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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním materiálu PEDOT:DBSA pro možné využití 

v organické bioelektronice. Nejprve byl standardizován postup pro přípravu vrstev látky 

PEDOT:DBSA o požadované tloušťce a byla sledována závislost tloušťky na vodivost 

materiálu. Následně byl testován vliv teplotní stabilizace a látek EG, DMSO a H2SO4 na 

vodivost připravených vrstev. Pro zvýšení vodivosti byly testovány dva principy. Prvním byl 

princip přídavku látek jako dopantů do kapalných roztoků polymeru. Druhým způsobem 

přípravy vzorků byla metoda sekundárního ošetření již připravených vrstev čistého 

PEDOT:DBSA. Všechny připravené polymerní vrstvy byly charakterizovány pomocí 

čtyřbodové analýzy a profilometrie.  

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the research of PEDOT:DBSA material for possible use in 

organic bioelectronics. First, a method for preparing PEDOT:DBSA layers of required 

thickness was standardized and the dependence of the thickness on the conductivity of the 

material was monitored. Subsequently, the effect of thermal stabilization and EG, DMSO and 

H2SO4 substances on the conductivity of prepared layers was tested. Two principles were 

tested to increase conductivity. The first was the principle of adding substances as dopands 

into liquid polymeric solutions. The second method of sample preparation was the method of 

secondary treatment of already prepared layers of pure PEDOT:DBSA. All of prepared 

polymeric layers were characterize by two methods: four point probe and profilometry. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Polymerní sloučeniny, organická elektronika, PEDOT:DBSA, profilometrie, čtyřbodová 

analýza 

KEY WORDS 

Polymeric substances, organic electronics, PEDOT:DBSA, profilometry, four point probe 
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1 ÚVOD 

V současnosti má již medicína velké množství informací a podkladů k fungování lidského těla. 

Je proto schopna reagovat na biosignály, kterými mezi sebou komunikují jednotlivé buňky 

lidského těla. Signály jsou v biologii zprostředkovány velkým množstvím látek. Může se jednat 

buď o malé částice, jako jsou ionty nebo neurotransmitery, nebo o velké makromolekulární 

látky jako jsou řetězce DNA nebo proteinů [1]. Tyto signály jsou neoddělitelně spjaty 

s udržováním správné rovnováhy organismu a lze je proto využít jak k diagnostice, tak i léčbě 

různých onemocnění. Proto je nutné neustále vyvíjet a zdokonalovat zařízení, která budou 

schopná co nejrychleji a nejúčinněji reagovat na příchozí biosignály. 

Elektronická zařízení, umožňující studovat většinu těchto signálů, jsou již v medicíně 

k dispozici. Ovšem většina z nich je založena na anorganických materiálech, které v mnohých 

případech nemají vhodné vlastnosti pro tyto aplikace, což omezuje jejich využitelnost. 

Řešením by bylo možné využít organické polymery, které ve srovnání s anorganickými látkami 

disponují několika výhodami. Mezi nejhlavnější patří kombinace elektronové a iontové 

vodivosti, vysoká míra biokompatibility, se kterou souvisí i možnost přípravy polymerních 

vrstev, na kterých lze efektivně kultivovat živé buňky. [1] 

Jelikož k využívání organických polymerních materiálů v bioelektronice dochází v průběhu 

poměrně krátkého období, trvajícího pouze pár desítek let, je v tomto tématu stále velké 

množství neprozkoumaných látek. Mezi současně nejvyužívanější polymery patří 

PEDOT:PSS. Tato polymerní sloučenina má velmi dobré fyzikální a chemické vlastnosti, jako 

je například dobrá stabilita, a především výborná vodivost. Jednou ze slabin tohoto polymeru 

je jeho nízká biokompatibilita. Problém by se mohl skrývat v molekule PSS, zejména v jejích 

sulfonových skupinách, které zabraňují dobré adhezi buněk. V této práci tedy byla 

charakterizována možná vhodnější polymerní alternativa, která místo molekuly PSS využívá 

jako protiiont biokompatibilní dodecylbenzensulfonovou kyselinu, PEDOT:DBSA. Jak již bylo 

potvrzeno předchozími studiemi, tento materiál vykazuje neporovnatelně lepší slučitelnost 

s živými organismy v porovnání s PEDOT:PSS. Nicméně pro aplikaci s bioelektronických 

zařízení je nezbytné, aby materiál vykazoval také vhodné elektrické vlastnosti. Cílem této 

práce tedy bylo prostudovat elektrické vlastnosti tohoto materiálu a vliv úpravy jeho tenkých 

vrstev na vodivost. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Organická elektronika a bioelektronika 

Organická elektronika je vědní disciplína, která se zabývá využitím organických látek 

v elektronice. Vývoj této vědní disciplíny začal již asi v osmdesátých letech minulého století při 

vývoji displejů na bázi organických světlo emitujících diod (OLED). V současnosti je jednou 

z největších výzev pro tento obor objevit, resp. připravit vhodnou organickou polymerní 

sloučeninu, která by byla schopna efektivně nahradit současně nejpoužívanější anorganické 

látky v oblasti bioelektroniky. Organické látky je mohou účinně nahrazovat pro své vodivostní 

a biokompatibilní vlastnosti, snadné chemické úpravy v souvislosti s požadovanými 

zaměřeními zařízení, přijatelné výrobní náklady či vysoké reprodukovatelnosti výroby. [2] 

Vhodnými náhradami anorganických materiálů jsou látky jako poly(3-hexylthiofen-2,5-diyl) 

(P3HT), polyanilin (PA) nebo poly(3,4-ethylendioxythiofen) (PEDOT), což dokazuje jejich 

široké spektrum využití od medicíny až po energetiku. V lékařství nacházejí tyto materiály 

uplatnění při výrobě elektrod, tranzistorů nebo senzorů [3]. Dalším zajímavým uplatněním 

organických látek je již zmíněné OLED nebo jako materiál pro výrobu solárních článků. Při 

výrobě solárních článků se využívá kromě vodivosti také snadného nanášení na různé druhy 

povrchů. Proto lze vytvořit solární články například ve formě folií, které lze nalepit například na 

nevyužívané stěny větrných elektráren, a tedy využít rozměrné plochy, pro které by nebylo 

nalezeno jiné uplatnění. [4] 

Z organické elektroniky vychází obor zvaný bioelektronika. Ten spojuje pole elektroniky 

s polem biologie. Jedná se o obor, který díky svému širokému spektru využití, od oblasti 

filozofie, kde řeší původ vědomí, po komponenty spojené s medicínou, docílil v tomto tisíciletí 

obrovského rozmachu. Ovšem kořeny této vědní disciplíny můžeme hledat již v 18. století, 

v době, kdy prováděl Galvani pokusy s elektřinou na žabích stehýnkách. Těmito pokusy 

dokázal přítomnost elektrického napětí v tělech živočichů. Jeho výzkumy vedly v dalších 

stoletích například k vývoji kardiostimulátoru, umělých končetin nebo například zařízení pro 

měření cukru v krvi [2]. V současnosti patří mezi nejběžnější přístroje, využívané v tomto 

odvětví, biosenzory. Tyto přístroje nejčastěji slouží k analýze biologických signálů a jejich 

přeměně na lépe zpracovatelnou formu, jako je například světelný nebo elektrický signál. [5] 

2.2 Materiály 

Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, organické látky využívané v elektronice mají, ve 

srovnání s anorganickými, řadu výhod. Jednou z nejvýznamnějších je, za vhodných podmínek, 

vysoká úroveň vodivosti. U anorganických látek je vodivost způsobena uspořádáním atomů 

do krystalické mřížky, díky které dojde k delokalizaci valenčních elektronů. Tyto elektrony jsou 

poté schopny cestovat materiálem a vést elektrický proud. Organické sloučeniny, které jsou 

složené převážně z atomů uhlíků, schopnost propojit své valenční orbitaly nemají, ale fungují 

na jiném principu. Využívá se vlastnost uhlíku tvořit konjugované systémy, a právě střídající 

se jednoduché a dvojné vazby umožňují elektrickou vodivost. Dalším velmi důležitým 

předpokladem pro dobrou vodivost organického materiálu je i přítomnost příměsi, která umožní 

polymerům zvýšit vodivost elektrického proudu. Jako první tuto myšlenku předvedli vědci 

Heeger, MacDiarmid a Shirakawa, kteří demonstrovali deseti milionové zvýšení vodivosti 
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polyacetylenu přídavkem atomů bromu. V roce 2000 díky tomuto objevu získali dokonce 

Nobelovu cenu. [6] 

Kromě elektronové vodivosti se v organických materiálech cílí také na vodivost iontovou, která 

umocňuje celkovou hodnotu vodivosti materiálů. V mnohých případech totiž dochází 

k interakcím mezi ionty zkoumané látky či roztoku s příměsemi podporujícími vodivost 

polymerů či se samotnými vodivými polymery. Vhodnou kombinací materiálů zapříčiňujících 

elektronovou a iontovou vodivost lze ve výsledku získat velmi kvalitní elektrický signál. Zisk 

kvalitních elektrických signálů ze živých organismů předurčuje využití organických 

polymerních materiálů pro medicínské účely. [7] 

Další vhodnou vlastností je i vysoká rozpustnost použitých polymerních látek v organických 

rozpouštědlech. Díky tomu je možné připravit roztoky polymerů o rozdílných koncentracích, 

které jsou vhodné pro následné zpracování různými metodami. Mezi struktury, které lze 

připravit, patří například hydrogely, vlákna, 3D scaffoldy, či v této práci využívaných tenké 

vrstvy. Jednotlivé materiály mohou být navíc dále upravovány, či jejich povrchy dále 

pozměňovány pomocí chemických reakcí. Díky tomu lze získat velmi široké spektrum jen 

nepatrně se lišících struktur, které mohou mít ovšem úplně jiné vodivostní nebo biokompatibilní 

vlastnosti [2],[8]. Tohoto se využívá především pro vytvoření materiálu o specifických 

vlastnostech, které jsou nejvhodnější pro dané aplikace. 

