




Disertační práce byla vypracována v kombinované formě doktorského studia na Katedře 

chemie, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava. 

 

FORMA DOKTORSKÉHO STUDIA: kombinovaná 

 

OPONENTI DISERTAČNÍ PRÁCE: 

 

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého 

v Olomouci; 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc 

prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.; Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita; 

30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.; Institut Enviromentálních Technologií VŠB-TUO, 

17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBHAJOBA: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, místnost A216 dne 

23.6.2017 ve 11.30 hod. 

 

S disertační prací je možno se seznámit na studijním oddělení FMMI (A 136), VŠB-TU 

Ostrava, 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba.  

  



OBSAH 
 
1.  ÚVOD ................................................................................................................................ 1 

2.  Cíle disertační práce  ..................................................................................................... 2 

3.  Nanotechnologie a nanomateriály  ............................................................................ 2 

4.  Metody příprav nanočástic .......................................................................................... 4 

4.1.  Metody příprav oxidu a peroxidu zinečnatého  .......................................... 5 
4.2.  Příprava oxidu (peroxidu) zinečnatého z  AZK .......................................... 7 

4.3.  Grafen oxid a nanokompozitní materiály  ................................................... 8 

5.  VÝSLEDKY A DISKUZE EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI  .................................. 10 

5.1.  Prekurzory AZK – simonkolleit (SIM) ...................................................... 10 
5.2.  Grafen oxid ......................................................................................................... 10 

5.3.  Nanočástice oxidu zinečnatého S_01  ......................................................... 11 

5.4.  nanočástice peroxidu zinečnatého S_02  .................................................... 13 

5.5.  Nanokrystalické oxidy gadolinia a thulia  ................................................. 15 
5.6.  Nanokompozitní materiály GO/S_01/S_02  ............................................... 17 

5.7.  Nanokompozitní materiály GO/oxid Gd/Tm ............................................. 19 

5.8.  Nanokompozitní materiály GO a směsi Zn/Tm/Gd oxidů ..................... 21 

6.  Testování fotokatalytické degradace MO  ............................................................ 23 
7.  Toxicita nanokrystalických oxidů gadolinia a thulia  ....................................... 24 

8.  ZÁVĚR ............................................................................................................................ 25 

SEZNAM PUBLIKACÍ A KONFERENČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  ................................ 27 

POUŽITÉ LITERÁRNÍ ZDROJE ................................................................................... 29 
 

  



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 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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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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2.  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  
 

Cílem disertační práce je: 
 

➢ 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. 

 

3.  NANOTECHNOLOGIE A NAN OMATERIÁLY  
 

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). 

 
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. 
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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). 

 
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 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. 2014; 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 
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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 

 

4.  METODY PŘÍPRAV NANOČÁ STIC  
 

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 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. 
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4.1.  METODY PŘÍPRAV OXIDU A PER OXIDU 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: 

 
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 

 
Zn(OH)2 → ZnO + H2O 

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

zinečnatého na oxid zinečnatý. 

a) 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. 1. 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). 

 
b) 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).   

Dále se k přípravě nanometrického ZnO používají mechanochemická zpracování 

(Aghababazadeh et al. 2006), rozprašovací pyrolýza a sušení (Okuyama and Wuled Lenggoro 
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4.2.1.   PŘÍPRAVY NANOČÁSTIC O XIDU GADOLINITÉHO A THULITÉHO  

 
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. 

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. 

 
4.3.  GRAFEN OXID A NANOKOM POZITNÍ 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. 2). 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. 2. 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 Raman 

spectroscopy“), senzory plynů nebo jako transparentní vodiče nebo jako superkapacitátory (He 
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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).  

 
5. VÝSLEDKY A DISKUZE EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI  

 
5.1.  PREKURZORY AZK –  SIMONKOLLEIT (SIM) 

 

Hledání optimálních podmínek pro přípravu nanočástic oxidu zinečnatého bylo klíčovým 

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

 

5.2.  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, 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 vytvořením kyslíkatých 

funkčních skupin na povrchu grafenových vrstev, které způsobují oddálení jednotlivých 

krystalových rovin. Jednotlivé vrstvy již tedy nejsou k sobě pevně vázány.  
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Obr. 3. XRD difrakční záznamy grafitu a grafen oxidu. 

 
5.3.  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. 2. Kvantitativní fázová analýza připraveného vzorku S_01. 

Vzorek ZnO - - Lc (nm) 

S_01 100%   9 

 

Indexovaný XRD práškový záznam vzorku S_01 je zobrazen na obrázku 4. Aplikací 

Scherrerovy rovnice lze z difrakčního záznamu stanovit střední velikost koherentní domény 

částic. 
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Obr. 4. 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. 

 
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. 5. Detailní náhled na vzorek S_01 při různých zvětšeních. 
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Optické vlastnosti vzorku S_01 byly zkoumány pomoci UV-DRS spektroskopie (Obr. 6).  

 
Obr. 6. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku S_01 (červená křivka) s vyznačením hodnoty 

absorpční hrany (modrá křivka). 

