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1  ÚVOD 

Nanotechnologický průmysl je jedno z velmi dynamicky se rozvíjejících odvětví a 

pojem „nano“ již zasahuje do nepřeberné řady odvětví lidské činnosti. Běžné látky 

v nanoměřítku vykazují velmi odlišné vlastnosti v porovnání s látkami v měřítcích 

makrosvěta, což nabízí velkou škálu nových možností v oblasti jejich využití nejen 

pro vědecké účely v laboratorních podmínkách, ale i ke komerčním aplikacím. 

Využití nanostrukturovaných materiálů navíc v kombinaci s elektrochemickými 

metodami nachází velké uplatnění v mnoha oblastech výzkumu a vývoje, z velké části 

pak v oblasti elektrochemických sensorů a biosenzorů. Elektrochemické metody 

představují nejen poměrně levný, rychlý a přesný způsob výroby, ale nabízí i možnost 

charakterizace nanostrukturovaných elektrod a následné provedení detekce látek 

v roztocích s jejich využitím. [1] 

Jedním z hojně využívaných materiálů v senzorice je nanoporézní keramika (oxid 

hlinitý - Al2O3), označovaná také jako alumina nebo AAO (z angl. Anodic Alumina 

Oxide). Alumina může být využívána nejen jako nanoporézní membrána, ale také jako 

maska pro výrobu nanostrukturovaných povrchů [2]. Jedná se o jedinečný 

nanostrukturovaný materiál, který vykazuje samouspořádanou nanoporézní strukturu 

s velkým potenciálem využití a velkou reprodukovatelností výroby. [3-5]. Možnost 

řídit průměr a délku pórů změnou experimentálních podmínek přináší široké možnosti 

využití aluminy k přípravě velké škály nanoporézních membrán a 

nanostrukturovaných elektrod. [6] 

Nanoporézní alumina je připravována pomocí anodické oxidace (anodizace) 

hliníkové fólie nebo nadeponované tenké vrstvy hliníku na pevný substrát, kdy za 

vhodných podmínek vznikají hexagonálně uspořádaná pole nanopórů. Jedná se o typ 

metody „top-down“, kdy jsou objekty postupně převáděny z makroskopických 

rozměrů do nanometrových dimenzí. [7] 

Tato dizertační práce se zabývá studiem a optimalizací elektrod modifikovaných 

zlatými nanostrukturami (připravenými s využitím aluminy), jejichž využití je 

směřováno do biosenzorických aplikací, kde modifikace elektrodových povrchů 

vodivými nanostrukturami často přináší zvýšení skutečné elektroaktivní plochy 

elektrod při zachování jejich geometrických rozměrů. To obvykle vede ke zvýšení 

odezvy senzorů, v důsledku čehož často dochází i ke zlepšení limitu detekce látek. 

Pro charakterizaci nanostrukturovaných elektrod byly v práci využívány metody 

elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) a voltametrické metody. 

Práce se dále zabývá přípravou AAO membrán a studiem jejich propustnosti. Tenké 

nanostrukturované membrány jsou v posledních letech hojně studovány díky jejich 

širokému spektru aplikací, mezi něž patří optická, elektronická a elektrochemická 

odvětví. Konkrétně nachází uplatnění v optoelektronických zařízeních, senzorech 

plynů, biosenzorech, katalýze, paměťových a supravodivých zařízeních, při selektivní 

separaci molekul, filtraci, purifikaci, detekcích látek a podobně. [3, 8] 
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2  SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

2.1 ANODICKÁ OXIDACE HLINÍKU 

Pro využití v senzorice je anodická oxidace nejčastěji využívána především pro 

přípravu nanoporézní aluminy (AAO, oxidu hlinitého). Anodizací hliníkové vrstvy / 

fólie dostáváme vrstvu oxidu hlinitého obsahujícího pravidelné hexagonálně 

uspořádané nanopóry. Nanoporézní alumina je hojně využívaným a dobře známým 

materiálem s ověřeným výrobním procesem. Vytvoření vrstvy oxidu hlinitého 

předcházela příprava čistého hliníku před přibližně 150–ti lety [13]. V roce 1989 byla 

publikována výroba prvních membrán na bázi aluminy s plně kontrolovatelnou 

velikostí pórů [14]. Vlastnosti získaných nanoporézních membrán (průměr pórů, 

vzdálenost mezi póry atd.) jsou silně závislé na anodizačním napětí a typu zvoleného 

kyselého elektrolytu. Délka pórů je pak dána tloušťkou anodizované hliníkové fólie / 

vrstvy s tím, že vlivem oxidace dojde k nárůstu tloušťky vrstvy přibližně 1,4 krát [4].  

Nanoporézní alumina je v praxi nejběžněji vyžívána dvěma způsoby: pro přípravu 

volných nanoporézních membrán z hliníkových fólií vysoké čistoty nebo vytvořením 

nanoporézní AAO masky z tenké hliníkové vrstvy deponované na pevný substrát, 

která slouží k depozicím materiálů do připravených pórů. 

2.1 NANOSTRUKTUROVANÉ POVRCHY VYTVOŘENÉ POMOCÍ 

ALUMINOVÉ MASKY 

Výroba nanostruktur s využitím masek je závislá především na tvaru masky, která 

umožnuje v kombinaci s galvanickou depozicí vytvářet velmi zajímavé nanostruktury 

s řízenými rozměry a dobře definovanou distribucí nanostruktur. Úpravou 

experimentálních podmínek galvanické depozice můžeme optimalizovat rozměry, 

materiály a morfologii nanostruktur. [1] 

V posledních letech je příprava nanostrukturovaných povrchů z nejrůznějších 

materiálů sledována a dále zkoumána. Velmi aktuálním tématem jsou uspořádaná pole 

nanosloupků, jelikož poskytují velké množství aplikací v mnoha různých oblastech. 

Velmi často jsou využívané například při fotokatalýze, v elektrochemii, výzkumu 

baterií a především v biosenzorických aplikacích. Nanostrukturované povrchy 

vykazují výborné elektronické vlastnosti a umožňují přípravu nízkoimpedančních 

elektrod. Ostré vrcholky nanostruktur mohou také sloužit k lepšímu zachycení buněk 

na povrch nanostrukturovaných elektrod. V biosenzorice nanostrukturované povrchy 

zvyšují senzitivitu senzorů díky jejich velkému poměru stran (angl. aspect ratio) [15]. 

Vyrobené struktury mohou být z různých materiálů: kovy (zlato [10, 20, 21], stříbro 

[22-24], nikl [25]), vodivé polymery, polovodiče [26] a další. 

2.1.1 Elektrochemická depozice 

Elektrochemická depozice je technika pro materiálovou syntézu, kdy dochází k 

vyredukování materiálu z elektrolytu. Jako první použil galvanické pokovování 

zlatem Luigi Brugnatelli v roce 1805. Od té doby se možnosti depozice rozšířily o 
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další kovy a slitiny včetně kovových solí. Základem depozičního procesu je závislost 

na difuzi nabitých částic v roztoku směrem k pracovní elektrodě. Tento proces je řízen 

Nernstovou rovnicí. 

Elektrochemická depozice je nejrozšířenější metodou pro přípravu nanoteček, 

nanosloupků či nanotrubic s využitím AAO masky vytvořené na elektrodové oblasti 

senzoru. Pro depozici kovu touto metodou je nutné, aby byla jedna strana nanoporézní 

masky pokryta elektricky vodivou vrstvou kovu vytvořenou například termálním 

napařováním nebo naprašováním. Obvykle se jedná o kovovou vrstvu tvořící 

elektrodu senzoru vytvořenou na pevném substrátu, která je převrstvena nanoporézní 

aluminou. Tato kovová vrstva během depozice nanostruktur slouží jako katoda. Po 

dokončení depozice je nanoporézní maska je v posledním kroku výroby rozpuštěna 

ve vhodném rozpouštědle (například hydroxid draselný nebo oxid chromový ve směsi 

s kyselinou fosforečnou). Výsledné rozměry nanostruktur vzniklých 

elektrochemickou depozicí s využitím AAO masek jsou dány průměrem a délkou 

nanopórů masky, ale také řízením množství deponovaného zlata – např. počtem pulzů 

nebo délkou depozice (delší depozice umožní nadeponování většího množství 

materiálu, a tím umožní vznik delších nanostruktur). [16, 17, 18, 19] 

2.1.2 Zlaté nanostrukturované povrchy 

Zlaté nanostrukturované povrchy v porovnání s povrchy z dalších kovových 

materiálů přináší spoustu výhod: jsou chemicky inertní, biokompatibilní a nabízí 

možnost funkcionalizace cestou thiolových skupin, které umožňují navázání řady 

dalších látek biologické povahy. Možnost funkcionalizace usnadňuje využití zlatých 

povrchů v biosenzorických aplikacích a je pro ně využívána celá řada metod. 

2.2 ELEKTROCHEMICKÁ IMPEDANČNÍ CHARAKTERIZACE 

ELEKTROD MODIFIKOVANÝCH NANOSLOUPKY 

V elektrochemickém systému můžeme změnu impedance elektrody využít 

k charakterizaci změn na rozhraní elektrody a elektrolytu. Tato vlastnost nachází 

využití například v afinních elektrochemických biosenzorech, kde jsou měřeny změny 

impedance elektrod způsobené navázáním molekul. [9, 27, 28]. Nanostrukturované 

povrchy se v biosenzorice obecně využívají pro zvýšení elektroaktivního povrchu 

elektrod. Při navázaní biomolekul (enzymy, protilátky, hormony a další proteiny) na 

nanostrukturované povrchy ovšem mohou sloužit také jako přenašeče náboje mezi 

biomolekulami a povrchem elektrody. Při měření v koncentrovanějších roztocích mají 

ionty větší tendenci pronikat hlouběji mezi nanosloupky než při měření v nízce 

koncentrovaných roztocích, kdy máme k dispozici menší počet iontů. Elektroaktivní 

plocha je tak přímo úměrná rostoucí koncentraci elektrolytu až do mezní hodnoty, od 

které je pak velikost elektroaktivní plochy konstantní. 

3  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Tato práce se zabývá studiem nanoporézní aluminy jako vhodného nástroje pro 

realizaci přesně definovaných nanostrukturovaných elektrod a membrán 
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elektrochemických senzorů a biosenzorů. Jak vyplývá ze současného stavu 

problematiky, existuje již řada prací, kde byla nanoporézní alumina pro senzorické 

aplikace využita – buď jako maska pro přípravu elektrod modifikovaných 

uspořádanými poli nanostruktur nebo jako membrána vhodná například pro zachycení 

látek ze směsi, filtraci nebo pro další modifikace. Problémem je, že dosud nebyla 

přesně a komplexně popsána problematika charakterizace nanostrukturovaných 

povrchů připravených pomocí aluminové masky. Tato práce se postupně zabývá 

přípravou a postupnou optimalizací povrchů s dostatečně stabilními a uspořádanými 

poli zlatých nanostruktur. Je hledán optimální typ nanostrukturovaného povrchu pro 

zlepšení vlastností elektrod vhodných pro konstrukci elektrochemických senzorů. 