Vysoké rozpustnosti se nejlépe využívá právě pro přípravu tenkých vrstev. S polymerním 

materiálem v kapalné formě lze snadno a efektivně manipulovat, lze jej jednoduše nanášet 

na podkladní materiál či jej dále upravovat. Pro nanášení materiálu lze využít metody, jako je 

rotační lití nebo napařování. Obě možnosti nanášení lze aplikovat na různé povrchy, například 

sklo nebo plast. Látky využívané pro bioelektronická zařízení jsou stálá nejen za laboratorních 

podmínek, ale i nestandardních podmínek, jako je například kontakt s fyziologickým 

prostředím či zvýšená teplota. Na rozdíl od anorganických sloučenin existuje velké množství 

firem, které se zabývají výrobou organických polymerů a jednotlivé látky jsou lépe komerčně 

dostupné. Při výrobě polymerů hrají důležitou roli i nízké energetické náklady a poměrně nízká 

ztrátovost materiálů v průběhu přípravy polymerů. [2] 

V elektronice se pracuje především s pevnými vodivými materiály. Zde mají opět výhodu 

organické sloučeniny před anorganickými protějšky. Aby bylo možné získat požadovaný tvar 

a vlastnosti anorganických vodičů, je nutné na ně působit velmi vysokými teplotami. Naproti 

tomu lze organické materiály zpracovávat i za laboratorních teplot, či za teplot blížících se 

bodu mrazu. To vše je dáno tím, že jsou organické vodivé materiály nejprve připravovány 

ve formě suspenzí, u kterých po nanesení na podložní materiál dochází k odpaření 

rozpouštědla. Díky nízkým teplotám je možné do vrstvy polymeru zakomponovat například 

částice bílkovinné povahy, jako jsou například enzymy, které by za zvýšené teploty jinak 

zdenaturovaly. Enzymy plní funkci zesilovače iontového signálu štěpením svých specifických 

substrátů. [2] 
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2.2.1 Poly(3-hexylthiofen-2,5-diyl) – P3HT 

P3HT neboli poly(3-hexylthiofen-2,5-diyl) je stabilní polymerní sloučenina, využívaná díky 

svým vhodným elektrickým vlastnostem a pravidelnosti polymerního řetězce, která může 

dosahovat až 98 % [9]. Vysoká vodivost této látky je způsobena její konjugovanou vazbou 

mezi jednotlivými monomery. Je rozpustná ve velkém množství protických rozpouštědel. 

V bioelektronice se využívá její schopnosti utvářet vysoce homogenní vrstvy, které jsou 

stabilní, je možné s nimi snadno manipulovat a lze je použít i opakovaně. Navíc pro zvýšení 

biokompatibility je možné upravit postranní řetězec. Úpravou postranního řetězce bylo 

například docíleno snadného nanesení, přichycení a dlouhodobé stabilizace enzymů pro 

stanovení hladiny glukózy nebo galaktózy ve vzorcích. V pozdějších výzkumech byly 

prováděny experimenty pro vytvoření senzoru na stanovení množství cholesterolu v krvi. Při 

tomto výzkumu byl použit právě P3HT, na jehož vrstvu byl nanesen enzym cholesterol 

oxidáza [10]. Pro zvýšení vodivostních vlastností vrstev P3HT bylo testováno mnoho metod. 

Jednou z nich je i přídavek dodecylbenzensulfonové kyseliny (DBSA). Právě díky přídavku 

této kyseliny vzrostla vodivost polymerních vrstev téměř tisícinásobně, v porovnání 

s neošetřenou vrstvou. Díky zvýšení vodivosti může být takto upravený polymer využit jako 

aktivní vrstva tenkovrstvých tranzistorů nebo jako složka organických solárních článků. Právě 

ve druhém zmiňovaném odvětví P3HT v současnosti nachází největší využití. V organické 

fotovoltaice je snahou vědců omezit výrobu solárních článků obsahujících vysokomolekulární 

fullereny, které jsou dražší na výrobu, hůře upravitelné a daleko více nestabilní oproti P3HT. 

[10] 

 

2.2.2 Polypyrrol – PPy 

Jedná se o heterocyklickou sloučeninu. Vyrábí se polymerizací monomeru pyrrolu. Počátky 

aplikace této látky sahají až do 80. let, kdy byla využita jako složka prvního organického 

elektrochemického tranzistoru, díky své mimořádné stabilitě a biokompatibilitě [3]. Následně 

bylo pomocí pokusů zjištěno, že na zvýšení jeho vodivosti či na získání dalších požadovaných 

vlastností, jako například rozpustnost, má zásadní vliv volba vhodného postranního řetězce. 

Příkladem může být zjištění, že využitím chloristanů lze dosáhnout zvýšení vodivosti až 

desetkrát při srovnání s oxalátovými postranními řetězci. Ovšem je zde nutné poznamenat, že 

Obr. 1: Poly(3-hexylthiofen-2,5-diyl) 
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právě přidáním některých typů postranních řetězců může dojít k drastickému poklesu vodivosti 

či stabilitě. V současnosti dochází k využívání této látky mimo aktivní vrstvy biosenzorů také 

například jako sloučeninu schopnou ochránit nerezovou ocel proti důlkové korozi [13]. 

Zajímavým příkladem může být studie zabývající se výrobou hydrogelů, které by byly 

transparentní a dobře biokompatibilní při zachování vysoké vodivosti. Toho bylo docíleno za 

využití polypyrrolu s polydopaminem zaneseným do polyakrylamidového gelu. Polypyrrol je 

sám o sobě velmi hydrofobní, a tedy málo biokompatibilní, ovšem v kombinaci s hydrofilním 

polydopaminem byla jeho hydrofobicita potlačena. Takto připravený hydrogel by mohl najít 

využití jako elektroda, která by byla schopna samovolně přilnout k lidské kůži a přesně měřit 

požadované biosignály [14]. Jednou z dalších možností, jak efektivně využít polypyrrol, se 

zabývala skupina vedená panem Kyungem, která se zaměřila na vývoj polem řízených 

tranzistorů. Cílem tohoto výzkumu bylo připravit tranzistory schopné detekovat a stanovit 

hladinu hormonu kortizolu v krvi. Tento hormon hraje důležitou roli při regulaci metabolických 

pochodů a jeho abnormální hodnoty mohou v lidském těle vyvolávat onemocnění jako 

Cushingův syndrom nebo Addisonova choroba. V současnosti se pro stanovování hladiny 

kortizolu v krvi využívají metody jako Ramanova spektroskopie či plynová chromatografie 

spojená s hmotnostní spektrometrií. Tyto metody vyžadují časovou náročnost a preciznost jak 

během přípravy vzorků, tak při celém průběhu testování. Tranzistory založené na 

polypyrrolových nanotrubicích by mohly být vhodnou náhradou těchto metod díky 

jednoduchosti procesu stanovování koncentrace kortizolu a vysokých mezí detekce. Navíc 

díky přítomnosti protilátky imunoglobulinu G reaguje senzor pouze s molekulami kortizolu, 

takže je celý senzor velmi selektivní. [15] 

 

2.2.3 Polyanilin – PANI 

Polyanilin je polymerní vodivá struktura, která bývá složena z monomerních jednotek anilinu a 

tyto monomery mohou být buď ve stavu oxidovaném nebo redukovaném. Polyanilin tvoří 

několik forem, lišících se v zabarvení a stabilitě, viz Obr. 3. Mezi nejznámější formy patří 

leukoemeraldin, pernigranilin nebo emeraldin. Leukoemeraldin je bezbarvá sloučenina 

složená pouze z opakujících se anilinových monomerů propojených jednoduchou vazbou. 

Tato látka může být oxidována na vzduchu a nevede elektrický proud. Nejstálejší, a 

v bioelektronice využívanou sloučeninou, je emeraldin. Oxidací leukoemeralinu lze získat 

zeleně zbarvenou emeraldinovou bázi. Aby tato báze mohla vést elektrický proud, musí být 

vhodně protonována pomocí organických i anorganických kyselin za vzniku emeraldinových 

Obr. 2: Polypyrrol 
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solí, které mají fialové zbarvení. Dále také platí, že s rostoucí protonací dochází 

k umocnění delokalizace -elektronů a s tím souvisejícím zvýšením její vodivosti. Dalším 

zástupcem je fialovo-modrý pernigranilin, který má podobné složení, ale benzenová jádra jsou 

propojena přes iminy. Tato sloučenina je nestálá na vzduchu právě díky přítomnosti iminů, 

které ochotně interagují s nukleofily (např. voda), a podléhá redukci. [16] 

Svoje využití najde polyanilin například jako materiál pro kondenzátory elektrické energie, díky 

své vysoké kapacitanci a své stabilitě během přebíjení [17]. Na poli bioelektroniky je využíván 

pro svoji vysokou vodivost, dobré interakce s biologickým prostředím a vhodnou 

elektrochemickou stabilitu. Dále je využíván pro svoji nízkou cenu a snadnou přípravu 

ve vodných roztocích. V praxi se využívá jako materiál pro výrobu glukometrů či jiných 

biosenzorů. [18] 

Polyanilin slouží jako vodivá součást glukometrů již od minulého století, kdy byl nanesen 

na elektrody glukometru a do jeho struktury byla následně inkorporována glukózaoxidáza. 

