO. Vzorky ZnO(ac)/V_350-CH12 a ZnO(Cl)/V_350-CH12 se prokazují velmi úzkou 

distribucí s hodnotami span 0,88 a 0,95. 

Tabulka 6: Výsledky měření distribuce velikosti částic. 

Vzorek 
d50 dm d43 

span 
[μm] 

ZnO(ac)_350 4,81 6,27 5,76 2,03 

ZnO(Cl)_350 3,03 3,64 3,38 1,78 

ZnO(ac)/V_350 9,48 10,83 10,59 2,09 

ZnO(Cl)/V_350 6,89 9,40 7,71 2,28 

ZnO(ac)/V_350/CH12 6,87 7,15 7,21 0,88 

ZnO(Cl)/V_350/CH12 7,60 7,25 8,06 0,95 

2.3 Stabilita nanomateriálů na bázi ZnO 

Stabilita připravených nanomateriálu na bázi ZnO byla analyzována z hlediska 

povrchové stability pomocí analýzy Zeta potenciálu. Chemická stabilita těchto 

materiálů ve čtyřech roztocích simulující prostředí lidského těla byla analyzována 

pomocí atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací (AAS). 
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2.3.1  Analýza zeta potenciálu 

Zeta potenciál lze měřit pomocí metody dynamického rozptylu světla (DLS). 

Principem metody je přivedení elektrického pole do vodného roztoku s dispergovanými 

částicemi, které vyvolá jejich migraci k opačně nabité elektrodě. Mobilní částice během 

elektroforézy rozptylují dopadající laser.  Rozptýlené světlo ze vzorku je kombinováno 

nebo opticky smícháno s referenčním svazkem světa, aby se určil frekvenční nebo 

fázový posun (Dopplerův posun). Zeta potenciál lze pak vypočíst pomocí řady 

matematických rovnic, které jsou již softwarově zpracovány [49].  

Měření Zeta poneciálu bylo provedeno na nanočásticovém analyzátoru HORIBA 

Nanopartica SZ – 100, který je vybavený mikroprocesorovou jednotkou pro přímý 

výpočet Zeta potenciálu. 0,5 g každého vzorku bylo smícháno s 50 ml destilované vody. 

Jeden mililitr vzorkové suspenze byl zaveden do jednorázové měřící kyvety. Veškerá 

měření byla provedena při teplotě 25 ° C, viskozitě suspenze 0,896 mPa.s 

a při konstantním napětí elektrody 3,3 V. Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 7.  

Rozmezí elektroforetické mobility se pohybuje od -0,000180 do 0,000345 cm
2
/Vs. 

Vzorky ZnO(Cl)_350 a ZnO(Cl)/V_350 mají zápornou hodnotu elektroforetické 

mobility, což poukazuje na záporně nabitý povrch těchto vzorků. Rozmezí Zeta 

potenciálu je poměrně široké a jeho rozdíl činí 67,9 mV. Vzorek ZnO(Cl)/V_350 

má nejnižší hodnotu Zeta potenciálu a to -12, 5 mV, což znační poměrně nestabilní 

materiál. Celkově materiály s prekurzorem chloridu zinečnatého prokazují menší 

stabilitu než materiály s prekurzorem acetátu zinečnatého. Vzorky ZnO(ac)_350 

a ZnO(ac)/V_350 se jeví jako dobře stabilní, jelikož jejich hodnota Zeta potenciálu 

přesahuje hodnotu 40 mV. Tyto vzorky dosahují také nejvyšších hodnot elektroforetické 

mobility (0,000345 cm
2
/Vs pro ZnO(ac)_350 a 0,00338 cm

2
/Vs pro ZnO(ac)/V_350). 

Po interkalaci chlorhexidinu do struktury nanokompozitu ZnO/V se staly materiály 

méně stabilní, na což poukazuje menší hodnota Zeta potenciálu obou variant. Vodivost 

čisté destilované vody se pohybuje v rozmezí 0,0005 – 0,003 mS/cm. Hodnoty 

vodivosti měřených vzorků jsou značně vyšší a naznačují zvýšenou koncentraci 

elektrolytů. Nejvyšší konduktivitu vykazují čisté nanočástice ZnO, konkrétně 

ZnO(ac)_350 s hodnotou 1,274 mS/cm. Nejnižší hodnoty vodivosti mají 

nanokompozitní částice ZnO s chlorhexidinem: pro ZnO(ac)/V_350/ CH12 0,262 

mS/cm, pro ZnO(Cl)/V_350/ CH12 0,275 mS/cm. 