Dále jsou studovány metody pro elektrochemickou charakterizaci 

nanostrukturovaných elektrod, které jsou v průběhu studia také neustále 

optimalizovány. Povrchy jsou charakterizovány i opticky s využitím rastrovací 

elektronové mikroskopie a je testován vliv modifikace nanostrukturovaných povrchů 

na elektrochemická měření. 

Dále se práce zabývá studiem nanoporézních membrán z aluminy. Je studována 

jejich příprava, charakterizace a propustnost pro vybrané molekuly. Tato práce je 

navázána i na projekt FCH/FEKT-J-15-2663 získaný ve spolupráci s Fakultou 

chemickou v roce 2015. 

Cílem dizertační práce je nalezení optimálních parametrů nanostrukturovaných 

povrchů tak, aby byly co možná nejvíce vhodné pro využití v elektrochemické 

detekci, případně separaci / filtraci látek. Vhodné parametry nanoporézních struktur 

by tak měly přispět ke zlepšení parametrů současných senzorů v oblasti jejich 

miniaturizace a snížení detekčních limitů. Tímto má práce navázat na mé předchozí 

zkušenosti získané během řešení bakalářské a diplomové práce [29, 30], kde se 

ukázalo, že nanostrukturované povrchy mohou mít významný vliv na detekční limit a 

citlivost elektrod. Je předpokladem, že optimalizované nanostrukturované povrchy by 

se do budoucna mohly stát i standardem u komerčních senzorů. 

 

Hlavní cíle práce lze rozdělit na několik dílčích cílů, mezi které patří zejména: 

1. Studium přípravy nanoporézní aluminy a jejího využití pro přípravu 

nanostrukturovaných povrchů a to jako masky pro výrobu nanostruktur nebo 

nanoporézní membrány pro další využití a modifikace. Studium přípravy 

nanostrukturovaných povrchů s využitím optimalizovaných masek 

z nanoporézní aluminy. 

2. Studium elektrochemických dějů na rozhraní nanostrukturované elektrody a 

elektrolytu s využitím elektrochemické impedanční spektroskopie a 

voltametrických metod. 

3. Příprava a charakterizace zlatých nanostrukturovaných povrchů s různými 

parametry (velikost a rozložení nanostruktur, využití různých materiálů 

kovových vrstev substrátu) pro elektrody elektrochemických senzorů. Optická 

charakterizace rastrovacím elektronovým mikroskopem a elektrochemická 

charakterizace EIS a voltametrickými metodami. 
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4. Porovnání nanostrukturovaných povrchů modifikovaných nanostrukturami o 

různých velikostech (průměr a délka nanostruktur) pro využití v senzorice. 

Biomodifikace připravených povrchů a studium vlivu biomodifikace na 

elektrochemická měření (EIS a voltametrická měření). 

5. Příprava různých typů nanoporézních membrán na bázi aluminy a studium 

samovolné difuze látek o různých parametrech skrz membrány na základě 

koncentračního gradientu. 

 

Je předpokladem, že splnění výše uvedených dílčích cílů povede k přípravě 

nanostrukturovaného povrchu s co nejoptimálnějšími parametry tak, aby byl vhodný 

pro využití v senzorice. Zvýšení elektroaktivní plochy pracovní elektrody modifikací 

povrchu nanostrukturami při zachování malé geometrické plochy by mimo 

předpokládaného zlepšení odezvy a limitu detekce pro vybrané analyty umožnilo 

například i snížení množství vzorku potřebného pro provedení analýzy. Zvládnutí 

procesu přípravy nanoporézní aluminy nadále povede k efektivnější modifikaci 

elektrod elektrochemických senzorů pomocí nanostruktur z vhodných kovů. 

4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Praktická část práce se postupně zabývá řešením dílčích cílů vytyčených 

v kapitole 3 . Jsou zde popsány postupy přípravy nanostrukturovaných povrchů o 

různých parametrech vyrobených s využitím různých materiálů a postupů přípravy 

tak, jak postupně docházelo k optimalizaci výroby. Také jsou zde uvedeny a 

diskutovány výsledky elektrochemických měření, která měla za cíl připravené 

povrchy charakterizovat. 

4.1 ELEKTRODY SE ZLATÝMI NANOSLOUPKY NA RŮZNÝCH 

TYPECH SUBSTRÁTU  

V první části práce [20] byly studovány a porovnávány zlaté nanostrukturované 

povrchy připravené na substrátech z různých materiálů: tedy různých materiálech 

podkladové tenké vrstvy, na které se pak anodickou oxidací hliníku a následnou 

depozicí zlata do pórů AAO masky vytváří pole zlatých nanosloupků. Celkem byly 

pro studii připraveny tři typy elektrod: elektrody se zlatými nanosloupky na titanovém 

substrátu, elektrody se zlatými nanosloupky na wolframovém substrátu a pro 

porovnání ploché zlaté elektrody bez nanosloupků. Všechny připravené elektrody 

měly stejnou geometrickou plochu (3 mm v průměru). Všechny připravené elektrody 

byly charakterizovány metodou elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) 

v širokém rozsahu frekvencí (500 kHz – 0,1 Hz) a následně použity k detekci 

protirakovinného léčiva doxorubicinu, jako reálného analytu. 

4.1.1 Příprava nanostrukturovaných elektrod se zlatými nanosloupky 

Nanostrukturované povrchy byly připraveny elektrochemickými metodami: 

konkrétně metodou anodické oxidace hliníku, při které byla vrstva hliníku přeměněna 

na vrstvu Al2O3 s pravidelně uspořádanými nanopóry [31], která následně sloužila 
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jako maska pro galvanickou depozici zlata do nanopórů této masky. Zlatý materiál 

nanosloupků byl vybrán pro jeho biokompatibilní vlastnosti. Nanostrukturované 

elektrody modifikované zlatými nanosloupky byly připraveny na dvou typech 

substrátů: titanovém a wolframovém. Titanové a wolframové substráty byly vybrány 

pro svou materiálovou schopnost elektrochemické oxidace za vzniku oxidu 

titaničitého (TiO2) a oxidu wolframového (WO3). Po dokončení anodizace hliníku tak 

anodizace pokračuje na substrátové vrstvě. Vzniklé TiO2 (pro Ti substrát) nebo WO3 

(pro W substrát) nanostruktury pak mají být odleptány a zlato je deponováno do 

vzniklých nanodůlků, které slouží jako základny pro zlaté nanosloupky a zajišťují tak 

větší stabilitu budoucích nanostruktur. Postup přípravy obou typů elektrod je zobrazen 

na obr. 1. 

 

Obr. 1: Postup výroby nanostrukturovaných elektrod na Ti / W substrátu. 

4.1.2 Příprava nanostrukturovaných elektrod na titanovém substrátu 

Prvním krokem výroby nanostrukturovaných elektrod na titanovém substrátu bylo 

nanesení vrstvy titanu na 525 µm tlustý křemíkový substrát pokrytý 500 nm vrstvou 

termálního oxidu křemičitého. Tloušťka titanové vrstvy byla 120 nm a na ní byla 

nanesena vrstva hliníku o tloušťce 160 nm. Obě vrstvy byly připraveny metodou 

termálního napařování. 

Dalším krokem byla elektrochemická příprava nanostrukturovaných povrchů. 

Nejprve byla hliníková vrstva přeměněna anodickou oxidací na vrstvu aluminy 

(Al2O3) za vzniku hexagonálně uspořádaných nanopórů. Anodická oxidace hliníkové 

vrstvy probíhala při konstantním napětí 5 V v 3M roztoku kyseliny sírové zchlazené 

na teplotu 10 °C. Po dokončení anodizace hliníkové vrstvy došlo k otevření spodní 

části nanopórů rostoucích ve vrstvě aluminy (proražení bariérové vrstvy [19]) a začalo 

docházet k anodizaci spodní titanové vrstvy a k nežádoucímu růstu nanostruktur 

z oxidu titaničitého skrz masku z oxidu hlinitého. Cílem bylo ukončit anodizaci 

bezprostředně po proražení nanopórů aluminy, aby docházelo k anodizaci titanové 

vrstvy co možná nejméně. Přítomnost oxidu titaničitého není žádoucí pro dobrou 

vodivost výsledných nanostruktur, proto byla snaha oxid selektivně odstranit v SCS 

(z angl. Standard Clean Solution), který obsahuje peroxid vodíku a hydroxid amonný, 

což se bohužel nikdy úplně nepodařilo. V dalším kroku bylo do nanopórů připravené 

aluminové masky nadeponováno zlato elektrochemickou redukcí zlatých iontů 
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z roztoku dikyanozlatnanu draselného. Depozice byla provedena při konstantním 

proudu 20 mA s časem 4 s. V posledním kroku výroby byla aluminová maska 

rozpuštěna ve směsi, která obsahovala 3 g oxidu chromového a 5 ml kyseliny 

fosforečné na 100 ml roztoku. 

Výsledné zlaté nanosloupky na nanotečkách z oxidu titaničitého byly 

charakterizovány rastrovacím elektronovým mikroskopem: zlaté nanosloupky byly 

přibližně 70 nm vysoké s průměrem 10 nm.  

4.1.3 Příprava nanostrukturovaných elektrod na wolframovém substrátu 

Druhý typ elektrod byl vyroben obdobně. Rozdíl spočíval pouze v tom, že místo 

vrstvy titanu byla na křemíkový substrát s SiO2 nadeponována vrstva wolframu 

s 20nm adhezní vrstvou titanu. Depozice titanové adhezní vrstvy a wolframové vrstvy 

o tloušťce 200 nm byla provedena metodou iontového naprašování. Na vrstvu 

wolframu byla metodou termálního napařování nanesena vrstva hliníku o tloušťce 

150 nm. Hliníková vrstva byla poté anodizována při napětí 40 V v roztoku 0,3M 

kyseliny šťavelové ochlazené na 17 °C. Po dokončení anodizace hliníkové vrstvy byla 

po proražení bariérové vrstvy ve vzniklých nanopórech aluminové masky 

anodizována vrstva wolframu za vzniku nanostruktur z oxidu wolframového (WO3). 

Oxid wolframový byl ze spodní části nanopórů selektivně odleptán v roztoku 

fosfátového pufru s pH 7. Fosfátový pufr byl temperován na 25 °C a leptání probíhalo 

po dobu 20 minut. Selektivním odleptáním WO3 nanostruktur došlo k vytvoření tzv. 

nanodůlků ve vrstvě wolframu na spodní části aluminové masky, které sloužily jako 

základny pro nově deponované zlaté nanostruktury. Zlatý materiál byl do aluminové 

masky s nanodůlky deponován metodou pulzní depozice s 23 pulzy, proudem 

(amplitudou pulzu) 1 mA a délkou pulsů 400 ms. Výsledné zlaté nanosloupky byly 

přibližně 100 nm vysoké a s průměrem 50 nm (Obr. 2, vpravo). Postup přípravy 

nanostrukturovaných elektrod na wolframové vrstvě je zobrazen na obr. 1. 