Tento enzym způsobil štěpení glukózy na glukonolakton a peroxid vodíku. Rozkladem 

peroxidu vodíku na anodě byl získán elektrický signál, který byl ekvivalentní koncentraci 

glukózy v krvi.  

Prakticky na stejném principu fungují glukometry do dnešních let. Hlavním rozdílem mezi 

přístroji jsou materiály využité na výrobu elektrod. Ty totiž v současnosti cílí na co nejlepší 

interakci mezi elektrodou, vrstvou polymeru a okolním prostředím. Z toho důvodu jsou pro 

výrobu elektrod testovány materiály jako například nanostruktury grafenu, nanočástice zlata či 

oxidu titaničitého. Senzory stavěné na těchto materiálech mají výborné vlastnosti, jako 

Obr. 3: Jednotlivé formy polyanilinu; a) emeraldin, b) leukoemeraldinová báze, 

c) leukoemeraldinová sůl a d) pernigranilin 
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například nízká mez detekce (řádově desítky µM), zvýšená vodivost a s ní spojená rychlá 

odezva, pohybující se v řádech sekund. [17] 

2.2.4 PEDOT:PSS 

Jedná se o sloučeninu, která je tvořena kladně nabitými řetězci poly(3,4-ethylendioxythiofen) 

dopovanými záporně nabitým poly(styrensulfonát). Jednou z výhod oproti dříve uvedeným 

materiálům je jeho stabilita. U předchozích dvou polymerů byla zjištěna vysoká míra nestability 

a možnost snadné oxidace při využití čistých látek. Filmy tvořené předešlými materiály jsou 

poměrně pevné a křehké, a proto se musejí nanášet do substrátů, např. hydrogelů. Vzhledem 

k tomu, že jsou obě látky nerozpustné v organických rozpouštědlech, je jejich míra využití 

velmi omezena [2]. PEDOT je sám o sobě také v těchto rozpouštědlech nerozpustný, ale 

ve směsi s PSS je tato vlastnost potlačena. [19] 

Historie polymeru PEDOT:PSS sahá až do osmdesátých let minulého století, kde začal sloužit 

jako antistatická vrstva na fotografických filmech. V současnosti patří mezi nejvíce využívané 

sloučeniny v jednotlivých biosenzorech. Jedná se o velmi dobrý vodič. Je to dáno jeho stavbou, 

kdy molekula PEDOT je výborným přenašečem elektronů, a to díky svému velkému množství 

konjugovaných π-elektronů a PPS je sice elektronově nevodivý, ale za to velmi dobře 

interaguje s ionty. [20] 

I když je PEDOT:PSS sám o sobě velmi dobře vodivý, byly na něm prováděny testy pro ještě 

větší zlepšení jeho vodivostních vlastností. Mezi využité metody patří například dopování 

roztoku polymeru dalšími látkami, sekundární ošetření připravených vrstev (tzv. post-

treatment) např. rotačním litím či zanášení sloučenin do hydrogelů. 

Jedny z prvních pokusů o zvýšení vodivosti prováděla v roce 2002 skupina kolem Leea, která 

popsala zvýšení elektrické vodivosti po přídavku DMSO do kapalného roztoku PEDOT:PSS. 

Pomocí jejich pokusů bylo dokázáno, že k největšímu nárustu elektrické vodivosti došlo při 

přídavku 3 % objemového množství DMSO do roztoku. Od zveřejnění jejich výsledků byly a 

jsou testovány přídavky dalších látek do roztoků polymeru, které kromě vodivosti mohou 

zlepšovat i jiné vlastnosti, jako například biokompatibilitu či stabilitu připravených vrstev. 

V praxi se proto lze setkat s dalšími látkami jako etylenglykol, metanol, glycerol nebo D-

sorbitol. [21] 

Jako alternativou k polymerním vrstvám, obohaceným o přídavky látek vypsaných v minulém 

odstavci, byl testován i proces přípravy homogenní vrstvy čistého polymeru PEDOT:PSS 

pomocí rotačního lití čistého polymeru s následným vysušením vrstvy a její úpravou pomocí 

nanesení různých chemických sloučenin. Kromě dříve zmíněných látek byly pro zvýšení 

vodivosti úspěšně testovány kyseliny. Při zkoumání bylo zjištěno, že právě síla kyseliny má 

vliv na výslednou vodivost materiálu. Vhodným příkladem je test prováděný s kyselinami: 

sírovou, dusičnou, chlorovodíkovou a mravenčí. Při tomto experimentu byl zkoumán celkový 

vliv jednotlivých kyselin na celou vrstvu PEDOT:PSS po stránce vodivostní, pevnostní a 

morfologické. Všechny upravené vrstvy byly porovnávány s vrstvou čistého PEDOT:PSS a 

PEDOT:PSS upraveného pomocí etylenglykolu. Nejlépe z celého testu vyšly vzorky ošetřené 

kyselinami dusičnou a sírovou. Pomocí těchto kyselin byla ze vzorků PEDOT:PSS odstraněna 

přebytečná část PSS, což vedlo ke ztenčení a transformaci vrstvy a k přeskupení jednotlivých 

částic PEDOT. Přeskupením řetězců PEDOT blíže k sobě, a tedy lepším propojením 
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konjugovaných vazeb, bylo docíleno zvýšení vodivosti vrstvy. Kyseliny chlorovodíková a 

mravenčí neměly na vrstvu prakticky žádný vliv, a proto nedošlo k výrazným změnám 

ve vzhledu či vodivosti. [20] 

Využití může najít sloučenina PEDOT:PSS také ve formě hydrogelu. Na hydrogely 

je ve většině výzkumů pohlíženo jako na látky velmi podobné živým tkáním. Mezi podobné 

vlastnosti lze zařadit například úroveň tvrdosti, resp. měkkosti, kdy Youngův modul pružnosti 

dosahuje hodnot od 1 kPa do 1 MPa. Tyto hodnoty jsou shodné jako hodnoty Youngova 

modulu živých tkání. Naproti tomu anorganické látky, popřípadě vysušené hydrogely 

využívané v různých organických zařízeních mají daleko vyšší hodnoty Youngova modulu, 

pohybující se v řádech stovek MPa až desítek GPa. Další významnou vlastností je i vysoký 

obsah vody ve strukturách gelů či její vysoká sorpce do struktury gelů, oproti anorganickým 

látkám, které v drtivé většině případů neobsahují žádnou vodu. Po přídavku látky PEDOT:PSS 

do vodného roztoku hydrogelu se ovšem tyto vlastnosti zhoršily a gel disponoval vlastnostmi 

jako nižší pružnost, horší vodivost či nižší stabilita ve vodném prostředí. Aby se zlepšily 

všechny zmíněné vlastnosti, byl vytvořen hydrogel z čistého PEDOT:PSS, jehož vodný roztok 

byl dotován 13 % objemové hmotnosti dimethylsulfoxidem. Takto připravený hydrogel 

disponuje kvalitními vlastnostmi, jakožto zvýšenou elektrickouvodivostí(z < 10 S·cm-1 

na 20 S·cm-1 ve fosfátovém pufru a na 40 S·cm-1 v deionizované vodě), snížením Youngova 

modulu na   ̴2 MPa a pružnost větší než 35 %. Takto připravený hydrogel byl stabilní po dobu 

3 měsíců se snížením vodivosti materiálu o méně než 10 %. [22] 

Všechny dříve uvedené možnosti využití pohlíží na PEDOT:PSS z hlediska vodivosti. Ovšem 

největším problémem této látky je její omezená biologická kompatibilita. Při testování látek, 

které by se daly potenciálně využít v organické bioelektronice, bylo zjištěno, že PEDOT:PSS 

nevykazuje vhodné vlastnosti pro kultivaci biogenních kultur [8]. V jedné z mnoha studií byly 

prováděny testy s kulturami fibroblastů a kardiomyocytů na látkách: PEDOT:PPS, TIPS-

Pentacen, (DPP(TBFu)2 a P3HT. Při kultivaci biogenních látek na zmíněných površích všechny 

kultury vykazovaly jen minimální stresové reakce na jednotlivé vrstvy, až na PEDOT:PSS. V 

tomto případě byly jak buňky fibroblastů, tak buňky kardiomyocytů zdeformovány a jen 

v minimální míře nakultivovány na povrch polymeru. Minimální stres buněk v případě TIPS-

Pentacenu, (DPP(TBFu)2 a P3HT byl způsoben vlivem slabě hydrofobního charakteru 

jednotlivých organických vrstev. U vrstvy PEDOT:PSS byla deformace buněk vyvolána 

přítomností záporně nabité sulfonové skupiny, která zamezovala přilnutí živých buněk na 

povrch organické vrstvy. Ke zlepšení biokompatibility polymerních materiálů došlo po ošetření 

vrstev kolagenem IV, který byl schopný pozměnit úhel smáčení vrstev a zanést do vrstvy 

polymeru vlastní funkční skupinu. Tato modifikace vedla ke zlepšení biokompatibilních 

vlastností u všech testovaných polymerů, včetně PEDOT:PSS. [8] 