39 

 

Tabulka 7: Výsledky měření Zeta potenciálu. 

Vzorek 
Zeta potenciál 

Elektroforetická 

mobilita 
Vodivost 

[mV] [cm
2
/Vs] [mS/cm] 

ZnO(ac)_350 44,7 0,000345 1,274 

ZnO(Cl)_350 -23,2 -0,000180 0,718 

ZnO(ac)/V_350 43,8 0,000338 0,182 

ZnO(Cl)/V_350 -12,5 -0,000096 0,550 

ZnO(ac)/V_350/ CH12 23,5 0,000182 0,262 

ZnO(Cl)/V_350/CH12 18,6 0,000144 0,275 

2.3.2 Chemická analýza výluhu vzorků 

Jednotlivé připravené nanomateriály na bázi ZnO (vždy 0,3 g) byly dispergovány 

v 50 ml roztoku simulované lidské tekutiny. Pro tyto testy stability byly použity čtyři 

simulující roztoky: fosfátový roztok (F), Hankův roztok (H), Ringerův roztok (R) 

a Tyrodův roztok (T), jejichž složení na základě literárních rešerší uvedených 

v teoretické části bakalářské práce, je uvedeno v Tab. 8 až 11. Roztoky byly vždy 

upraveny na požadující hodnotu pH. 

Tabulka 8: Chemické složení fosfátového roztoku (F) na 1000 ml (pH = 7,4). 

látka množství [g] 

Na2HPO4 1,44 

KCl 0,2 

KH2PO4 0,24 

NaCl 8 

Tabulka 9: Chemické složení Ringerova roztoku (R) na 1000 ml (pH = 7,4). 

látka množství [g] 

NaCl 8,69 

KCl 0,30 

CaCl2 0,48 
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Tabulka 10: Chemické složení Hankova roztoku (H) na 1000 ml (pH = 6,9). 

látka množství [g] 

NaCl 8,00 

KCl 0,40 

NaHCO3 0,35 

KH2PO4 0,06 

Na2HPO4.2H2O 0,06 

CaCl2 0,14 

MgCl2.6H2O 0,10 

MgSO4.7H2O 0,06 

D - glukóza 1,00 

Tabulka 11: Chemické složení Tyrodova roztoku (T) na 1000 ml (pH = 6,5). 

látka množství [g] 

NaCl 7,8894 

KCl 0,4026 

MgCl2 0,1830 

HEPES 2,3830 

NaH2PO4 0,0515 

Celkem 24 vzorků bylo louženo (realizování testů stability) po dobu 24 hodin 

na třepačce. Následně byly všechny vzorky odstředěny (Centrifuge 5702 eppendorf, 

2000 rpm, 2 min). 

2.3.2.1 Atomová absorpční spektroskopie 

Atomová absorpční spektroskopie je spektroskopická analytická metoda určená 

ke stanovení koncentrace prvků v analyzovaném vzorku. Jejím principem je absorpce 

záření analyzovaného prvku. Atom vzorku absorbuje foton o určité vlnové délce, 

která přesně odpovídá energii, potřebné k přechodu elektronu z nižní hladiny na hladinu 

vyšší. Energie těchto přechodů jsou charakteristické pro jednotlivé prvky [50].  

Stanovení Zn ve výluzích bylo provedeno pomocí atomové absorpční 

spektrometrie  (UNICAM 969, Chromspec) s plamenovou atomizací. Výsledky 

koncentrací Zn jsou uvedeny v Tab. 12 a 13, přičemž před každým vzorkem je uvedena 

zkratka názvu roztoku, ve kterém byl realizováno loužení/testování stability. 
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Tabulka 12: Koncentrace Zn ve vzorcích fosfátového (F) a Hankova (H) roztoku. 

 
Zn (mg/l) 

 
Zn (mg/l) 

Fosfátový roztok (F) 0,10 Hankův roztok (H) <0,01 

F-ZnO(Cl)_350 0,31 H-ZnO(Cl)_350 0,38 

F-ZnO(Cl)/V_350 1,98 H-ZnO(Cl)/V_350 4,01 

F-ZnO(Cl)/ V_350-CH12 0,22 H-ZnO(Cl)/ V_350-CH12 0,22 

F-ZnO(ac)_350 2,05 H-ZnO(ac)_350 2,50 

F-ZnO (ac)/V_350 1,54 H-ZnO (ac)/V_350 0,51 

F-ZnO(ac)/ V_350-CH12 1,65 H-ZnO(ac)/ V_350-CH12 0,68 

Tabulka 13: Koncentrace Zn ve vzorcích Ringerova (R) a Tyrodova (T) roztoku. 