Z uvedených snímků na obr. 2 je zřejmé, že nanosloupky připravené na 

wolframové vrstvě jsou velmi stabilní oproti nanosloupkům připraveným na titanové 

vrstvě. Ty tvoří shluky (klastry). Stabilita nanostruktur na wolframovém podkladu je 

způsobena nanodůlky ve struktuře wolframové vrstvy a také tím, že se jedná o 

nanosloupky s výrazně větším průměrem. Navzdory tomu, je ale celková homogenita 

obou typů povrchů modifikovaných zlatými sloupky výborná. 

Pro porovnání chování připravených nanostrukturovaných elektrod při detekci 

doxorubicinu byly vyrobeny hladké zlaté elektrody připravené nadeponováním 

180 nm vrstvy titanu a 150 nm vrstvy zlata na křemíkový substrát. Vrstvy byly 

naneseny metodou termálního napařování a litograficky vyrobeny tak, aby měly 

stejnou geometrickou plochu jako nanostrukturované elektrody (3 mm v průměru). 

Elektroaktivní plocha elektrod byla vymezena litograficky ještě před výrobou 

nanostrukturovaných povrchů. Po výrobě povrchů byl křemíkový substrát nařezán na 

jednotlivé elektrody a jejich kraje byly pokryté rezistem tak, aby se vodivé řezy 

elektrod nemohly účastnit elektrochemických dějů. Elektrody byly pro měření 

kontaktovány krokodýlky a vkládány do elektrochemické cely s komerčně dostupnou 
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platinovou pomocnou elektrodou a argentchloridovou referentní elektrodou. Zlaté 

elektrody byly připraveny obdobným způsobem. 

Všechny připravené elektrody byly opticky charakterizovány rastrovacím 

elektronovým mikroskopem a poté elektrochemicky metodou elektrochemické 

impedanční spektroskopie. Na obrázcích níže jsou SEM výsledky 

nanostrukturovaných elektrod připravených na titanové a wolframové vrstvě (Obr. 2). 

    

Obr. 2: SEM snímky připravených zlatých elektrod na titanovém substrátu (vlevo) a zlatých elektrod na 

wolframovém substrátu (vpravo). 

4.1.4 Elektrochemická impedanční spektroskopie 

EIS byla použita pro charakterizaci připravených nanostrukturovaných elektrod 

jako účinný nástroj pro pochopení dějů, které se odehrávají na rozhraní elektroda / 

elektrolyt a byla využita pro porovnání velikostí elektroaktivních ploch elektrod. 

Elektrochemická impedanční spektroskopie byla měřena na všech typech 

připravených elektrod v roztoku síranu draselného (K2SO4) o koncentracích od 

0,01 µM do 10 mM. EIS byla měřena při nulovém potenciálu ve frekvenčním rozsahu 

od 500 kHz do 0,1 Hz a amplitudě 20 mV. Na obr. 3 vlevo jsou vyobrazena 

impedanční spektra měřená pro všechny typy elektrod v 0,1M roztoku K2SO4. Na 

dalším obr. 3 vpravo jsou závislosti reálné složky impedance v bodě lokálního 

maxima impedančního spektra (𝑅𝑒 = 𝑅𝑆 + 𝑅𝐶𝑇) v závislosti na koncentraci roztoku 

K2SO4 pro všechny typy připravených elektrod. 

Z výsledků impedanční analýzy lze pozorovat rozdíly v elektrochemickém chování 

jednotlivých typů měřených elektrod. Z kalibračních křivek je zřejmé, že 

nanostrukturované elektrody oproti hladké elektrodě vykazují nižší hodnotu reálné 

složky impedance v bodě lokálního maxima funkce, což značí jejich větší 

elektroaktivní plochu při dané velikosti geometrické plochy. Velikost elektroaktivní 

plochy elektrod je významným faktem při posuzované citlivosti elektrod. Elektrody 

s vyšší elektroaktivní plochu tak vykazují vyšší citlivost elektrod (senzitivitu) a tím i 

nižší limit detekce (LOD – z angl. Limit Of Detection). Nanostrukturované elektrody 
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na wolframovém substrátu vykazují výrazně vyšší elektroaktivní plochu ve srovnání 

s plochou zlatou elektrodou. Nanostrukturované elektrody na wolframovém substrátu 

pak vykazují elektroaktivní plochu nejvyšší ze všech typů elektrod. 

 

Obr. 3: Impedanční spektra pro 3 typy připravených elektrod získaná v 0,1M roztoku K2SO4 (vlevo), 

závislosti reálné složky impedance Re v bodě lokálního maxima v závislosti na koncentraci elektrolytu 

K2SO4.(vpravo). 

Všechny připravené typy elektrod byly dále charakterizované při stanovení 

cytostatického léčiva doxorubicinu. Pro stanovení byla využita metoda diferenčně 

pulzní voltametrie měřená v 0,1M fosfátovém pufru (pH 7), s potenciálovým krokem 

5 mV, amplitudou 25 mV, rychlostí skenování 10 mV×s-1 a rozsahem napětí 

od -0,75 V do -0,4 V.  

 

Obr. 4: Diferenčně pulzní voltamogram měřený na elektrodě se zlatými nanosloupky na wolframovém 

substrátu pro různé koncentrace doxorubicinu (vlevo), kalibrační křivky - velikost anodického píku v 

závislosti na koncentraci doxorubicinu - měřené na ploché zlaté elektrodě a elektrodě se zlatými 

nanosloupky na wolframovém substrátu po desetiminutové akumulaci doxorubicinu. 

Detekce probíhala v rozsahu koncentrací od 390 nM×ml-1 do 100 µM×ml-1 po 

desetiminutové akumulaci léčiva. Anodický pík doxorubicinu byl pozorován na 
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potenciálu 0,6 V. Na a obr. 4 vlevo je zobrazen voltamogram naměřený na elektrodě 

se zlatými nanosloupky na wolframovém substrátu. Detekční limit pro oba typy 

elektrod byl stanoven na 790 nM×ml-1. 

Na obr. 4 vpravo jsou závislosti výšek píku vztažené ke koncentraci doxorubicinu. 

Pro hladkou zlatou elektrodu je tato závislost logaritmická, což u ní výrazně přispívá 

k lepšímu stanovení detekčního limitu, pro elektrodu s nanosloupky na wolframovém 

substrátu je závislost lineární v celém rozsahu, což je naopak výhodné pro vyšší 

koncentrace. Tento jev je pravděpodobně způsoben tím, že plocha elektrody bez 

nanosloupků nemá dostatečně velký povrch a je tak dříve nasycena molekulami 

detekované látky a proto nedochází k nárůstu výšky píku při vyšších koncentracích 

doxorubicinu. 

Na elektrodách se zlatými nanosloupky na titanovém substrátu se doxorubicin 

detekovat nepodařilo. Největším problémem v přípravě elektrod na tomto substrátu 

bylo, že se nikdy nepodařilo efektivně selektivně odleptat oxid titaničitý vzniklý 

pokračující anodizací po dokončení anodizace hliníkové vrstvy a proražení bariérové 

vrstvy. Oxid titaničitý uvnitř nanopórů byla snaha odleptat v čerstvě připraveném 

roztoku standard clean solution (SCS), který se skládá ze směsi hydroxidu amonného 

(NH4OH), peroxidu vodíku 34% (H2O2) a vody v objemovém poměru 1:1:5. Tento 

roztok ovšem vždy porušil i aluminovou masku. Nanostruktury z oxidu titaničitého 

ve spodní části nanopórů, na které se deponovalo zlato, způsobují nestabilitu 

výsledných nanosloupků, což je zřejmé ze SEM snímků (Obr. 2), a tudíž i jejich 

snadné poškození během měření a dále výrazně zhoršují vodivost zlatých 

nanosloupků a vytvářejí tzv. přechodový odpor, který v tomto případě blokuje signál 

vzniklý na rozhraní elektrody a elektrolytu. Z těchto důvodů bylo od výroby elektrod 

na titanovém substrátu upuštěno a dále byly optimalizovány nanostruktury připravené 

na wolframovém substrátu. [20, 21] 

4.2 TEPLOTNÍ STABILITA NANOSTRUKTUROVANÝCH ELEKTROD 

Tato část práce se zabývá vlivem dvou typů žíhání (vakuové žíhání a žíhání při 

atmosférickém tlaku) na změnu elektrochemických vlastností připravených elektrod 

modifikovaných zlatými nanostrukturami, případně i změnu jejich tvaru. Elektrody 

pro tuto studii byly připraveny obdobně jako v předchozí kapitole 4.1 metodou 

elektrochemické anodizace hlinkové vrstvy a následné galvanické depozice zlata do 

nanopórů aluminové masky. V tomto případě byla navíc před galvanickou depozicí 

horní část nanopórů aluminové masky rozšířena leptáním v kyselině fosforečné 

s cílem zpřístupnit více nanopóry zlatým iontům a tak ulehčit a zefektivnit depozici 

zlata do pórů. Přidáním tohoto kroku do výrobního postupu se podařilo dosáhnout 

neobvyklých a jedinečných tvarů výsledných nanostruktur, které jsou na spodní části 

užší a v horní části rozšířené a tím se svým tvarem podobají tzv. „nanoskleničkám“. 

Rozšíření nanopórů v předchozí studii provedeno nebylo. Dalším rozdílem oproti 

předchozí studii (viz kapitola 4.1) je to, že elektrochemická depozice byla provedena 

pulzně Právě kombinace těchto dvou přístupů (rozšíření nanopórů a pulzní depozice) 

přinesla efektivnější depozici zlata do nanopórů a získání dosud nikde 



 

 

15 

nepublikovaných nanostruktur s jedinečným tvarem. Na SEM snímcích lze pozorovat 

připravené nanostruktury v pohledu shora (viz. obr. 5, vlevo) a řez 

nanostrukturovanou elektrodou, na které lze pozorovat tzv. „nanoskleničky“ (viz. 

obr. 5, vpravo). 

   

Obr. 5: Povrch elektrody tvořený zlatými „nanoskleničkami“: pohled shora (vlevo), řez elektrodou 

(vpravo). 

Hlavní myšlenkou teplotního experimentu bylo, že dodatečné žíhání 

nanostrukturovaných povrchů při atmosférickém tlaku ve vzduchové atmosféře 

způsobí zoxidování spodní wolframové vrstvy elektrod. Výsledkem by pak byla 

elektroda modifikovaná zlatými nanostrukturami a v mezerách mezi nimi by byla 

vrstva oxidu wolframového (WO3). Předpokladem bylo, že se tak spodní wolframová 

vrstva nebude účastnit elektrochemických dějů na rozhraní elektrody a elektrolytu. 

Naopak, těchto přenosových dějů mezi elektrodou a elektrolytickým roztokem by se 

pak měly účastnit pouze zlaté nanostruktury (čistě zlaté elektrody nachází uplatnění 

v biosenzorice). Přínos vakuového žíhání naopak předpokládal lepší propojení 

materiálu zlatých nanostruktur a spodní wolframové vrstvy a tím zlepšení přenosu 

signálu v systému a v důsledku toho snížení impedance elektrod a zlepšení limitu 

detekce. Vliv těchto dvou typů žíhání na elektrochemické chování elektrod byl 

studován elektrochemickou impedanční spektroskopií v sadě komerčně dostupných 

vodivostních elektrolytů s přesně definovanou vodivostí. Dále byla sledována stabilita 

připravených nanostruktur v souvislosti s výškou teploty a typem žíhání. Strukturální 

změny v morfologii povrchů byly hodnoceny opticky rastrovacím elektronovým 

mikroskopem. 