Z výsledků této studie vyplývá, že výměnou protiiontu PSS ve struktuře PEDOT:PSS 

za  molekulu s lepšími biokompatibilními vlastnostmi by bylo možné připravit polymerní 

materiál lépe slučitelný s biologickým prostředím. V jedné ze studií se skupina kolem Molina 

zaměřila na látky jako dextran sulfát, chondroitin sulfát, kyselina alginová nebo ulvan.  Všechny 

tyto látky byly již dříve testovány a v současnosti se využívají jako možné dopanty pro 

polymerní sloučeniny, u kterých zvyšují jejich biokompatibilitu. Dextran sulfát například snižuje 

srážlivost biogenních látek a chondroitin sulfát umožňuje snadnější tvorbu vazeb s proteiny, či 
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funguje jako protizánětlivá látka. Studie byla zaměřena na vlastnosti jednotlivých připravených 

vrstev a na jejich schopnost navázat na svůj povrch proteiny a živé buňky. Výsledky studie 

byly poměrně komplexní a každá připravená polymerní vrstva disponovala rozdílnými 

vlastnostmi. Jednou ze zkoumaných vlastností byla schopnost navázání fibronektinu na 

povrchy jednotlivých polymerů. Největší množství navázaného vykazovaly látky ulvan a 

dextran sulfát. Chondroitin sulfát a kyselina alginová si vedli poměrně hůře. Ovšem při 

následujícím testu, který se zaměřoval na elasticitu vrstev s nakultivovaným fibronektinem, 

vykazovaly nejlepší výsledky právě chondroitin sulfát a kyselina alginová. Ve výsledku celého 

zkoumání nebylo možné určit látku s nejlepšími vlastnosti, neboť každá sloučenina měla své 

pro a proti. [23] 

Další možností pro zvýšení biokompatibilních vlastností může být využití látky PEDOT:DBSA. 

Dodecylbenzensulfonová kyselina by mohla být vhodným kandidátem na náhradu molekuly 

PSS, neboť je často využívána jako dopant právě pro zvýšení vodivostních vlastností 

pro PEDOT:PSS. [24] 

 

2.3 Elektronická a bioelektronická zařízení 

2.3.1 Elektrody 

Elektrody potažené vrstvou konjugovaných polymerů jsou často využívány ke zprostředkování 

signálu (elektronového či iontového) mezi zkoumaným prostředím a snímacím zařízením 

v různých odvětvích, jako je například medicína či analytická chemie. Protože elektrody slouží 

pouze k zaznamenávání, popřípadě zesílení signálu, označují se jako pasivní polovodičové 

Obr. 4: Vzorce pro a) poly(3,4-ethylendioxythiofen), b) poly(styrensulfonát) a c) 4-

dodecylbenzensulfonová kyselina 
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součástky. Organické elektrody do jisté míry pracují na stejném principu jako ty anorganické, 

ovšem díky konjugované vazbě mohou dosahovat efektivních hodnot až o dva řády vyšší, než 

je tomu u anorganických protějšků. Vhodným materiálem, díky své vysoké vodivosti, nízkému 

odporu a snadné zpracovatelnosti, je PEDOT:PSS [25]. Vlastnosti vrstev polymerů na 

elektrodách budou záviset na parametrech, při kterých byla vrstva nanášena, jako je například 

teplota, princip nanášení, rozpouštědlo a jiné. Díky tomu může být vytvořeno velké množství 

specifických elektrod. Při přípravě vrstev je také kladen důraz na velikost impedance, která 

popisuje zdánlivý odpor součástky. Obecně je dáno, že čím je nižší hodnota impedance, tím 

lépe. V neposlední řadě musí elektrody zvládat dostatečnou iontovou vodivost. Díky nízké 

impedanci polymerních materiálů jsou testovány elektrody, které by byly vhodné k léčení 

chorob jako epilepsie, slepota či hluchota. Nicméně tyto elektrody jsou teprve v rané fázi vývoje 

a potýkají se s problémy jako snadná degradace během snímání či úzká škála potenciálů, při 

kterých je polymerní vrstva stabilní, a je tedy nutné v nejbližší době tyto problémy vyřešit. [1] 

2.3.2 Tranzistory  

Tranzistory označujeme jako aktivní součástky, neboť mohou kromě získávání elektrických 

signálů a hodnot, také tyto elektrické signály ovlivňovat, popřípadě elektrickou energii převádět 

na jinou formu energie. Díky těmto vlastnostem najdou široké spektrum uplatnění, například 

jako součást solárních článků, nebo biosenzorů. [18] 

Organické polymery nachází své využití při výrobě takzvaných organických tenkovrstvých 

tranzistorů (z anglického OTFT – organic thin-film tranzistors). Jedná se o tranzistory složené 

z tenké vrstvy vodivého nebo polovodivého materiálu, dvou elektrod, které tento materiál 

spojuje, dále z tenké vrstvy dielektrického materiálu nebo vrstvy elektrolytu, která odděluje celý 

vodivý systém od třetí elektrody. Na Obr. 5. jsou uvedeny dva hlavní typy tenkovrstvých 

tranzistorů, které mají v současnosti největší význam. Jedná se o OFET – organické, polem 

řízené tranzistory (z anglického organic field-effect transistors) a OECT – organické 

elektrochemické tranzistory (z anglického organic electrochemical transistors). Každý z těchto 

tranzistorů pracuje na jiném principu, ovšem oba mají 3 stejné elektrody: řídící – G 

(z anglického gate), odtoková – D (z anglického drain) a zdrojová – S (z anglického source). 

V obou případech platí, že S a D elektrody jsou navzájem propojeny tenkým organickým 

polovodivým filmem, který funguje jako aktivní kanál, a G elektroda je oddělena dielektrickou 

vrstvou v případě OFET nebo v případě OECT vodivým roztokem analytu. [25],[26] 
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OFET pracuje na principu ovlivňování hustoty nosičů elektrického náboje v polovodičové 

vrstvě pomocí náboje na G elektrodě. Náboj na elektrodě může být buď kladný, nebo záporný 

a s tím souvisí tvorba volných elektronů či elektronových děr v polovodičové vrstvě. Elektrody 

S a D jsou součástí polymerní vrstvy, zapříčiňují průchod proudu, který směřuje ze zdrojové 

elektrody do elektrody odtokové, a od elektrody G jsou odděleny vrstvou dielektrika. Proud, 

procházející celým systémem, je úměrný velikosti napětí na elektrodě řídící. [27] 

Počátky výzkumu tranzistorů OFET sahají až do osmdesátých let. V roce 1990 se podařilo 

vědcům sestrojit tranzistory, které byly schopné detekovat amoniak a další nebezpečné plyny 

ze vzduchu. O deset let později sestrojili výzkumníci OFET, který detekoval rozdílné druhy 

plynů. Od tohoto okamžiku se mnohonásobně zvýšil zájem o biosenzory a byly vytvářeny stále 

nové tenkovrstvé tranzistory pro stanovování vlhkosti, pH, iontů a chemického složení. Mezi 

zajímavé tranzistory poslední doby patří detektor na hladinu alkoholu v krvi. [1],[27] 

Senzory na bázi EGOFET, neboli organické polem řízené tranzistory s řídící elektrodou 

oddělenou pomocí elektrolytu (z anglického electrolyte-gated OFET), jsou novějšími verzemi 

OFET. EGOFET využívá vrstvu elektrolytu k oddělení G elektrody od polovodičové vrstvy. 

Výhodou takto vzniklého systému je práce za nízkého napětí (okolo 2 V). I když je zapsán 

EGOFET do společné kategorie s OFET, někteří vědci tvrdí, že je pouze upravenou verzí 

OECT, neboť pracuje na velmi podobném principu. Rozdíl mezi EGOFET a OECT spočívá 

v propustnosti iontů do polymerní vrstvy, které je vyobrazeno na Obr. 6. 

V elektrolytu tranzistoru EGOFET dochází vlivem nastaveného napětí na řídící elektrodě 

k usměrnění náboje směrem k povrchu polymerní vrstvy, kde se začne hromadit. V polymerní 

vrstvě dojde k vytvoření vrstvy náboje s opačným znamínkem. Pokud by byla povrchová vrstva 

polymeru propustná pro ionty, jednalo by se o OECT. Vniknutím iontů do vrstvy polymeru by 

došlo k ovlivnění elektrické vodivosti celého přístroje. [27] 

Většina současných senzorů na bázi EGOFET se využívá pro zkoumání DNA nebo hodnoty 

pH. [3] 

 

Obr. 5: Schéma a) organického, polem řízeného tranzistoru a b) organického elektromického 

tranzistoru. Tranzitory se skládají ze substrátu, řídící – G, zdrojové – S a odtokové – D elektrody, dále 

z vrstvy polymerního materiálu a v případě OFET je zde navíc přítomné dielektrikum. 
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Oproti OFET získal OECT na významu až na počátku tohoto tisíciletí, kdy byl poprvé využit 

PEDOT:PSS jako aktivní materiál. OECT mohou na rozdíl od OFET využívat k přenosu náboje 

celou šířku vrstvy polymeru (u OFET interaguje jen tenká vrstva na rozraní mezi organickým 

materiálem a vodným roztokem či dielektrikem) [1]. OECT na rozdíl od OFET nemá oddělenou 

G elektrodu, nýbrž je tato elektroda přímo ve styku se zkoumaným elektrolytem. Jelikož jsou 

elektrody většinou tvořeny kovovým materiálem, byl pro zvýšení biokompatibility využit právě 

již zmiňovaný PEDOT:PSS, který byl na elektrodu nanesen. Změnou napětí na G elektrodě 

lze využít schopnosti elektrolytu přenášet elektrony, a tyto elektrony buď vytahovat 

z polovodičové vrstvy, nebo jí je poskytovat, čímž dochází ke změně v hodnotě procházejícího 

proudu mezi S a D elektrodami. [3] 

Tranzistory OECT mají oproti OFET řadu výhod. Tou první je možnost práce ve vodném 

prostředí elektrolytu, což je základním aspektem pro snímání. Na toto navazuje i fakt, že OECT 

pracují s nízkými napětími (okolo 1 V), na rozdíl od OFET senzorů, které se pohybují v rozpětí 

od 20 do 100 V [28]. Jednotlivé části OECT senzorů se mohou vyrábět odděleně, což vede 

k jejich snadné kombinaci a možnosti vytvoření komplexních systémů [3]. 