 
Zn (mg/l) 

 
Zn (mg/l) 

Ringerův roztok (R) <0,01 Tyrodův roztok (T) <0,01 

R-ZnO(Cl)_350 0,09 T-ZnO(Cl)_350 0,94 

R-ZnO(Cl)/V_350 2,23 T-ZnO(Cl)/V_350 5,08 

R-ZnO(Cl)/ V_350-CH12 2,93 T-ZnO(Cl)/ V_350-CH12 10,2 

R-ZnO(ac)_350 0,63 T-ZnO(ac)_350 1,13 

R-ZnO (ac)/V_350 0,50 T-ZnO (ac)/V_350 1,03 

R-ZnO(ac)/ V_350-CH12 1,46 T-ZnO(ac)/ V_350-CH12 4,21 

Nejvyšší hodnoty koncentrace Zn v čistých roztocích byly analyzovány 

u fosfátového roztoku (F) s hodnotou 0,10 Zn mg/l. Nanočástice ZnO se obecně 

nejméně uvolňovaly do Ringerova (R) a fosfátového (F) roztoku, jelikož 

zde byla zaznamenána nízká koncentrace Zn. Ze všech měřených vzorků byla nejnižší 

hodnota koncentrace Zn u vzorku R-ZnO(Cl)_350  - 0,09 mg/l. Nanokompozitní 

částice ZnO byly nejvíce uvolňovaly v Tyrodově roztoku (R), kde byla jejich 

koncentrace vyšší. Konkrétně nejvyšší zaznamenaná koncentrace zinku byla v případě 

vzorku T-ZnO(Cl)/V_350-CH12 a to10,2 Zn mg/l, dále pro T-ZnO(Cl)/V_350 

je to 5,08 Zn mg/l.  

Z hlediska pH je vyšší uvolňování Zn v Tyrodově  roztoku (T) s nejkyselejší 

hodnotou pH ze všech měřených roztoku (6,5). Zn se do Ringerova (R) a fosfátového 

(F) roztoku uvolňuje méně, kvůli vyšší hodnotě pH roztoku (7,4), což je v souladu 

s teorií o změně pH (viz. 1.3.3). Koncentrace Zn záleží na použitém roztoku, jelikož 
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ZnO(Cl)/V_350-CH12 má dominantní koncentrace Zn co se týče Tyrodova roztoku (T), 

naopak jeho uvolňování v Hankově (H) a fosfátovém (F) roztoku je velice malé. 

2.3.2.2  Analýza celkového obsahu uhlíku 

V případě pevných nanokompozitních vzorků s chlorhexidinem byla provedena 

analýza celkového obsahu uhlíku (TOC) a to před a po testech stability v jednotlivých 

typech roztoků. 

Měřící metoda je založena na zahřívání vzorku v proudu kyslíku O2. Během 

procesu dochází k oxidaci uhlíkatých složek (vyjma karbidů) na oxid uhličitý CO2. 

Směs plynů CO2 a O2 je dále unášena ke třem IR detekčním celám detekující obsah 

CO2 a H2O ve vzorku. Koncentrace CO2 je indikována poklesem napětí 

na fotodetektoru. Procentuální obsah uhlíkatých složek je přepočítáván na navážku 

vzorku. 

Měření probíhalo na analyzátoru značky Leco RC612 v rozsahu 100–1100 °C, 

s teplotní rychlostí růstu 60 °C/min. Pro jednu analýzu bylo použito 20 mg vzorku. 

Tabulka 15: Celkový obsah uhlíku (TOC) nanokompozitních vzorků. 