4.2.1 Žíhání při atmosférickém tlaku  

Připravené elektrody byly žíhány při atmosférickém tlaku v muflové peci v rozsahu 

teplot od 100 °C do 800 °C s krokem 100 °C vždy po dobu 1 hodiny. Po každém 

žíhání byl pomocí SEM kontrolován vliv procesu žíhání na strukturální změny 
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nanostrukturovaného povrchu. Nejvyšší teplota pro žíhání při atmosférickém tlaku, 

při které byly nanostruktury stabilní, byla 400 °C po dobu 1 hodiny. Při vyšších 

teplotách se nanostruktury začaly vyhlazovat a zkracovat. Od teploty 600 °C a výše 

už byly pozorovány významné změny ve struktuře „nanoskleniček“. 

4.2.2 Žíhání ve vakuu 

Vakuové žíhání bylo provedeno v teplotním rozsahu od 100 °C do 600 °C ve 

vakuové peci (Vakuum Praha) opět s krokem 100 °C po dobu 1 hodiny a tlaku 

4×10-4 Pa. Pro vakuové žíhání se nanostruktury jevily jako stabilní téměř v celém 

testovaném rozsahu teplot. Na SEM snímku v řezu nanostrukturované elektrody po 

žíhání ve vakuu při 600 °C po dobu 1 hodiny, byly pozorovány již viditelné mírně 

natavené nanostruktury – viditelné zkrácení dolní části nanostruktur. 

4.2.3 Elektrochemická charakterizace žíhaných elektrod 

Pro elektrochemickou charakterizaci byly vybrány elektrody žíhané při 

atmosférickém tlaku i ve vakuu při teplotě 400 °C po 1 hodinu, protože se jednalo o 

nejvyšší teplotu, při které oba vzorky nevykazovaly strukturální změny. Pro 

porovnání byl měřen i vzorek nežíhaný. Měření probíhalo v tříelektrodovém zapojení. 

Pro tyto účely byla připravena teflonová cela, do které se testovaná pracovní elektroda 

zašroubuje. Kontakt elektrody je řešen přilepením drátku elektricky vodivou pastou 

na vodivou vrstvu vzorku a ten je pak kontaktován s celou s výstupem pro připojení 

k potenciostatu. Pomocná a referentní elektroda jsou pak vkládány do nádoby cely. 

Byl tak odstraněn jeden litografický krok, čímž byl proces výroby zjednodušen. 

Zpřesnila se i vymezená plocha pracovní elektrody (3 mm v průměru). Nanostruktury 

jsou totiž vyráběné na větší ploše pomocí cely pro výrobu nanostrukturovaných 

povrchů s větším průměrem – pro anodizaci je využita cela s průměrem 1 cm a pro 

depozici zlata cela s průměrem 5 mm. Pro elektrochemická měření je plocha 

vymezena měřicí celou. Také byly eliminovány problémy s pokrýváním elektricky 

vodivých hran substrátu pomocí rezistu. Nespornou nevýhodou použitého řešení je 

fakt, že je cela v přímém kontaktu s nanostrukturovaným povrchem, což v místech 

kontaktu způsobí jeho poškození. Není tak zcela možné vzorky z cely vyjmout a 

následně opakovaně použít pro měření. 

Pro názornost chování jednotlivých elektrod byly vyneseny i závislosti reálné části 

impedance v bodě lokálního maxima impedančního spektra na vodivosti měřených 

standardů. 

Klíčovým požadavkem na sensor je jeho vysoká elektroaktivní plocha a dobrá 

elektrická vodivost. Docílení těchto dvou požadavků má za výsledek nízkou hodnotu 

impedance senzoru a lepší detekční limity. Podle výsledků impedančních měření (viz. 

obr. 6) lze soudit, že elektroaktivní plocha vzorku žíhaného při atmosférickém tlaku 

klesla, což mělo za následek zvýšení impedance. Tento fakt by mohl vypovídat o dvou 

možných případech chování elektrod. Prvním případem je to, že během žíhání při 

atmosférickém tlaku došlo k oxidaci spodní wolframové vrstvy mezi 

nanostrukturami. To by rovněž dokazovalo, že spodní wolframová vrstva se běžně 
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účastní elektrochemických interakcí – elektrolyt proniká hluboko mezi nanostruktury 

a účastní se elektrodových procesů. Druhým případem by byla možnost, kdy došlo 

k oxidaci nejen wolframové vrstvy mezi nanostrukturami, ale i části wolframové 

vrstvy pod nanostrukturami, čímž došlo ke zhoršení přenosu náboje mezi zlatými 

nanostrukturami a spodní wolframovou vrstvou. To by ovšem znamenalo, že se 

spodní vrstva běžně nemusí účastnit elektrochemických dějů, protože elektrolyt běžně 

neproniká tak hluboko mezi nanostruktury. Zvýšení impedance by v tomto případě 

bylo pouze v důsledku zhoršení vodivého kontaktu mezi „nanoskleničkami“ a 

substrátovou vrstvou. 

 

 
Obr. 6: Impedanční spektrum pro nanostrukturované povrchy nežíhané, žíhané při atmosférickém tlaku a 

žíhané na vzduchu – měřeno ve vodivostním roztoku 100 µS×cm-1 (vlevo), 706 µS×cm-1 (vpravo). 

Výsledky pro nežíhané vzorky a vzorky žíhané ve vakuu jsou velmi podobné. 

Nežíhané vzorky dokonce vykazují mírně nižší hodnoty impedance, což znamená, že 

žíhání u těchto vzorků vodivostní propojení zlatých nanostruktur a wolframového 

substrátu nezměnilo. Z uvedeného vyplývá, že přímo vyrobené nanostrukturované 

elektrody mají dobré vlastnosti, které není třeba upravovat žíháním. [32] 

4.3 VLIV TVARU NANOSTRUKTUR NA VELIKOST 

ELEKTROAKTIVNÍ PLOCHY 

V další části studie [12] byly porovnávány pracovní elektrody připravené na 

wolframovém substrátu a modifikované různými typy zlatých nanostruktur. Elektrody 

byly připravené obdobně a to depozicí zlata do hexagonálně uspořádané aluminové 

masky Byl sledován vliv tvaru a velikosti nanostruktur na elektrochemické vlastnosti 

nanostrukturovaných povrchů - velikosti elektroaktivní plochy a tím i jejich 
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senzitivity. Nejprve byla detailně zkoumána topologie vyrobených povrchů využitím 

rastrovacího elektronového mikroskopu. Poté byly sledovány elektrochemické 

vlastnosti elektrod pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie a cyklické 

voltametrie. V další části studie byl povrch elektrod modifikován molekulami 11–

merkaptoundekanové kyseliny, která poskytuje základ pro budoucí navazování 

analytů v biosenzorických aplikacích přes thiolové skupiny. Pro interpretaci výsledů 

EIS byl modelován modifikovaný náhradní Randlesův obvod. Pro zkoumání jevů na 

rozhraní elektroda – elektrolyt byla využita metoda cyklické voltametrie v přítomnosti 

redoxního páru Fe(CN)6
3-/4-. 

4.3.1 Příprava tenkých vrstev 

Základním substrátem pro výrobu elektrod byl křemíkový substrát s 500 nm 

vrstvou oxidu křemičitého (SiO2), která slouží jako izolant mezi n-dopovanou 

křemíkovou vrstvou a vodivými tenkými vrstvami. Jako první byla nanesena 

adhezivní vrstva titanu o tloušťce 20 nm a na ní vrstva wolframu o tloušťce 200 nm. 

Obě vrstvy byly připraveny metodou iontového naprašování. Na takto připravené 

substráty byly metodou termálního napařování nanášeny vrstvy hliníku o tloušťkách 

100 nm a 500 nm. Pro možnost srovnání povrchů s hladkou elektrodou byla iontovým 

naprašováním na křemíkovém substrátu s 200 nm tlustým termálním SiO2 připravena 

hladká zlatá vrstva o tloušťce 250 nm. 

4.3.2 Příprava nanostrukturovaných elektrod 

Nanostrukturované elektrody byly vyrobeny na wolframové vrstvě obdobným 

způsobem jako v předchozích částech práce (Obr. 1). Nejprve byla anodicky 

oxidována horní hliníková vrstva v 0,3M kyselině šťavelové při teplotě 10 °C a 

konstantním napětí 50 V nebo 53 V. Tímto procesem byla získána nanoporézní maska 

s hexagonálním uspořádáním nanopórů. Jakmile byla anodizace hliníkové vrstvy 

dokončena, začalo docházet k anodizaci spodní wolframové vrstvy za vzniku WO3 

nanostruktur, které byly následně odleptány ve fosfátovém pufru pH 7 při teplotě 

25 °C. Byla tak získána nanoporézní aluminová maska s nanodůlky ve wolframové 

vrstvě, které slouží jako základny pro budoucí nanostruktury a zvyšují tak jejich 

stabilitu. Zlatý materiál byl do nanopórů elektrochemicky deponován pulzní depozicí 

z roztoku dikyanozlatičitanu draselného. Depozice probíhala při teplotě roztoku 

50 °C, délkou pulzu 400 ms, proudem 1 mA, časem mezi pulzy 2 s a amplitudou 5 V. 

Rozmanitost tvaru získaných nanostruktur byla ovlivňována tloušťkou použité 

hliníkové vrstvy (a tím i vzniklé aluminové masky), anodizačním napětím, počtem 

pulzů při depozici a leptáním aluminové masky v kyselině fosforečné pro rozšíření 

vrchní části nanopórů a vzniku tzv. „nanoskleniček“, které byly pro tuto studii 

převzaty z předchozí práce. Pro následující měření tak bylo připraveno pět typů 

nanostruktur (Obr. 7). 
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Obr. 7: Schéma vyrobených nanostruktur v závislosti na počtu depozičních pulsů a parametrech 

aluminových masek (tloušťka, rozměry pórů): (A) Au „nanokopečky“, 2 pulzy, maska ze 100 nm vrstvy 

hliníku, (B) nanosloupky, 5 pulzů, maska ze 100 nm vrstvy hliníku, (C) nanosloupky, 10 pulzů, maska ze 

100 nm vrstvy hliníku, (D) nanosloupky, 10 pulzů, maska z 500 nm vrstvy hliníku a (E) „nanoskleničky“, 

2 pulzy, maska ze 100 nm vrstvy hliníku po rozšíření pórů. 

4.3.3 Elektrochemická charakterizace 

Před každým měřením byly elektrody elektrochemicky čištěny cyklickou 

voltametrií v 0,1M kyselině sírové. Při čištění docházelo k desorpci nečistot 

z povrchu elektrod. Bylo zjištěno, že je to klíčový krok pro dosažení 

reprodukovatelných měření. Na druhou stranu je třeba dávat pozor, aby při cyklování 

nedošlo k poničení nanostrukturovaných povrchů. Výsledky EIS byly poté 

simulovány náhradním elektrickým obvodem s využitím software NOVA 1.10.3. 