Využití najdou jako součástky biosenzorů pro stanovení a monitorování koncentrace např. 

dopaminu, glutamátů či askorbové kyseliny.  

2.3.3 Biosenzory 

Nejznámějšími bioelektronickými zařízeními jsou v současnosti biosenzory. Ty bývají 

nejčastěji složené z biologické složky, která je schopna reagovat výhradně se zkoumanou 

látkou, a snímače, který převádí biologický signál vzniklý reakcí látek na jiný, lépe měřitelný 

(nejčastěji elektrický) [29]. Organickou složku představují ve velké míře enzymy, které jsou 

schopny reagovat pouze s určitým substrátem, a tím lze docílit velmi přesného stanovování. 

Historie biosenzorů s enzymatickou složkou se začala psát v době, kdy Clark a Lyons 

předvedli svůj biosenzor založený na oxidaci glukózy. V současnosti patří tyto biosenzory mezi 

nejběžněji používané.  

Senzory založené na organických tenkovrstvých tranzistorech jsou využívány pro svou 

vysokou citlivost, nízké limity detekce, vysoké limity citlivosti a kvůli svým miniaturním 

rozměrům, díky kterým mohou být instalovány do přenosných zařízení. Další podstatnou 

výhodou je i provoz za nízkých napětí. Tyto senzory jsou schopny kontrolovat kvalitu prostředí, 

mohou být využity při medicínských diagnostikách nebo při stanovování přítomnosti a 

množství drog v krvi. [3] 

Obr. 6: Schéma znázorňující rozdílné principy transportu náboje; a) EGOFET a b) OECT. Zkratky 

popisují názvy elektrod, konkrétně řídící – G, zdrojovou – S a odtokovou – D. 
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2.4 Principy využívaných metod 

2.4.1 Ultrazvukové čištění 

První využitou metodou v této práci byla metoda ultrazvukového čištění. Jedná se o 

nejšetrnější a nejvhodnější způsob čistění pevných látek, které jsou jinými metodami obtížně 

vyčistitelné. Frekvence, které může slyšet člověk, se pohybují v rozsahu od 16 Hz do 20 kHz. 

Frekvence o nižších hodnotách, než je 16 Hz, se označují jako infrazvuk, hodnoty o vyšších 

frekvencích jako ultrazvuk. Tato metoda tedy pro čištění materiálů využívá frekvencí 

dosahujících vyšších hodnot, pohybujících se nejčastěji v rozmezí 20 až 200 kHz. Přístroje 

využívané pro čistění jsou nejčastěji složené ze dvou částí, a to z ultrazvukového generátoru 

a měniče. Ultrazvukový generátor napájí měnič, který mění přijímanou energii na zvukové vlny. 

Tyto vlny poté vstupují do kapalného prostředí v ultrazvukové vaničce. S dostatečnou 

intenzitou zvuku nastává jev zvaný pseudokavitace. Pseudokavitace je jev, při kterém 

nedochází k tvorbě kavitačních bublin, jako je tomu u kavitace, ale pouze k pulzování 

kavitačních dutin v důsledku periodických změn tlaku [30]. Díky těmto pulzům dochází 

k narušení vrstvy nečistot, které ulpívají na povrchu čištěného materiálu a postupně dochází 

k jejich odstranění. Tato forma čištění je ve srovnání s ostatními metodami, jako je například 

čištění mechanické či chemické, mnohem efektivnější, rychlejší a bezpečnější.  

2.4.2 Rotační lití (spin-coating) 

Jedná se o metodu sloužící k vytvoření homogenní vrstvy analytu (například vodivého 

polymeru) o tloušťce v řádech desítek nanometrů. Přístroj, který se využívá pro přípravu těchto 

vrstev, se nazývá spin-coater a je složen ze dvou částí: odstředivky a vakuové pumpy. 

Využívanými vlastnostmi odstředivek je možnost nastavení přesného počtu otáček, akcelerace 

a doby otáček. Dále je nutné počítat s vlivem těkavosti rozpouštědla, koncentrací a viskozitou 

deponovaného materiálu na tloušťku připraveného filmu [30]. V praxi je možné i jen malou 

změnou jedné z těchto hodnot získat vrstvy s různými vlastnostmi. Počet otáček lze 

nastavovat v rozmezí od několika set do několika tisíc otáček za minutu. Principem metody je 

nanesení zkoumané sloučeniny, rozpuštěné ve vlastním rozpouštědle, v malém množství 

(řádově desítky až stovky mikrolitrů) na podkladní substrát. Tento substrát je umístěn na 

rotační části spin-coateru a přichycen pomocí vakuové pumpy. Existují dva principy, jak se dá 

k nanášení vrstev přistupovat, a to statickou a dynamickou formou. Statickou formou je 

myšleno nanesení celého roztoku vzorku na substrát při zastaveném spin-coateru. Následně 

je celý systém odstředěn a poté je vniklá vrstva zbavena přebytečného rozpouštědla, nejčastěji 

sušením. Za dodržení určitých podmínek je možné na takto vysušený vzorek nanést stejným 

způsobem i další vrstvy jiných látek [31]. Tato metoda nachází své zápory právě v nanášení 

materiálu na substrát v klidovém stavu. Při pomalém přístupu k nanesení vrstvy a následném 

roztočení substrátu může dojít k odpaření části rozpouštědla a k vytvoření nerovnoměrné 

vrstvy. Proto se tato metoda využívá při málo těkavých rozpouštědlech, či musí být práce 

provedena v dostatečné rychlosti. Druhá zmiňovaná metoda, dynamická, se od statické liší 

tím, že je roztok nanášen na roztočený substrát, který rotuje za nízké rychlosti, pohybující se 

okolo 500 otáček za minutu. Po nanesení vzorku dojde ke zvýšení rychlosti rotace 

na potřebnou hodnotu pro odstranění přebytečného roztoku. Při této metodě se pracuje 

s nižšími objemy oproti metodě statické. Úskalí celé metody spočívá ve správném nanesení 
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vzorku na substrát. Je totiž nutné nanést ideálně jednu kapku doprostřed rotujícího substrátu. 

Pokud by při práci s těkavými rozpouštědly byl roztok nanesen ve vícero kapkách, mohla by 

se na substrátu vytvořit nerovná vrstva způsobená částečným odpařením rozpouštědla z již 

nakápnutého roztoku. [32] 

2.4.3 Čtyřbodová metoda 

První využitou metodou pro charakterizaci vzorků bylo stanovení celkového odporu 

připravených vrstev za využití přístroje pracujícího na principu čtyřbodové analýzy. Jedná se 

o metodu, kdy máme sondu složenou ze čtyř hrotů. Tato sonda je umístěna na zkoumanou 

polovodičovou vrstvu tak, že se její hroty dotýkají povrchu vrstvy a sonda působí na vzorek 

pouze vlastní vahou. Díky tomu nedochází k poškození vrstvy a lze ji využít pro další měření. 

Výhodou je také to, že lze se vzorkem snadno manipulovat a tím i snadno změřit odpor 

ve kterémkoliv místě vzorku. Jak je možné vidět na Obr. 7, princip čtyřbodové sondy spočívá 

v tom, že mezi vnějšími hroty prochází definovaný proud, který generuje určité napětí, a to je 

měřeno pomocí dvou vnitřních hrotů [33]. Pro sestrojení této sondy se využívá lineární 

seřazení těchto hrotů, aby se zamezilo případným chybám a vysokým odchylkám při měření 

voltampérové charakteristiky. Dále se pro zjednodušení výpočtů využívá rozestavení hrotů se 

stejnou vzdáleností mezi nimi. Ze znalosti proudu, napětí a vzdálenosti hrotů lze vypočítat 

plošný odpor zkoumané vrstvy, viz rovnice 1:  

 𝜌 =
𝜋

ln(2)
∙
𝑈

𝐼
=

𝜋

ln(2)
∙ 𝑅 [1]  

 

Obr. 7: Schéma popisující metodu čtyřbodové analýzy. Princip 

spočívá v průchodu proud mezi dvěma vnějšími elektrodami. Na 

vnitřních dvou elektrodách je měřeno napětí odpovídající velikosti 

proudu. Z hodnot proudu a napětí lze dopočítat odpor, který se 

následně 
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Obr. 8: Přístroj profilometr připravený k měření 

2.4.4 Profilometrie 

Jako druhá technika pro charakterizaci vrstvy byla zvolena profilometrie. Jedná se metodu 

charakterizující povrch vrstvy. Celý přístroj je složený z pojízdného automatického stolu, na 

který se pokládají vzorky určené k proměření, jehly, která přejíždí přes zkoumanou vrstvu, a 

detektorů. Tyto detektory zaznamenávají signály vzniklé přejížděním jehly po povrchu vzorku, 

a následně je vykreslují v počítačovém programu jako graf. Citlivost celého přístroje závisí na 

volbě jehly, která je vyráběna pro určitou hodnotu přítlaku, který se může pohybovat v řádech 

desetin až desítek mikrogramů. Velkou výhodou je možnost nastavení požadovaného přítlaku. 