 
Tab. 3. 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 

 
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).  

 
5.4.  NANOČÁSTICE PEROXIDU ZINEČNATÉHO S_02 

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

V závislosti na teplotě roztoku peroxidu vodíku se měnilo zbarvení nanočástic a lišila se také 

výtěžnost reakce.  

Byly zjištěny čtyři charakteristické reflexe korespondující s práškovým difrakčním 

záznamem ZnO2 v XRD databázi. Ze všech získaných hodnot byla vypočtena průměrná 
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velikost krystalické fáze vzorku S_02 z nejintenzivnější reflexe (200) ‒ 7 ± 3 nm. Difrakční 

záznam vzorku S_02 (Obr. 7) potvrzuje kubickou strukturu Pa3 (izomorfní s FeS2).  

 
Obr. 7. XRD difrakční záznam vzorku S_02 – ZnO2. 

 
Tab. 4. Kvantitativní fázová analýza vzorku S_02.  

Vzorek ZnO2  - -  Lc (nm) 

S_02 100%   7 

 

Ze snímků pořízených elektronovým mikroskopem lze pozorovat přibližně kulovitý tvar 

shluků nanočástic ZnO2. 

  
Obr. 8. SEM obrázky nanočástic ZnO2 ~ S_02. 
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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. 9. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku S_02 (červená křivka) s vyznačením hodnoty 

absorpční hrany (modrá křivka). 

 

Tab. 5. 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 

 

5.5.  NANOKRYSTALICKÉ OXIDY GADOLINIA A T HULIA  
 
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. 

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). 
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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. 

 
Obr. 10. XRD difrakční záznam nanokrystalického oxidu Tm2O3. 

 

 
 

Obr. 11. 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. 11). 
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Naměřená UV-DRS spektra potvrzují téměř shodné hodnoty absorpční hrany a velikosti 

zakázaného pásu Ebg oxidu gadolinitého a thulitého s hodnotami uváděnými v literatuře (Jia et 

al. 2002). 

 
Obr. 12. Spektrum odrazivosti vzorku Tm2O3 (červená křivka) s vyznačením hodnoty 

absorpční hrany (modrá křivka). 

 

5.6.  NANOKOMPOZITNÍ  MATERIÁLY 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. 13. Vybraný difrakční záznam nanokompozitního materiálu GO_S_02. 

 

 
Obr. 14. SEM obrázek nanokompozitního materiálu vzorku GO_S_01 (ZnO). 

 
Na snímcích pořízených skenovacím elektronovým mikroskopem lze vidět jednotlivé 

nanočástice oxidu zinečnatého, rozprostřené mezi náhodně uspořádané struktury GO. 

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.  

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. 6, což je 
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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)  

 
Tab. 6. 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. 
 

5.7.  NANOKOMPOZITNÍ  MATERIÁLY GO/OXID Gd/Tm 

 

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 14. 

 

 
 

Obr. 14. 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 
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mřížkové parametry kubické krystalové struktury, velmi dobře korespondují s tabulkovými 

hodnotami (PDF 01-070-4237). 

 

 
 

Obr. 15. SEM obrázky nanokompozitního materiálu GO_Gd2O3. 

 

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.  

 

 
Obr. 16. Naměřené spektrum odrazivosti vzorku GO_Tm2O3 (červená křivka) s vyznačením 

hodnoty absorpční hrany (modrá křivka). 
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Tab. 7. 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. 

 
5.8.  NANOKOMPOZITNÍ  MATERIÁLY 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. 17. 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). 
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Na obrázku 17 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. 18. 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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6. TESTOVÁNÍ FOTOKATALYTICKÉ DEGRADACE MO  
 
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. 8. 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 

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 

 

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 

 
Na základě získaných dat byl sestrojen graf závislosti stupně degradace methylenové oranže 

na čase a typu použitého materiálu (Obr. 19).  
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Obr. 19. Stupeň degradace methylenové oranže v závislosti na čase reakce a typu použitého 

materiálu. 

 
Z obrázku 19 můžeme vypozorovat, že od začátku reakce proběhla nejvýraznější degradace 

methylenové oranže 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. 

 
7. TOXICITA NANOKRYSTALICKÝCH O XIDŮ GADOLINIA A THULIA 

 
Testy toxicity byly provedeny pouze pro nanokrystalické oxidy gadolinia a thulia z důvodu 

absence těchto údajů v publikované literatuře. Jako detekční organismus byly zvoleny zelené 

řasy Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapitata.  

Tabulka 10. Stanovené parametry EC50. 

Vzorek EC50 [g dm-3] 

Gd2O3 Tm2O3 

Desmodesmus subspicatus 1,52 1,61 

Raphidocelis subcapitata 1,15 0,50 

 
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 
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Raphidocelis subcapitata. Z testovaných nanokrystalických oxidů vychází jako nejméně 

toxický oxid gadolinitý. 

 
8. 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 vzorek GO‒Tm2O3. 
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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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