Cyklická voltametrie byla měřena v rozsahu potenciálů od -0,6 V do 0,7 V v roztoku 

chloridu draselného s hexakyanoželezitanem a hexykyanoželeznatanem draselným 

o koncentracích 2,5 mM, 5 mM a 7,5 mM. 

4.3.4 Biomodifikace nanostruktur 

Všechny studované elektrody byly charakterizované elektrochemickou impedanční 

spektroskopií a cyklickou voltametrií v rozsahu potenciálů od -0,2 V do 0,7 V v 5mM 

fosfátovém pufru s pH 7. Povrchy elektrod byly modifikovány 11–

merkaptoundekanovou kyselinou proto, aby se jejich povrch modifikoval thilovými 

skupinami, což nachází uplatnění v mnoha biosenzorických aplikacích. Elektrody 

byly ponořeny do 5mM roztoku 11–merkaptoundekanové kyseliny rozpuštěné 

v absolutním etanolu po dobu 24 hodin. Poté byly vzorky opláchnuty v absolutním 

etanolu, aby byly odplaveny nenavázané zbytky kyseliny, osušeny v proudu vzduchu 

a proměřeny. 

4.3.5 SEM charakterizace zlatých nanostruktur 

Podrobnou SEM charakterizací uvedenou v tabulce (Tabulka 1) bylo shledáno, že 

reprodukovatelnost výrobního procesu nanostruktur je vysoká a získáváme tak 

homogenní pokrytí elektrodového povrchu nanostrukturami o různých tvarech a 

velikostech v závislosti na výrobních podmínkách. Aby bylo docíleno homogenního 

rozložení nanostruktur na elektrodovém povrchu, musely být výrobní parametry 
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postupně optimalizovány. Velmi důležitým parametrem byla shledána adheze 

kovových vrstev na termální oxid křemičitý, který pokrývá křemíkový substrát. 

Dalším důležitým prvkem je uniformita tloušťky nanesených tenkých vrstev, která 

umožňuje přípravu nanostruktur stejné délky po celé ploše výchozího substrátu. 

Přítomnost nečistot byla eliminována použitím materiálů vysoké čistoty – konkrétně 

kovových terčů pro iontové naprašování, kovů pro termální napařování a chemikálií 

pro anodickou oxidaci hliníku a wolframu, chemikálií pro depozici zlata a dalších. 

Výsledné variability tvarů nanostruktur bylo dosaženo změnou výrobních 

parametrů. Těmito parametry byla například velikost anodizačního napětí, která 

výrazně ovlivňuje průměr nanopórů v aluminové masce a následně i průměr a 

výsledný tvar deponovaných zlatých nanostruktur. Obecně, vyšší anodizační napětí 

má za následek větší průměr nanopórů aluminové masky a následně i nanostruktur.  

Tabulka 1: SEM charakterizace zlatých nanostrukturovaných povrchů s pěti různými typy zlatých 

nanostruktur (A – E) zobrazující vliv výrobních parametrů na výsledný tvar a velikost nanostruktur. 

Parametry SEM pohled shora SEM pohled v řezu 
A 

Al vrstva: 100 nm 

Anodizační napětí: 53 V 

2 pulzy 

„Nanokopečky“ o výšce:  

20–30 nm 

Průměr nanokopečků:  

50–60 nm 

  

B 

Al vrstva: 100 nm 

Anodizační napětí: 53 V 

5 pulzů 

Výška nanosloupků: 

80–90 nm 

Průměr nanosloupků: 

55–65 nm 
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C 

Al vrstva: 100 nm 

Anodizační napětí: 53 V 

10 pulzů 

Výška nanosloupků 

130–140 nm 

Průměr nanosloupků 

55–65 nm 

  

D 

Al vrstva: 500 nm 

Anodizační napětí: 53 V 

10 pulzů 

Výška nanosloupků: 190–

210 nm 

Průměr nanosloupků: 

60–70 nm 

  

E 

Al vrstva: 100 nm 

Anodizační napětí: 50 V 

2 pulzy 

Výška „nanoskleniček“: 

130–150 nm 

Průměr „nanoskleniček“: 

50–60 nm 

  

Výška nanostruktur je dána tloušťkou aluminové vrstvy (výškou masky) a také 

počtem depozičních pulsů. Větší počet depozičních pulsů znamená vyšší výsledné 

nanostruktury, a tak například po 2-pulzové depozici získáváme nanostruktury 

připomínající „nanokopečky“, zatímco 5-ti a více pulzové depozici získáváme 

nanosloupky. Se vzrůstající tloušťkou aluminové masky lze docílit i vyšších 
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nanostruktur při zachování počtu depozičních pulzů. Pro tuto studii byly také 

vyrobeny netradiční nanostrukturované povrchy tzv. „nanoskleničky“, které byly 

připraveny obdobně, jako v předchozí studii (viz. kapitola 4.2). Struktury pro tuto 

studii byly připraveny leptáním vrchní části nanopórů kyselinou fosforečnou o teplotě 

50 °C po dobu 3 minut. Vzhledem k rozšíření vrchní části nanopórů bylo do masky 

snadnější deponovat zlatý materiál, a tak postačily 2 pulzy ke kompletnímu naplnění 

aluminové masky. 

4.3.6 Elektrochemická charakterizace EIS 

Pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie byly mezi sebou porovnány 

elektroaktivní plochy připravených nanostrukturovaných pracovních elektrod 

společně i s hladkou zlatou elektrodou. Měření EIS odhalila závislost velikosti 

elektroaktivní plochy na tvaru a velikosti nanostruktur a pokrytí povrchu 

nanostrukturami. Na obr. 8 obr. 9. jsou ukázány typické frekvenční závislosti pro 

vybrané typy elektrod.  

Jak vyplývá z grafů impedančních závislostí, na vysokých frekvencích (1000 Hz a 

vyšší) Nyquistova diagramu lze pozorovat půlkruhovitou část (faradaickou), která 

odpovídá odporu přenosu náboje přes rozhraní elektroda / elektrolyt a jehož velikost 

je závislá na koncentraci (vodivosti) elektrolytu, ve kterém měření probíhá. Další 

rozdíl v naměřených výsledcích též související s vodivostí, je pozorován mezi difuzní 

a faradaickou částí. Posun rozhraní difuzní a faradaické části směrem k nižším 

hodnotám reálné části impedance znamená vyšší vodivost elektrody při dané 

vodivosti / koncentraci elektrolytu, což souvisí s elektroaktivní plochou elektrody. 

 

Obr. 8: Nyquistův diagram pro nanostrukturovanou zlatou elektrodu o geometrické ploše cca 7 mm2 

připravenou 10 pulzovou depozicí do masky ze 100 nm hliníku (Tabulka 1-C). 
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Obr. 9: Nyquistův diagram pro nanostrukturovanou zlatou elektrodu o geometrické ploše cca 7 mm2 

připravenou 2 pulzovou depozicí do masky ze 100 nm hliníku po rozšíření pórů – tzv. 

„nanoskleničky“(Tabulka 1-E). 

Lze vypozorovat, že účinek zvětšení elektroaktivní plochy elektrody (snížení 

impedance elektrody) je největší pro elektrodu s nanostrukturami připravenými 10-

pulzní depozicí do aluminové masky připravené ze 100 nm tlustého Al (Obr. 8, 

Tabulka 1-C). V tomto případě lze z EIS měření konstatovat, že došlo ke značnému 

zvětšení elektroaktivní plochy. Bylo také pozorováno, že všechny nanostrukturované 

elektrody vykazovaly nižší hodnotu reálné části impedance v bodě lokálního maxima 

v porovnání s hladkou zlatou elektrodou bez nanočástic. Tento fakt potvrzuje, že 

modifikace elektrod nanostrukturami je přínosná. Při nižších frekvencích vykazuje 

difuzní část impedance nelineární průběh a tím kapacitní chování všech typů 

nanostrukturovaných elektrod, které je z tohoto zakřivení difuzní části zřejmé a odráží 

přítomnost nanostruktur na povrchu elektrody EIS průběh naměřený pro hladkou 

zlatou elektrodu bez nanočástic vykazoval vyšší hodnoty impedance v difuzní části 

průběhu v porovnání s ostatními měřenými elektrodami, což je způsobeno nižší 

vodivostí elektrody. Difuzní část impedance je téměř lineární a nevykazuje žádné 

deformace – jedná se o typický průběh Warburgovy impedance. 

Pro zjištění vlastností elektrod z EIS výsledků se dá každé měření popsat pomocí 

náhradního obvodu s parametry, podle kterých lze pak jednotlivé elektrody snáze 

porovnat. V okamžiku, kdy elektrodu ponoříme do vodivého roztoku, na rozhraní 

elektrody a elektrolytu se vytvoří difuzní dvouvrstva, která může být popsána 

kapacitou dvouvrstvy CDL (double layer capacitance) a odporem přenosu náboje RCT 

(charge transfer resistance) přes elektrodovou dvouvrstvu. Jinak řečeno, povrchový 

potenciál elektrody čerpá ionty z roztoku, čímž zapříčiní vznik dvouvrstvy a způsobí 

tak odpor přenosu náboje RCT přes tuto vrstvu. Odpor přenosu náboje je parametr, 

který charakterizuje elektrochemické chování studované pracovní elektrody. Lokální 

maximum Nyquistova diagramu je dáno součtem RS a RCT s minimálním přispěním 

imaginární části a je závislé na koncentraci elektrolytu. Parametry charakterizace EIS 
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byly následně simulovány pomocí ekvivalentních obvodů, které budou popsány v 

následující kapitole 4.3.9. 

4.3.7 Elektrochemická charakterizace cyklickou voltametrií 

Elektroaktivní plocha, která představuje skutečnou oblast podílející se na procesech 

probíhajících mezi elektrodou ponořenou do elektrolytu a objemem roztoku, je jedním 

z nejdůležitějších pojmů v elektrochemii. Elektroaktivní plocha elektrod je 

ovlivňována elektrodovým materiálem, drsností a smáčivostí povrchu. V posledních 

letech se ke zvýšení elektroaktivní plochy hojně využívá nanostruktur umístěných na 

povrch elektrod. Výsledná elektroaktivní plocha se tak může výrazně lišit od 

geometricky změřené plochy elektrody, jak již bylo uvedeno dříve. 

Pro vyhodnocování velikosti elektroaktivních ploch pracovních elektrod je mimo 

jiné běžně využívaná cyklická voltametrie provedená v redoxním elektrochemickém 

systému. V této studii byla CV analýza provedena v 0,1M chloridu draselném se třemi 

různými koncentracemi redoxního páru ferro–ferrikyanidu draselného (2,5 mM, 

5 mM, 7,5 mM). Vyhodnocení výsledků cyklické voltametrie může odhalit skutečnou 

penetraci elektrolytického roztoku mezi zlaté nanostruktury, kdy vyšší pík cyklického 

voltamogramu (závislý též na koncentraci) značí vyšší elektroaktivní odezvu.  