Dále závisí citlivost na vhodném nastavení doby potřebné k uražení proměřované vzdálenosti.  

Mezi světově největší výrobce profilometrů patří společnost Bruker. Tato firma patří mezi 

světovou špičku v oboru. Drží několik prvenství ve výrobě a zdokonalování svých přístrojů. 

Jedná se například o vyrobení prvního profilometru na měření tenkých vrstev, využití 

mikroprocesorů při konstrukci profilometrů nebo využití HD kamery zobrazující povrch 

zkoumaného analytu ve skutečných barvách [34]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem práce byla charakterizace připravených polymerních vrstev látky PEDOT:DBSA. 

V prvním experimentu bylo testováno různé nastavení otáček pro stanovení vhodné hodnoty 

otáček k vytvoření polymerní vrstvy o tloušťce 100 nm. Tato hodnota byla zvolena, protože se 

jedná o nejčastěji využívanou tloušťku vrstev v rámci většiny prováděných experimentů 

týkajících se tohoto tématu. Souběžně probíhalo sledování vlivu tloušťky materiálu na vodivé 

vlastnosti. Následně byl pro zlepšení elektrických vlastností materiálu sledován vliv tepelné 

stabilizace a metody dopování roztoku polymeru pomocí dopantů, taktéž využívaných hojně 

v již dříve uváděných experimentech, a metoda sekundárního ošetření připravených vrstev. 

3.1 Materiály využívané pro přípravu a úpravu polymerních vrstev 

3.1.1 PEDOT:DBSA 

PEDOT:DBSA neboli poly(3,4-ethylendioxythiofen) dopovaný dodecylbenzosulfonovou 

kyselinou je vodivý polymerní materiál, který byl zkoumán jako možná náhrada pro jeden 

z nejpoužívanějších polymerních materiálů současnosti, PEDOT:PSS (poly(3,4-

ethylendioxythiofen)-poly(styrensulfonát)). U druhého zmíněného byly ve velkém množství 

chemických pokusů zjištěny velmi dobré vodivé vlastnosti, ovšem na úkor jeho biokompatibility 

[OD ŠÁRKY]. Právě díky lepším biokompatibilním vlastnostem byl zkoumán PEDOT:DBSA. 

Pro přípravy vodivých vrstev byl využit vodivý inkoust, dodávaný firmou COC – Centrum 

organické chemie sídlící v Rybitví, složený z 1,5% suspenze ve vodě. Inkoust byl vyrobený 

v šarži 1168/314. 

3.1.2 Ethylenglykol 

Ethylenglykol (EG) je dvojsytný alkohol, který byl do tohoto experimentu zařazen díky jeho 

bohaté historii, kdy sloužil jako dopant pro zvýšení vodivostních vlastností u polymerních 

vrstev. Z poslední doby lze nalézt velké množství výzkumů s látkou PEDOT:PSS, u kterých 

byl pro zvýšení vodivostních vlastností využit právě ethylenglykol. Díky své struktuře, která 

obsahuje dvě polární alkoholové skupiny, funguje jako organické rozpouštědlo. Alkoholové 

skupiny mohou interagovat s oběma částmi polymeru. U molekuly PEDOT způsobují zvýšení 

tvorby mezivazebných interakcí, a tedy zvýšené shlukování molekul. Navíc dochází u PEDOT 

ke změně konformace ze spirálového uspořádání na lineární [6 - obecný]. U molekul PSS 

způsobuje jejich částečné rozpuštění a vymytí z polymerní vrstvy. Kromě pozměnění struktury 

mezi molekulami PEDOT dochází ke strukturálním změnám v rámci celé polymerní vrstvy. 

Tyto změny vedou k zeslabení elektronových a iontových vazeb, což je důvodem zvýšení 

vodivosti. [35] 

3.1.3 Dimethylsulfoxid 

Dimethylsulfoxid (DMSO) je bezbarvá organosírová sloučenina. Jedná se také o polární 

rozpouštědlo a pro toto zkoumání byl vybrán ze stejného důvodu, z jakého byl vybrán i 

ethylenglykol. U PEDOT:PSS bylo prokázáno, že vlivem DMSO kromě změn ve struktuře 

polymerní vrstvy dochází také ke zlepšení soudržnosti mezi jednotlivými molekulami filmu. Při 

využití DMSO pro zvýšení vodivosti u látky PEDOT:PSS vytváří DMSO velmi silné vazby mezi 

svým atomem kyslíku a OH skupinou nacházející se v molekule PSSH. Navíc methylové 
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skupiny, nacházející se ve struktuře DMSO, interagují opět s molekulou PSSH, konkrétně 

s volnými kyslíkovými atomy. Vytvářením těchto vazeb dochází ke snížení koncentrace PSSH 

ve strukturách PEDOT:PSS. Snížením koncentrace PSS dochází k lepšímu uspořádání vazeb 

PEDOT-PEDOT a s tím souvisejícím i rozvolněním elektronů, čímž se zvyšuje celková 

výsledná vodivost [36]. Vzhledem k tomu, že molekula DBSA obsahuje také sulfonátovou 

skupinu, mohly by i zde fungovat interakce na stejném principu, jako je tomu mezi mezi DMSO 

a PSSH. 

3.1.4 Kyselina sírová 

Kyselina sírová (H2SO4) patří mezi silné dvojsytné kyseliny. Jedná se o bezbarvou olejovitou 

kapalinu. Pro tuto studii byla vybrána na základě významného zvýšení vodivosti polymerních 

materiálů v rámci velkého množství studií [20],[21]. Ovšem oproti předchozím dvěma látkám 

se využívá pouze pro úpravu již připravených vrstev polymeru, tzv. post-treatment. Jelikož se 

jedná o polární aprotické rozpouštědlo, lze přídavkem kyseliny do roztoku polymeru odštěpit z 

H2SO4 vodíkový ion, který připadne jiné molekule, nacházející se v daném roztoku. Toho se 

uplatňuje při sekundárních úpravách vrstev PEDOT:PSS, kdy je z polymerní vrstvy odštěpen 

čistý PSSH. Na stejném principu je pravděpodobná a předpokládaná úprava vrstev 

PEDOT:DBSA. Vzniklý hydrogensíranový ion může dále ovlivňovat vrstvu vytvářením 

iontových vazeb s molekulami PEDOT [37]. Dále dochází také ke změnám ve struktuře 

polymerní vrstvy, kdy se z amorfní struktury stává krystalická. V krystalické struktuře dopované 

vodivými hydrogensíranovými ionty dochází ke zvýšené delokalizaci elektronů a s tím 

souvisejícím zvýšením vodivosti. [21] 

3.2 Metody 

3.2.1 Čtyřbodová analýza 

Tato metoda byla využita pro snadné zjištění odporu vrstvy. Práce probíhala na přístroji 

Keithley 2100 6 ½ digit multimeter od firmy Tektronix. Principem metody bylo důkladné 

prošetření připravených vrstev pomocí elektrod, přes které do polymerních vrstev vstupoval 

proud a současně díky nim byly měřeny i hodnoty napětí. Díky tomu, že jsou elektrody 

uchyceny na rameni, které lze snadno zvedat, bylo možné proměřit každý vzorek v krátkém 

časovém intervalu a bylo možné snadno proměřit plošný odpor v rámci celého povrchu 

připravené vrstvy. 

3.2.2 Profilometrie 

K měření tloušťky vrstvy byl využit profilometr DektakXT od společnosti Bruker s patřičným 

softwarem. Aby bylo možné stanovit tloušťku vrstvy, bylo nejprve nutné gumovou pinzetou 

pečlivě seškrábat část vzorku až na podkladové sklíčko. Následně bylo sklíčko umístěno 

na platformu profilometru. Kladívko profilometru, které je propojeno se softwarem, přejíždělo 

přes vytvořenou rýhu a zaznamenávalo graf prezentující výšku vrstvy oproti sklíčku. Z grafu 

poté bylo možné snadno odečíst rozdíl mezi povrchem substrátu a výškou připravené vrstvy. 

Díky přítomnosti HD kamery bylo možné přesné nastavení pozice kladívka a snadnější určení 

jeho trajektorie. Díky tomu bylo možné razantně zkrátit dobu celkového stanovování tloušťky 

vrstvy. 
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3.3 Příprava vzorků 

3.3.1 Příprava vzorků pro stanovení závislosti tloušťky vrstvy na otáčkách 

Jednotlivé vzorky byly připravovány na tenká kruhová podložní skla. Před nanesením samotné 

vrstvy bylo nutné nejprve daná skla načistit a aktivovat ionty na jejich povrchu. Proto byly 

nejprve skleněné substráty umístěny do roztoku NaOH a ponechány v ultrazvukové vaničce 

po dobu 10 minut. Následně byly důkladně propláchnuty v destilované vodě a ponořeny 

do kádinky s izopropylalkoholem, která byla umístěna do ultrazvuku také na 10 minut. 

Jednotlivá skla byla nakonec promyta ve vodě, lehce namočena v izopropylalkoholu a 

vyfoukána tlakem suchého vzduchu do sucha. 

Pro zajištění opakovatelnosti metody bylo připravováno vždy alespoň 5 sad vzorků od každé 

zkoumané kombinace otáček a nanášeného objemu roztoku vzorku. Vzorky byly připravovány 

metodou statického rotačního lití. Na načištěné substráty bylo pomocí automatické pipety 

aplikováno vždy 50 µl roztoku polymeru a tenké vrstvy byly vytvořeny při nastavení 1 000, 

1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 500, 3 000 a 3 500 otáček za minutu po dobu 60 sekund. 