Vzorek 
Celkový obsah uhlíku 

[%] 

ZnO(ac)/V_350-CH12 33,84 

ZnO(Cl)/V_350-CH12 34,27 

H-ZnO(ac)/ V_350-CH12 32,42 

R-ZnO(ac)/ V_350-CH12 31,14 

T-ZnO(ac)/ V_350-CH12 32,91 

F-ZnO(ac)/ V_350-CH12 31,71 

H-ZnO(Cl)/ V_350-CH12 32,52 

R-ZnO(Cl)/ V_350-CH12 31,94 

T-ZnO(Cl)/ V_350-CH12 32,11 

F-ZnO(Cl)/ V_350-CH12 32,50 

CH 52,92 

Připravené nanokompozitní materiály (ZnO(ac)/V_350-CH12 a ZnO(Cl)/V_350-

CH12) obsahovaly průměrně 34% celkového obsahu uhlíku (TOC) před testy stability. 
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Zanedbatelně vyšší obsah uhlíku má nanokompozitní vzorek připravený s prekurzorem 

chloridu zinečnatého (ZnO(Cl)/V_350-CH12). 

Po testech stability došlo k mírnému poklesu hodnot TOC na průměrné 

hodnoty 32%, což poukazuje na výbornou stabilitu těchto vzorků z hlediska 

udržitelnosti chlorhexidinu ve strukturě nanokompozitu ZnO/V. Obsah uhlíku všech 

nanokompozitních vzorků je velice podobný, přesto nejnižší hodnoty celkového obsahu 

uhlíku vykazovaly vzorky v Ringerově roztoku (R). Vyšší hodnoty celkového obsahu 

uhlíku pak vykazovaly vzorky v Tyrodově roztoku (T). 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo sledování povrchové a chemické stability 

nanomateriálů na bázi oxidu zinečnatého ve čtyřech roztocích simulující lidské tělní 

tekutiny v závislosti na změně pH. Celkem bylo připraveno 6 experimentálních vzorků 

pomocí ultrazvukové syntézy, které byly z fázového hlediska analyzovány rentgenovou 

difrakční analýzou (RTG). Strukturní analýza byla provedena pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu (SEM). Stabilita připravených nanomateriálu na bázi ZnO 

byla z  hlediska povrchové stability analyzována pomocí analýzy Zeta potenciálu. 

Chemická stabilita experimentálních vzorků byla zkoumána na základě jednodenního 

loužení vzorků ve čtyřech roztocích simulující prostředí lidského těla. Výluhy 

byly analyzovány pomocí atomové absorpční spektroskopie (AAS). U vzorků 

s obsahem chlorhexidinu byla provedena analýza celkového obsahu uhlíku (TOC). 

Rentgenová difrakční analýza (RTG) potvrdila parciální interkalaci nanočástic 

oxidu zinečnatého a interkalaci chlorhexidinu do mezivrstevního prostoru vermikulitu. 

SEM snímky prokazují majoritní růst nanočástic ZnO na hranách vermikulitových 

matric. Interkalace chlorhexidinu byla patrná z rozšíření vermikulitové struktury 

a vykreslení jejich ostrých hran. Nejnižší stabilitu z hlediska hodnot Zeta potenciálu 

vykazují vzorky připravené z chloridového prekurzoru. 

Analýza Zeta potenciálu prokázala, že nanomateriály s prekurzorem acetátu 

zinečnatého jsou stabilnější než nanomateriály s prekurzorem chloridu zinečnatého. 

Jejich hodnota Zeta potenciálu, kromě vzorku s chlorhexidinem, přesahuje hodnotu 

40 mV, což značí dobrou stabilitu materiálu.  

Analýza roztoků po testech stability pomocí atomové absorpční spektroskopie 

(AAS) prokázala dobrou stabilitu nanokompozitních částic na bázi ZnO. Koncentrace 

zinečnatých iontů v roztocích simulující lidské tekutiny nepřesahovala hodnotu 10 mg/l, 

kromě Tyrodova roztoku, který vykazoval poněkud menší stabilitu oproti ostatním 

roztokům. 
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Analýza celkového obsahu uhlíku (TOC) nezaznamenala výraznější pokles 

celkového obsahu uhlíku před a po testech stability, což značí, že majoritní množství 

chlorhexidinu zůstalo ve struktuře nanokompoztních materiálů. 

Do budoucna je předpokladem studie kontrolovaného uvolňování iontů zinku 

z nanomateriálů na bázi oxidu zinečnatého do simulovaných lidských tekutin 

z dlouhodobějšího hlediska pomocí metody s dialyzačním vakem, která by lépe 

simulovala pochody v lidském těle. 

Bakalářská práce vznikla s finanční podporou SGS projektu č. SP 

2018/74 „Mechanicky aktivované hybridní nanokompozitní materiály“.  
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