 

Obr. 10: Cyklický voltamogram zlatých nanostrukturovaných elektrod připravených depozicí s 5 pulzy do 

aluminové masky ze 100 nm Al (Tabulka 1-B). 

Výsledky jsou nejpřesnější, když systém splňuje podmínku reverzibility, tj. když 

reverzibilní systém zahrnuje katodické a anodické píky se vzdáleností potenciálů 

menší než 0,59 V. V praxi je však vzdálenost mezi píky, zejména pak u 

nanostrukturovaných elektrod vyšší. 
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Elektroaktivní plocha byla určena pomocí Randles–Ševčíkovy rovnice: 

 𝑖𝑝𝑎 = 𝑖𝑝𝑐 = 2,687 ∙ 105 ∙ 𝑛3/2 ∙ 𝐴 ∙ 𝐷1/2 ∙ 𝑣1/2 ∙ 𝑐, Rovnice 1 

kde ipa a ipc jsou výšky CV píků, n je počet přenášených iontů (v tomto případě 

rovno 1), A je elektroaktivní plocha [cm2], D je difuzní koeficient [cm2×s-1], v je 

rychlost skenování [V×s-1] a c je koncentrace elektrolytického roztoku [M×dm-3]. Je 

důležité zmínit, že geometrická plocha všech připravených elektrod je cca 0,07 cm2. 

Podle výsledků cyklické voltametrie (Obr. 10) roste vypočtená elektroaktivní 

plocha s délkou nanosloupků a tím tedy i s počtem depozičních pulzů.  

 

Obr. 11: Cyklický voltamogram pro zlaté nanostrukturované elektrody tzv. „nanoskleničky“ připravené 

depozicí s 2 pulzy do aluminové masky ze 100 nm hliníku po proleptání pórů (Tabulka 1-E). 

Překvapivě, velkou elektroaktivní plochu vykazovaly nanostrukturované elektrody 

pokryté tzv. „nanoskleničkami“. Jejich elektroaktivní plocha se blížila strukturám 

s největším počtem pulsů (nejvyšším nanostrukturám). A to při pouhých dvou 

depozičních pulzech. Důvodem tohoto jevu je rozdílný tvar nanopórů, které byly před 

depozicí rozšířeny leptáním v kyselině fosforečné. Rozšířené konce nanopórů 

zapříčiní to, že při nižším počtu pulzů je možné nadeponovat do nanopórů větší 

množství zlatého materiálu. Největší elektroaktivní plocha byla ovšem změřena pro 

hladkou elektrodu bez nanočástic, což může být vysvětleno tím, že elektroda je 

tvořena pouze vrstvou zlata. Měřený signál je zde veden pouze přes zlato, a tak cestou 

nedochází ke ztrátám signálu z procesů na elektrodovém povrhu v porovnání 

s nanostrukturovanými elektrodami, kde signál vzniká na zlaté nanostruktuře, je 

veden zlatou nanostrukturou až do substrátové wolframové vrstvy, z ní přechází do 

neanodizované vrstvy hliníku a tam je kontaktován s měřicí celou, která je připojena 

k potenciostatu. Lze předpokládat, že v místě rozhraní zlaté nanostruktury a wolframu 

mohla při výrobním procesu narůst tenká vrstva oxidu, která vytváří další přechod 

(kov – izolant – kov), který způsobuje odpor a snižuje tak detekovaný signál. 

Z měřených výsledků je také možno předpokládat, že nanostruktury s větší délkou cca 
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nad 210 nm (více než 10 depozičních pulzů) by mohly mít lepší elektrochemické 

výsledky a vyšší vypočítanou elektroaktivní plochu. 

Dalším důležitým parametrem v elektrochemickém voltametrickém měření je 

stabilita elektrodového systému, což znamená reverzibilitu měřenou v přítomnosti 

redoxní sondy. Hladká zlatá elektroda projevovala očekávané chování standardního 

reverzibilního systému. Nanostrukturované elektrody vytvořené za použití anodické 

aluminové masky ze 100 nm tlusté hliníkové vrstvy se chovají reverzibilně, ale 

vzdálenost maxim píků je větší ve srovnání s plochou zlatou elektrodou. Křivky pro 

nanostrukturované elektrody s tzv. skleničkami a elektrody připravené depozicí 

s 10 pulzy nevykazují reverzibilní chování. Výsledkem těchto měření je výrazně 

menší a odlišně tvarovaný anodický pík v porovnání s katodickým píkem. 

4.3.8 Elektrochemická charakterizace po biomodifikaci MUA 

Kyselina 11–merkaptoundekanová (MUA) byla použita jako biomodifikační 

činidlo pro modifikaci nanostrukturovaných elektrod a hladké zlaté elektrody 

karboxylovými funkčními skupinami, které by v budoucnu měly sloužit jako místa 

pro potenciální navázání dalších biomolekul. Modifikace byla provedena ponořením 

připravených povrchů na 24 h do 5mM 11–merkaptoundekanové kyseliny rozpuštěné 

v absolutním etanolu. Poté byly elektrody opláchnuty etanolem a osušeny. Po této 

modifikaci bylo pozorováno zvýšení hodnot reálné části impedance a delší difuzní 

části impedance. Nejvýraznější zvýšení impedance bylo pozorováno u 

nanostrukturované elektrody připravené depozicí s 10-ti pulzy. Naopak v případě 

hladké zlaté elektrody byla změna půlkruhovité části Nyquistova diagramu po 

modifikaci merkaptoundekanovou kyselinou zanedbatelná. Bylo však pozorováno 

prodloužení difuzní části průběhu. 

Po modifikaci elektrod MUA byla provedena analýza pomocí cyklické voltametrie 

obdobně jako před modifikací. Proudová odezva voltamogramů poklesla oproti 

odezvě měřené před modifikací u všech nanostrukturovaných elektrod. Tento fakt 

potvrzuje zachycení MUA na povrchu. 

4.3.9 Simulace náhradního obvodu 

Polokruhovité části naměřených impedančních průběhů byly prokládány 

jednoduchým impedančním nástrojem implementovaným v programu Nova. Tato 

analytická metoda používá zjednodušený Randlesův obvod (Obr. 12) s následujícími 

parametry: RS jako aktivní odpor elektrolytu mezi pracovní elektrodou a pomocnou 

platinovou elektrodou, prvek s konstantní fází (CPE – z angl. Constant Phase 

Element) a RCT jako odpor přenosu náboje. Prvek s konstantní fází (CPE) v obvodu 

nahrazuje parametr přenosu náboje a prvek kapacity dvouvrstvy. 
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Obr. 12: Náhradní elektrický obvod. 

Důvodem použití prvku s konstantní fází je nehomogenita povrhu elektrod 

způsobená přítomností nanostruktur. Z tohoto důvodu je velmi obtížné najít náhradní 

obvod pro všechny typy nanostrukturovaných elektrod s vysokou přesností. 

Interpretace pomocí běžného Randlesova modelu pro ideální elektrochemický systém 

v tomto případě není vhodná [33]. Povrchová modifikace ve formě nanostruktur 

způsobuje deformaci difuzní části Nyquistova diagramu v podobě například 

sférických nebo lineárních difuzí. Nicméně v této studii nebyla difuzní část 

modelována. 

Obecně je chování prvku s konstantní fází spojeno s rozložením reaktivity na 

povrchu elektrody, nehomogenitou a drsností povrchu, fraktální geometrií a 

porézností elektrod, distribucí proudu a potenciálu spojenou s geometrií elektrod [11]. 

Pro vyhodnocení chování jednotlivých typů elektrod byly porovnávány hodnoty RCT 

ze simulovaných náhradních obvodů a vypočítané hodnoty CDL (nejnižší hodnota 

imaginární části impedance v půlkruhu a tomuto bodu odpovídající frekvence). 

5  ZÁVĚR 

V předložené dizertační práci byla zpracována problematika zaměřená na základní 

výzkum a vývoj moderních nanostrukturovaných materiálů na bázi aluminy 

směřovaný k jejich využití v elektrochemických senzorech a biosenzorech. Nejdříve 

byla provedena rozsáhlá rešerše na téma přípravy a využití nanoporézní aluminy jako 

levného a efektivního prostředku pro přípravu uspořádaných nanostrukturovaných 

AAO membrán, ale také jako prostředku pro přípravu elektrod modifikovaných 

hexagonálně uspořádanými poli nanostruktur, při jejichž výrobě je nanoporézní 

alumina využita jako maska, do níž mohou být deponovány různé materiály. Byla 

studována optimalizace přípravy nanoporézní aluminy metodou anodické oxidace 

hliníku za vzniku hexagonálně uspořádaných rovnoběžných nanopórů a následně i 

postup přípravy nanostrukturovaných elektrod metodou elektrochemické depozice 

zlata do pórů AAO s cílem zlepšení elektrochemických vlastností výsledných elektrod 

modifikovaných zlatými nanostrukturami. 

První část práce plynule navazovala na poznatky získané v rámci řešení diplomové 

práce. Zabývala se výběrem optimálního materiálu substrátové vrstvy potřebné pro 

přípravu elektrod modifikovaných zlatými nanosloupky, studiem elektrochemických 

vlastností připravených povrchů a využití připravených elektrod k detekci 

protirakovinného léčiva doxorubicinu, jako reálného analytu, metodou diferenčně 
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pulzní voltametrie. Testovány byly dva typy materiálů substrátových vrstev a to titan 

a wolfram. Po anodizaci horní hliníkové vrstvy tak docházelo k pokračování anodické 

oxidace těchto následných vrstev. Titan se oxidoval za vzniku oxidu titaničitého a 

wolfram za vniku oxidu wolframového. V dalším kroku byly takto vzniklé oxidové 

nanostruktury odleptány. Tím měly vzniknout ve spodní části nanopórů tzv. 

„nanodůlky“, které by složily jako základny pro budoucí deponované zlaté 

nanostruktury, které jsou pak díky nim výrazně stabilnější a odolnější proti 

mechanickému poškození např. při elektrochemických měřeních. Zde se titanová 

substrátová vrstva projevila jako méně vhodná, protože struktury z oxidu titaničitého 

se nikdy nepodařilo zcela selektivně odleptat, aniž by se přitom neponičila i 

aluminová maska. To potvrdily i následné elektrochemické charakterizace výsledných 

nanostrukturovaných povrchů. Povrchy připravené na titanu měly horší 

elektrochemické vlastnosti a menší stabilitu nanostruktur v porovnání s povrchy 

připravenými na wolframové vrstvě a to v důsledku přítomnosti problematicky 

odstranitelných TiO2 nanočástic mezi zlatými nanosloupky a substrátovou titanovou 

vrstvou, jak je uvedeno v kapitole 4.1. Od titanové substrátové vrstvy bylo proto 

upuštěno a pro další experimenty byla dále využívána pouze vrstva wolframová, na 

které byla úspěšně optimalizována příprava nanostruktur, jak je uvedeno v kapitolách 

4.2 a 4.3. 

Další část práce uvedená v kapitole 4.2 se zabývala přípravou nového a dosud 

jedinečného typu nanostrukturovaného povrchu – nanostruktur ve tvaru tzv. 