Takto připravené vzorky byly také využity pro studování závislosti tloušťky vrstev na elektrické 

vodivosti. 

Celý proces vytváření homogenních vrstev PEDOT:DBSA probíhal tak, že podložní substrát 

byl nejprve umístěn na rotující část spin-coateru, a následně byl tento substrát přichycen 

pomocí podtlaku k rotační části. Vzorek PEDOT:DBSA byl na skla nanášen pomocí 

automatické pipety a následně rozprostřen po celém povrchu skla. Při roztírání byl kladen 

důraz na zamezení kontaktu povrchu skla se špičkou pipety. Při kontaktu by mohlo dojít 

k narušení aktivovaného povrchu a po odstředění by mohla vzniknout nehomogenní vrstva. 

Rotace způsobila rovnoměrné rozlití zkoumaného materiálu po celé ploše skla a odstranění 

přebytečného kapalného roztoku. Připravená skla byla nakonec zapečena na plotýnce 

nastavené na teplotu 140 °C po dobu jedné hodiny. Díky tomu došlo k odpaření přebytečného 

rozpouštědla a ke stabilizaci vrstvy. 

3.3.2 Příprava vzorků pro termickou stabilizací 

Z důvodu testování vlivu zapékání vzorků na vodivost materiálu byla připravována sada 

vzorků, která byla vysušena pouze na vzduchu. Nejprve byla skla načištěna jako v předešlém 

odstavci. Následně byla tato skla po jednom umísťována na rotační část spin-coateru, 

ke kterému byla přichycována podtlakem, tvořeným vakuovou pumpou. Po upevnění skla bylo 

na jeho povrch naneseno 50 µl čistého roztoku PEDOT:DBSA. Po nanesení a důkladném 

rozetření byl spuštěn spin-coater rychlostí 1 000 otáček za minutu po dobu 60 sekund. 

Po ukončení procesu byla skla sušena na vzduchu při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin. 

3.3.3 Příprava vzorků s přídavky dopantů 

Nejprve bylo nutné si připravit dostatečné množství roztoku PEDOT:DBSA, který obsahoval 

3 objemová procenta EG. Toto složení bylo vybráno na základě literatury, kdy bylo zjištěno, 

že u polymerních vrstev PEDOT:PSS právě 3procentní zastoupení ethylenglykolu vykazovalo 

nejvyšší zvýšení elektrické vodivosti [18]. Takto připravený roztok byl následně použit pro 

přípravu sady vzorků. Na rotační část spin-coateru bylo vždy umístěno předem načištěné 

podložní sklo, připravené stejnou metodou jako v bodě 3.3.1. Následně bylo sklo přichyceno 
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podtlakem a poté na něj bylo pečlivě naneseno 50 µl připravené suspenze. Po odstředění, 

které bylo nastaveno na 1 000 otáček za minutu s dobou trvání 60 sekund, byly připravené 

vrstvy vysušeny na plotně při teplotě 140 °C po dobu jedné hodiny. 

DMSO bylo s PEDOT:DBSA smícháno v poměru DMSO:PEDOT:DBSA = 1:3. Tento poměr 

byl zvolen dle vzoru výzkumu skupiny okolo Kima [38]. Z takto přichystaného roztoku byly 

připravovány polymerní vrstvy stejným způsobem jako v případě EG. 

3.3.4 Příprava vzorků metodou post treatment 

Pro zlepšení vodivostních vlastností byla testována i metoda sekundárního ošetření, tzv. post 

treatment. V tomto případě byly nejprve připraveny vzorky čistého PEDOT:DBSA, které se 

po zapečení dále upravovány pomocí látek obsahujících ionty. Při úpravách byly využívány 

látky: kyselina sírová, etylenglykol a dimethylsulfoxid. Příprava vrstev čistého PEDOT:DBSA 

probíhala podobným způsobem jako během standardizace. I v tomto případě bylo naneseno 

50 µl roztoku a spin-coater byl nastaven na 1 000 otáček za minutu na dobu 60 vteřin. 

Při využití kyseliny sírové bylo postupováno dle článku, zabývajícího se zvýšením vodivosti u 

látky PEDOT:PSS [39]. Nejprve byly vzorky čistého PEDOT:DBSA umístěny na plotýnku 

vyhřátou na teplotu 140 °C po dobu 15 minut. Po uplynutí stanovené doby byly vzorky pokryty 

100 µl kyseliny sírové. Takto byly vzorky ponechány stát 10 minut. Poté byly vzorky důkladně 

opláchnuty v destilované vodě (působením kyseliny sírové došlo k narušení stability vrstvy), 

namočeny do izopropylalkoholu a vysušeny tlakem vzduchu. Poté byla skla umístěna 

na plotýnku s teplotou 140 °C na 15 minut. Tím se vrstvy zbavily nadbytečné vlhkosti a došlo 

ke stabilizování vrstvy na substrátu. 

Pro přípravu vrstev ošetřených pomocí DMSO byly nejprve vzorky čistého PEDOT:DBSA 

umístěny na plotýnku s teplotou 140°C na dobu 10 minut, aby došlo ke stabilizaci připravených 

vrstev. Poté byly vzorky pokryty 100 µl dimethylsulfoxidu. Takto byla skla ponechána 30 minut 

(dle [40]), následně byla opláchnuta v destilované vodě, namočena do izopropylalkoholu a 

vysušena suchým vzduchem. Následně byly vzduchem vysušené substráty umístěny na 

plotýnku s teplotou 140 °C po dobu 30 minut.  

Pří práci s etylenglykolu bylo postupováno dle skupiny kolem Ely [41]. Skla s PEDOT:DBSA 

byla umístěna na plotýnku s teplotou 140 °C na 60 minut. Poté byly vzorky vystaveny působení 

etylenglykolu po dobu 3 minut. Po upláchnutí a vysušení byly vzorky umístěny na plotýnku 

s teplotou 80 °C na 60 minut. Všechna zapékání, která probíhala po vystavení vzorků 

jednotlivým látkám, byla zařazena do přípravy z důvodu zbavení vrstev přebytečné vody a 

jejich stabilizování na substrátu.  

3.4 Výsledky 

3.4.1 Stanovení tloušťky materiálu a plošného odporu materiálu 

Hodnoty získané pomocí metodě profilometrie jsou vyobrazeny na Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů., včetně vypočítaných odchylek. Jak je možné na grafu vidět, s klesající hodnotou 

počtu otáček za minutu došlo k exponenciálnímu vzrůstu tloušťky vrstvy a současně ke 

zvětšení odchylek u připravených vrstev. Porovnáním se studií Xiao a kolektivu lze tuto 

závislost považovat za adekvátní [42]. Důvodem exponenciálního vzrůstu tloušťky vrstvy 

s klesajícími otáčkami může být koheze mezi molekulami v kapalném roztoku polymeru. Dále 
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tloušťka vrstvy může záviset na velikosti odstředivé síly, která se zvyšujícími se otáčkami 

nabývá na významu, a má tedy citelnější vliv na odstředění přebytečného kapalného vzorku. 

Dále je možné v grafu pozorovat, že u vyšších hodnot otáček je velikost odchylky nižší, než je 

tomu u hodnot otáček pohybujících se v okolí tisíce otáček za minutu. Zde bude mít opět vliv 

velikost odstředivé síly. Vrstvy o požadované tloušťce byly získány při počtu 1 000 otáček 

za minutu. 

Souběžně s tímto experimentem byla testována i závislost plošného odporu na tloušťce vrstev, 

která je vyobrazena na Obr. 10. Zde opět můžeme vidět exponenciální závislost mezi plošným 

odporem a tloušťkou vrstvy. Porovnáním se závislostí, naměřenou okolo skupiny paní 

Fernandesové, lze hodnoty považovat za relevantní. Hodnoty odporu, náležící vrstvám 

s tloušťkou 55 až 70 nm vykazují poměrně výraznou hodnotu odchylek. To by mohlo být 

způsobeno příliš nízkou hodnotou šířky tloušťky, která bude pravděpodobně u hranice 

použitelnosti metody. Jiným vysvětlení by se mohlo nacházet opět v odstředivé síle, kdy vlivem 

vysokých otáček na připravované vrstvy mohlo dojít k nerovnoměrnému rozložení molekul 

PEDOT a DBSA a mohlo dojít k vytvoření nehomogenních vrstev. Vrstvy o požadované 

tloušťce 100 nm vykazují minimální odchýlení od průměrné hodnoty, což pravděpodobně 

značí tvorbu homogenních vrstev.  
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Obr. 9: Graf popisující závislost tloušťky vrstvy na nastavených otáčkách. 
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3.4.2 Experimenty pro zvýšení vodivosti polymeru PEDOT:DBSA 

3.4.2.1 Termální stabilizace 

V souvislosti se zapékáním polymerních vrstev byla testována i sada vzorků, která se po 

přípravě nesušila na plotýnce, ale byla pouze sušena 24 hodin na vzduchu. Získané hodnoty 

lze najít v první části Tabulka 1. Pro porovnání jsou v tabulce uvedeny i hodnoty při stejných 

otáčkách, ovšem se zapékáním. Výsledkem je, že hodnoty jsou v rámci odchylky stejné a že 

zapékání nemá prakticky žádný vliv na tloušťku připravované vrstvy. Rozdíl lze ovšem 

pozorovat u plošného odporu, kdy je odpor vrstvy připravené pouze sušením na vzduchu téměř 

dvojnásobný ve srovnání se vzorky sušenými na plotýnce. Snížení odporu vrstvy, a tedy 

zvýšení vodivosti, lze v případě vzorků zahřívaných na plotýnce vysvětlit ztrátou přebytečné 

vody ze struktury. Současně může dojít k přeuspořádání molekul v polymerní vrstvě za vzniku 

částečně krystalické struktury. Toto tvrzení lze podpořit díky příkladu jedné ze studií, zabývající 

se tepelnou stabilitou polymeru PEDOT:PSS. V této práci bylo testováno zvýšení vodivosti při 

teplotách od 120 do 400 °C. Z výsledků tohoto experimentu vyplývá, že při teplotách v rozmezí 

od 120 do 250 °C dochází ke zvýšení vodivostních vlastností, právě díky ztrátě vody 

z polymerní vrstvy a následné restrukturalizaci polymerů. Ovšem při dalším zvyšování teploty 

již docházelo k denaturaci molekul PSS, a proto vrstvy vykazovaly snížení elektrické vodivosti. 

[43] 
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Obr. 10: Graf závislosti plošného odporu polymerní vrstvy na její tloušťce. V grafu je možné vidět 

exponenciální závislost mezi plošným odporem a tloušťkou vrstvy. 



28 

3.4.2.2 Vrstvy připravené z roztoků polymerů obsahujících dopanty 

Dalším cílem práce bylo připravení a zhodnocení vrstev, které byly připravené z roztoků 

PEDOT:DBSA dopovaného vybranými sloučeninami. Tato metoda byla do zkoumání zařazena 

proto, že pro využití v organické bioelektronice musí mít materiál jak vhodnou biokompatibilitu, 

tak i dostatečné elektrické vlastnosti. PEDOT:DBSA má sice velmi dobrou biokompatibilitu ale 

ve srovnání s PEDOT:PSS má nižší vodivost. Pro zvýšení jeho vodivostních vlastností byly 

testovány přídavky dopantů. Na Obr. 11 a) je možné spatřit vrstvu polymeru, do které byl jako 

dopant vmíchán DSMO. Na rozdíl od vzorků připravených jinými metodami, jako je tomu 

například v Obr. 11 b), tato vrstva po vysušení netvořila homogenní vrstvu, ale pouze shluky 

sraženin, které nebyly schopné vést elektrický proud. Důvodem vzniku sraženin by mohl být 

zvolený vysoký poměr mezi objemem DMSO a PEDOT:DBSA. V literatuře, zabývající se 

metodikou dopantů, lze nejčastěji nalézt informace, že optimální procentuální objem pro 

zvýšení vodivých vlastností, se nachází v rozmezí 3–5 objemových procent [21],[44]. Podle 

studie Cruze a spol. byla nejvhodnější hodnota DMSO v roztoku PEDOT:PSS dokonce 

stanovena na 17 objemových procent [45]. Vlivem působení DMSO na vodný roztok dochází 

k vymývání hydrofobních molekul PSS, resp. DBSA. Díky zvolenému vysokému poměru 

v tomto experimentu mohlo dojít k vymytí většiny molekul DBSA, což by mělo za následek 

vysrážení látky PEDOT, která je ve vodě nerozpustná.  

U vzorků, kde byl jako dopant využit EG, došlo jen k nepatrnému zeslabení tloušťky vrstvy a 

prakticky k žádné změně ve vodivosti, viz Tabulka 1. Důvodem může být souměrná intenzita 

interakcí mezi EG a  PEDOT i DBSA. Proto je možné po opláchnutí vrstev vymytí stejného 

množství jak PEDOT, tak DBSA. 
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3.4.2.3 Metoda post-treatment 

Poslední testovanou metodou bylo sekundární ošetření polymerních vrstev. Opět se zde 

vycházelo z testů prováděných na materiálu PEDOT:PSS, u kterého měly všechny látky 

pozitivní vliv na vodivost. Z Tabulka 1 je patrné, že v případech EG a DMSO došlo k výraznému 

snížení tloušťky vrstev. Při srovnání velikosti plošných odporů těchto vrstev s hodnotami 

plošných odporů vrstev o podobných tloušťkách, získaných při standardizaci metody (viz  

Obr. 10), je zde patrné pouze mírné zlepšení u EG. Toto zlepšení může být způsobeno jak 

mírnou změnou struktury polymerní vrstvy, tak částečného vymytí DBSA z jejího povrchu. 

Stejně jako u EG, i u DMSO došlo k mírnému nárustu vodivosti, v porovnání s vodivostí čisté 

vrstvy PEDOT:DBSA s adekvátní tloušťkou. Ovšem při měření plošného odporu byly získány 

nekonzistentní hodnoty v rámci přípravy jednotlivých sad vzorků, a proto dosahuje směrodatná 

odchylka takto vysoké hodnoty. 

U sekundární úpravy vrstvy pomocí kyseliny sírové je snížení tloušťky vrstvy téměř na 

polovinu, ale jako u jediné z metod je zde možné sledovat výrazné zlepšení vodivostních 

vlastností. Vlivem kyseliny sírové mohlo dojít jak k vymytí molekul PEDOT a DBSA, tak 

k restrukturalizaci molekul ve zbylé části vrstvy. Změna struktury na více krystalickou by 

zprostředkovávala zlepšení průchodu elektronů v rámci molekul PEDOT. Také mohlo dojít 

k zanesení síranových a hydrogensíranových iontů do struktury, které by se podílely na 

výsledných vodivostních vlastnostech. 
  

Obr. 11: Připravené vzorky; a) Vzorek, který byl připraven smícháním PEDOT:DBSA 

s DMSO v poměru 1:3, b) Vzorky připravené z čistého PEDOT:DBSA s následným 

ošetřením metodou post-treatment 
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Tabulka 1: Naměřené tloušťky vrstev po jejich chemických úpravách 
 Tloušťka vrstvy [nm] Odpor vrstvy [kΩ·sq-1] 

Standard při 1000 otáčkách za minutu 97 ± 8 16 ± 2 

Bez termální stabilizace 100 ± 10 30 ± 2 

Přídavek látek do roztoku   

EG 91 ± 8 17 ± 2 

DMSO x x 

Metoda post treatment   

EG 68 ± 4 45 ± 3 

DMSO 66 ± 7 60 ± 20 

H2SO4 54 ± 5 9 ± 2 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla charakterizace vodivého polymeru, konkrétně 

PEDOT:DBSA, který by mohl být využit jako možná náhrada za v současnosti nejpoužívanější 

polymer pro organickou bioelektroniku PEDOT:PSS. PEDOT:PSS sice disponuje velmi 

dobrými vodivými vlastnostmi, ovšem pravděpodobně díky přítomnosti sulfonové skupiny je 

omezena jeho biokompatibilita.  

Jelikož organická elektronika využívá tenkých polymerních vrstev, bylo nutné nejprve 

standardizovat metodu přípravy vrstev o požadované tloušťce 100 nm. Přípravou vzorků, 

prováděnou metodou rotačního lití s různými počty otáček za minutu, byla zjištěna 

exponenciální závislost mezi otáčkami a tloušťkou připravených vrstev. Požadované tloušťky 

bylo dosaženo při počtu 1 000 otáček za minutu s dobou rotace stanovenou na 60 vteřin. 

Souběžně s testováním tloušťky vrstev byl zkoumán i jejich plošný odpor, který je také 

důležitým aspektem výsledné charakterizace. I v tomto případě byla zjištěna exponenciální 

závislost, kdy vodivost klesala s klesající tloušťkou.  

Hodnocení polymerních vrstev pokračovalo studiem jejich úprav s cílem zvýšení vodivosti. 

Nejprve byl studován efekt termální stabilizace. V tomto případě byl zjištěn pozitivní vliv 

na celkovou vodivost. Vyšší úroveň vodivosti zapékaných struktur byla způsobena ztrátou 

vody ze struktur. Díky zakomponování termálního ošetření do přípravy vrstev byla zvýšená 

celková vodivost připravených vrstev čistého PEDOT:DBSA téměř dvojnásobně. 

Pro zlepšení vodivostních vlastností bylo dále testováno dopování materiálu PEDOT:DBSA 

látkami ethylenglykol a dimethylsulfoxid. Ani jedna z látek neměla výrazný vliv na zlepšení 

vodivostních vlastností. V případě DMSO došlo navíc k tvorbě nekonzistentní vrstvy 

na povrchu skleněného substrátu.  

Poslední využitou metodou pro zvýšení vodivosti bylo sekundární ošetření vrstev připravených 

z čistého PEDOT:DBSA, pomocí již zmíněného EG a DMSO. Navíc zde byla použita kyselina 

sírová. Bylo zjištěno, že sekundární ošetření vrstev způsobuje vymývání materiálu. Díky tomu 

došlo u všech zmiňovaných látek k výraznému snížení tloušťky vrstvy. Ačkoliv lze dohledat 

v článcích výrazně pozitivní vliv sekundárního ošetření na polymerní vrstvy PEDOT:PSS, 

v případě PEDOT:DBSA došlo vlivem EG a DMSO pouze k zanedbatelnému ovlivnění, kdy 

elektrický odpor vrstev po ošetření klesl v obou případech přibližně o 20 %. Jediné skutečně 

významné zlepšení ve vodivostních vlastnostech bylo zaznamenáno u vrstev ošetřených 

kyselinou sírovou. Porovnáním vodivosti těchto vrstev s vodivostí vrstev čistého 

PEDOT:DBSA lze konstatovat, že došlo k poklesu odporu vrstev o více než 90 %. 
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