„nanoskleniček“, které vznikly proleptáním vrchní části nanopórů v připravené AAO 

masce. Takto připravené nanostrukturované povrchy byly dále využity pro studium 

vlivu žíhání při atmosférickém tlaku a žíhání ve vakuu na elektrochemické vlastnosti 

elektrod. U takto modifikovaných elektrod žíhání byly metodou elektrochemické 

impedanční spektroskopie studovány a vzájemně porovnávány jejich elektrochemické 

vlastnosti. Předpokládalo se, že žíhání při atmosférickém tlaku způsobí zoxidování 

spodní wolframové vrstvy a ta se pak nebude účastnit dějů při elektrochemických 

měřeních. Naopak u nanostrukturovaného povrchu ošetřeného žíháním ve vakuu se 

předpokládalo, že žíhání zapříčiní lepší propojení wolframového a zlatého materiálu 

a zlepší se tak přenos signálu mezi zlatou nanostrukturou a substrátovou vrstvou. 

Vzorky byly žíhány v rozsahu teplot od 100 °C do 800 °C při atmosférickém tlaku a 

v rozsahu teplot od 100 °C do 600 °C při žíhání ve vakuu, v obou případech s krokem 

100 °C. Elektronovým rastrovacím mikroskopem byl průběžně sledován vliv obou 

typů žíhání na morfologii testovaných „nanoskleniček“. Jak je uvedeno 

v podkapitolách 4.2.1 a 4.2.2, nejvyšší teplota žíhání, při kterém nanostrukturované 

povrchy nevykazovaly žádné strukturální změny, byla teplota 400 °C. Vzorky žíhané 

při této teplotě byly společně s nežíhanými vzorky nadále elektrochemicky 

charakterizovány a porovnávány. Bylo zjištěno, že výsledná elektroaktivní plocha 

vzorku žíhaného při atmosférickém tlaku klesla, což mělo za následek zvýšení 

impedance. Tento fakt tak přinesl dvě možné hypotézy o chování elektrod. První 

hypotézou je, že během žíhání při atmosférickém tlaku došlo k oxidaci spodní 

wolframové vrstvy mezi nanostrukturami. To by rovněž dokazovalo, že spodní 
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wolframová vrstva se běžně účastní elektrochemických interakcí a elektrolyt proniká 

hluboko mezi nanostruktury a účastní se elektrodových procesů. Druhou hypotézou 

je možnost, že došlo k oxidaci nejen wolframové vrstvy mezi nanostrukturami, ale i 

části wolframové vrstvy pod nanostrukturami, čímž došlo ke zhoršení přenosu náboje 

mezi zlatými nanostrukturami a spodní wolframovou vrstvou. To by ovšem 

znamenalo, že se spodní vrstva běžně nemusí účastnit elektrochemických dějů, 

protože elektrolyt běžně neproniká tak hluboko mezi nanostruktury. Ke zvýšení 

impedance by v tomto případě došlo pouze v důsledku zhoršení vodivého kontaktu 

mezi „nanoskleničkami“ a substrátovou vrstvou. Pro ověření těchto hypotéz by bylo 

třeba v rámci dalších experimentů provést například žíhání vzorků s rozdílnými časy 

a porovnat elektrochemické výsledky nebo modelovat průnik elektrolytu mezi 

nanostruktury daných dimenzí, z uvedených materiálů a s použitím daných typů 

elektrolytů. Další možností by bylo provést prvkovou analýzu vzorků v řezu. 

V další části práce uvedené v kapitole 4.3 byl hledán tvarově optimální zlatý 

nanostrukturovaný povrch, který bude mít vhodné elektrochemické vlastnosti pro 

plánované využití v elektrochemických senzorech nebo biosenzorech. Celkem bylo 

připraveno 5 typů nanostrukturovaných povrchů, které byly porovnávány nejen mezi 

sebou, ale i s hladkou zlatou elektrodou bez nanočástic. Všechny připravené povrchy 

byly vyrobené na wolframové substrátové vrstvě. Prvním připraveným povrchem 

byly velmi malé nanostruktury – tzv. „nanokopečky“, které měly menší délku, než byl 

jejich průměr. Dále byly připraveny tři typy povrchů modifikovaných zlatými 

nanosloupky o vzrůstajících délkách a posledním typem byl unikátní povrch 

modifikovaný tzv. zlatými „nanoskleničkami“, který jsem převzala z předešlé studie 

o žíhání. Všechny typy připravených elektrod byly elektrochemicky charakterizovány 

metodou elektrochemické impedanční spektroskopie (vč. modelování náhradního 

modifikovaného Randlesova obvodu), jako vhodného nástroje pro zkoumání 

vlastností povrchově modifikovaných elektrod a dále i cyklickou voltametrií, z jejíchž 

výsledků byla pomocí Randles–Ševčíkovy rovnice empiricky určována elektroaktivní 

plocha připravených elektrod. Jako klíčový krok elektrochemického měření zde byl 

shledán proces elektrochemického čištění / aktivace elektrod cyklováním v 1M 

kyselině sírové. Bylo zjištěno, že tento krok přináší opakovatelné výsledky 

jednotlivých měření. Z výsledků uvedených v podkapitole 4.3.7 vyplývá, že 

překvapivě velkou elektroaktivní plochu vykazovaly nanostrukturované elektrody 

pokryté tzv. „nanoskleničkami“. Jejich elektroaktivní plocha se blížila strukturám 

s největší výškou nanosloupků. Vůbec největší elektroaktivní plocha byla ovšem 

nečekaně dosažena hladkou elektrodou bez nanočástic. To může být vysvětleno tím, 

že hladká elektroda je tvořena pouze tlustou vrstvou zlatého materiálu, měřený signál 

je veden pouze přes zlatý materiál a tak nedochází ke ztrátám signálu z procesů na  

elektrodovém povrhu v porovnání s nanostrukturovanými elektrodami, kde signál 

vzniká na zlaté nanostruktuře, je veden zlatou nanostrukturou až do substrátové 

wolframové vrstvy, z ní přechází do neanodizované vrstvy hliníku a tam je 

kontaktován s měřicí celou, která je připojena k potenciostatu. Lze také předpokládat, 

že v místě rozhraní zlaté nanostruktury a wolframu mohla při výrobním procesu 
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narůst tenká vrstva oxidu, která vytváří další přechod (kov – izolant – kov), který 

způsobuje odpor a snižuje tak detekovaný signál. Ze získaných výsledků je také 

možno předpokládat, že nanostruktury s větší délkou (cca nad 210 nm) by mohly 

poskytnout ještě lepší elektrochemické výsledky. Po elektrochemické charakterizaci 

byly připravené elektrody dále modifikovány 11–merkaptoundekanovou kyselinou 

(viz podkapitola 4.3.8) a byl sledován vliv modifikace na výsledky elektrochemických 

měření. MUA byla použita jako biomodifikační činidlo pro modifikaci 

nanostrukturovaných elektrod a hladké zlaté elektrody karboxylovými funkčními 

skupinami, které by v budoucnu měly sloužit jako místa pro potenciální navázání 

dalších biomolekul. Po této modifikaci bylo pozorováno zvýšení hodnot reálné části 

impedance a delší difuzní části impedančních průběhů. Nejvýraznější zvýšení 

impedance bylo pozorováno u nanostrukturované elektrody připravené depozicí s 10-

ti pulzy. Naopak v případě hladké zlaté elektrody byla změna půlkruhovité části 

Nyquistova diagramu po modifikaci merkaptoundekanovou kyselinou zanedbatelná. 

Bylo však pozorováno prodloužení difuzní části průběhu. Po modifikaci elektrod 

MUA byla provedena analýza pomocí cyklické voltametrie obdobně jako před 

modifikací. Proudová odezva voltamogramů poklesla oproti odezvě měřené před 

modifikací u všech nanostrukturovaných elektrod, což potvrdilo zachycení MUA na 

povrchu. 

Poslední část práce se zabývala přípravou a studiem iontové propustnosti AAO 

membrán. Ta byla řešena ve spolupráci s kolegy z Fakulty chemické v rámci projektu 

Interní grantové agentury VUT v Brně FCH/FEKT-J-15-2663 „Vývoj senzorů na bázi 

nanoporézních membrán s řízenou iontovou propustností“. Bariérové vlastnosti 

hliníkových membrán byly studovány technikou horizontální difúzní cely difúzí 

chloridu draselného. Bylo zjištěno, že schopnost pronikání chloridu draselného přes 

nanoporézní aluminové membrány silně závisí na specifickém povrchu (bylo 

pozorováno lineární zvýšení sklonu průlomové křivky se zvětšením specifického 

povrchu). Dále bylo zjištěno, že propustnost také silně závisí na velikosti pórů a 

distribuci pórů ve struktuře membrány. Toto očekávání bylo experimentálně 

potvrzeno korelací rastrovací elektronové mikroskopie s difuzními experimenty. 

Během řešení práce byly jednotlivé postupy, přístupy a metody postupně 

optimalizovány tak, aby byl připraven nanostrukturovaný povrch s co možná 

nejvhodnějšími vlastnostmi. To se částečně podařilo a částečně i odkrylo další cesty, 

kudy by bylo možné výzkum a vývoj dále směřovat. Z dosud provedené práce spatřuji 

další možnosti výzkumu v detailnějším studiu skutečné penetrace elektrolytu mezi 

nanostruktury, a to nejen elektrochemickými měřeními, ale například i podrobnějším 

modelováním proudění kapalin, modelováním procesů na rozhraní elektrody a 

elektrolytu, testováním širší škály různých typů nanostrukturovaných povrchů a také 

optimalizací elektrochemického experimentu (uspořádání experimentu, 

opakovatelnost měření, elektrochemické čištění elektrod a podobně). 

Jádro dizertační práce bylo publikováno v impaktovaném časopisech Analytical 

letters a časopise Applied Mechanics and Materials. Dílčí části práce byly 

prezentovány na mezinárodních konferencích (4th International Conference on 
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Nanotechnology and Biosensors, NANOCON, Heyrovsky Discussion on 

Electrochemistry of Organic and Bioactive Compounds, Czech Chemical Society 

Symposium Series) a na několika národních konferencích a workshopech. 

Závěrem lze konstatovat, že tato práce přinesla nové významné poznatky v oblasti 

nového typu nanostrukturovaného povrchu – tzv. nanoskleniček a studia vlivu žíhání 

na elektrochemické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů. Lze konstatovat, že dílčí 

plány vytyčené v kapitole 3 byly postupně splněny. 

6  POUŽITÁ LITERATURA 

[1] MICHAEL V. MIRKIN a AMEMIYA, S. Nanoelectrochemistry. New York: 

CRC Press Taylor & Francis Group, 2015. s. ISBN 978-1-4665-6122-9. 

[2] SINGH, M. a DAS, G. Highly ordered anodic porous alumina membrane and 

its surface modification approaches for biomedical application. Journal of 

applied chemistry, 2014, sv. 7, č. 1, s. 17-34. ISSN 2278-5736. 

[3] STROEVE, P. a ILERI, N. Biotechnical and other applications of nanoporous 

membranes. Trends in Biotechnology, 2011, sv. 29, č. 6, s. 259-266. ISSN 

0167-7799. 

[4] INGHAM, C. J. et al. Where bio meets nano: The many uses for nanoporous 

aluminum oxide in biotechnology. Biotechnology Advances, 2012, sv. 30, č. 5, 

s. 1089-1099. ISSN 0734-9750. 

[5] POINERN, G. E. J. et al. Progress in Nano-Engineered Anodic Aluminum 

Oxide Membrane Development. Materials, 2011, sv. 4, č. 3, s. 487-526. ISSN 

1996-1944. 

[6] JANI, A. M. M. et al. Nanoporous anodic aluminium oxide: Advances in 

surface engineering and emerging applications. Progress in Materials Science, 

2013, sv. 58, č. 5, s. 636-704. ISSN 0079-6425. 

[7] HA, Y. C. a JEONG, D. Y. Fast Fabrication of a High-aspect-ratio, Self-ordered 

Nanoporous Alumina Membrane by Using High-field Anodization. Journal of 

the Korean Physical Society, 2010, sv. 57, č. 6, s. 1661-1666. ISSN 0374-4884. 

[8] BOSS, C. et al. Size-selective diffusion in nanoporous alumina membranes for 

a glucose affinity sensor. Journal of Membrane Science, 2012, sv. 401, s. 217-

221. ISSN 0376-7388. 

[9] MELGARDT M DE VILLIERS et al. Nanotechnology in drug delivery. New 

York, NY: AAPS Press, c2009. s. ISBN 978-0-387-77667-5. 

[10] HRDY, R. et al. Electrochemical Impedance Spectroscopy Behaviour of 

Guanine on Nanostructured Planar Electrode. International Journal of 

Electrochemical Science, 2013, sv. 8, č. 4, s. 4384-4396. ISSN 1452-3981. 

[11] JORCIN, J.-B. et al. CPE analysis by local electrochemical impedance 

spectroscopy. Electrochimica Acta, 2006, sv. 51, č. 8, s. 1473-1479. ISSN 

0013-4686. 

[12] DRBOHLAVOVA, J. et al. Gold Nanostructured Surface for Electrochemical 

Sensing and Biosensing: Does Shape Matter? Analytical Letters, 2016, sv. 49, 

č. 1, s. 135-151. ISSN 0003-2719. 



 

 

32 

[13] J. D. EDWARDS, F. C. F., AND Z. JEFFRIES The aluminum industry. Vol. 

I.-Aluminum and its Production. Pp. xii + 358. Vol. II.-Aluminum Productions 

and their Fabrication. Journal of the Society of Chemical Industry, 1931, sv. 50, 

č. 18, s. 367-367. ISSN 0368-4075. 

[14] FURNEAUX, R. C. et al. The formation of controlled-porosity membranes 

from anodically oxidized aluminium. Nature, 1989, sv. 337, č. 6203, s. 147-

149. ISSN 1476-4687. 

[15] BHARATH BHUSHAN et al. Handbook of Nanomaterials Properties. 

Heidelberg: Springer Verlag, 2014. s. ISBN 978-3-642-31106-2. 

[16] BRÜGGEMANN, D. et al. Fabrication, Properties and Applications of Gold 

Nanopillars. In., 2014, s. 317-354. 

[17] DUAY, J. a LEE, S. Template-Directed Controlled Electrodeposition of 

Nanostructure and Composition. In., 2015, s. 357-394. 

[18] ANANDAN, V. et al. Nanopillar array structures for enhancing biosensing 

performance. International journal of nanomedicine, 2006, sv. 1, č. 1, s. 73-79. 

ISSN 1176-9114. 

[19] FORRER, P. et al. Electrochemical preparation and surface properties of gold 

nanowire arrays formed by the template technique. Journal of Applied 

Electrochemistry, 2000, sv. 30, č. 5, s. 533-541. ISSN 0021-891X. 

[20] KYNCLOVA, H. et al. Nanostructured Surface Effect of Electrode on 

Doxorubicin Determination. In BABU, A.S. Mechanical Design and Power 

Engineering, Pts 1 and 2. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014, sv. 

490-491, s. 262-266. 

[21] KYNCLOVA, H. et al. Comparison of gold nanostructured electrode and flat 

gold electrode on doxorubicin measurement. Nanocon 2013, 5th International 

Conference, 2014, s. 215-219. 

[22] ZHANG, J. P. et al. Controllable fabrication of porous alumina templates for 

nanostructures synthesis. Materials Chemistry and Physics, 2010, sv. 122, č. 1, 

s. 295-300. ISSN 0254-0584. 

[23] JUNG, M. et al. Fabrication and optical properties of size-controlled Ag 

nanodot Array via Nanoporous Alumina Mask. New York: Ieee, 2012. s. ISBN 

978-1-4673-2200-3. 

[24] JUNG, M. et al. Two-dimensional silver nanodot array fabricated using 

nanoporous alumina for a chemical sensor platform of localized surface 

plasmon resonance. In VONFREYMANN, G., et al. Advanced Fabrication 

Technologies for Micro/Nano Optics and Photonics Ix. Bellingham: Spie-Int 

Soc Optical Engineering, 2016, sv. 9759. 

[25] SANTOS, A. et al. Cobalt and Nickel Nanopillars on Aluminium Substrates by 

Direct Current Electrodeposition Process. Nanoscale Research Letters, 2009, 

sv. 4, č. 9, s. 1021-1028. ISSN 1556-276X. 

[26] PRIKRYLOVA, K. et al. Fabrication of highly ordered short free-standing 

titania nanotubes. Monatshefte Fur Chemie, 2016, sv. 147, č. 5, s. 943-949. 

ISSN 0026-9247. 



 

 

33 

[27] LAUREYN, W. et al. Nanoscaled interdigitated titanium electrodes for 

impedimetric biosensing. Sensors and Actuators B: Chemical, 2000, sv. 68, č. 

1, s. 360-370. ISSN 0925-4005. 

[28] MA, K.-S. et al. DNA hybridization detection by label free versus impedance 

amplifying label with impedance spectroscopy. Sensors and Actuators B: 

Chemical, 2006, sv. 114, č. 1, s. 58-64. ISSN 0925-4005. 

[29] ThesisKYNCLOVÁ, H. Studium interkalace a kovalentní vazby doxorubicinu 

do deoxyribonuklové kyseliny za využití voltametrie a impedanční 

spektroskopie. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně,  

[30] ThesisKYNCLOVÁ, H. Charakterizace nanostrukturovaných elektrod pro 

elektrochemické biosenzory. Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií. Brno: Vysoké učení technické v Brně,  

[31] MASUDA, H. a FUKUDA, K. Ordered Metal Nanohole Arrays Made by a 

Two-Step Replication of Honeycomb Structures of Anodic Alumina. Science, 

1995, sv. 268, č. 5216, s. 1466. 

[32] KYNCLOVA, H. et al. THERMAL STABILITY OF GOLD 

NANOSTRUCTURED ELECTRODES AND INFLUENCE OF ANNEALING 

ON ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE MEASUREMENTS. Slezska: Tanger 

Ltd, 2015. s. ISBN 978-80-87294-53-6. 

[33] BISQUERT, J. et al. Impedance of constant phase element (CPE)-blocked 

diffusion in film electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 1998, sv. 

452, č. 2, s. 229-234. ISSN 1572-6657. 

  



 

 

34 

CURRICULUM VITAE  

Jméno: Hana Kynclová 

Narozena: 25. 4. 1988 v Ústí nad Orlicí  

Kontakt: kynclovahana@seznam.cz 

 

Vzdělání 

9/2012 – 2020 VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií, Ústav mikroelektroniky, 

Doktorské studium, Obor: Mikroelektronika a technologie  

9/2010 – 6/2012 VUT v Brně, Fakulta elektroniky a komunikačních 

technologií, Ústav biomedicínského inženýrství,  

Magisterské studium, Obor: Biomedicínské inženýrství a 

bioinformatika 

9/2008 – 6/2010 VUT v Brně, Fakulta elektroniky a komunikačních 

technologií, Ústav biomedicínského inženýrství,  

Bakalářské studium, Obor: Biomedicínská technika a 

bioinformatika 

9/2007 – 9/2008  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,  

Bakalářské studium – přerušené – přestup na VUT, Obor: 

Lékařská fyzika 

9/2003 – 6/2007 Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli, T.G.Masaryka 590, 

57001 Litomyšl 

Praxe 

1/2017 – dosud Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 

Biomedicínský inženýr, Zástupce vedoucího Odboru 

zdravotnické techniky, dispečink servisu zdravotnických 

přístrojů, zajištění bezpečnostně – technických kontrol, servis a 

nákup zdravotnických přístrojů (monitory vitálních funkcí, 

anesteziologické přístroje, plicní ventilátory, encefalografie, 

přístroje pro diagnostiku plic, oxymetrie, nebulizace a další), 

servisní smlouvy, investiční plánování zdravotnické techniky. 

9/2016 – 6/2017 SZŠ a VOŠZ Merhautova Brno, 

Externí učitel, předmět: Instrumentální technika (optické 

metody, chromatografie, elektromigrační metody, mikroskopie 

apod.) 



 

 

35 

1/2013 – 12/2015  Central European Institute of Technology (CEITEC), 

Technicko-hospodářský pracovník – výzkumný pracovník Ph.D. 

studentm, výzkumné aktivity v oblasti elektrochemie a 

nanotechnologie. 

9/2012 – 12/2015 Vysoké učení technické v Brně, Ústav mikroelektroniky, 

LabSensNano, Technicko-hospodářský pracovník, výzkumné 

aktivity v oblasti nanostrukturovaných elektrod pro využití 

v biosenzorice. Správa chemické laboratoře pro výrobu senzorů 

a nanotechnologie. 

Jazyky Angličtina (pokročilý), Francouzština (začátečník) 

Dovednosti a znalosti 

Microsoft office (Word, Excel, Power point, Publisher). Matlab, Statistica, 

nemocniční systém FAMA+, řidičský průkaz skupiny B. 

Zájmy Jóga, vaření a pečení, skauting, četba, hudba, příroda, biomedicína. 

Ocenění 

2015 Studentská soutěž EEICT - Electrochemical properties and 

thermal stability of cup- like shape gold nanostructures–3. místo 

Další aktivity 

2016  Spolupráce s firmou Honeywell, spol. s.r.o. na testování 

chemické odolnosti zalévacích hmot pro elektroniku 

9/2013  Čtrnáctidenní stáž na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 

Slovensko 

Studium nanoporézních membrán 

Účast na řešení projektů: 

2015 Vývoj senzorů na bázi nanoporézních membrán s řízenou iontovou 

propustností, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015, 

spolupráce s Chemickou fakultou VUT 

2014 Nové typy elektronických obvodů a senzorů pro specifické 

aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016 



 

 

36 

ABSTRACT 

The doctoral thesis is focused on basic research and development of nanostructured 

surfaces prepared using anodic alumina material. Various types of gold 

nanostructured surfaces and nanoporous aluminum membranes for electrochemical 

sensors and biosensors were prepared using the anodic oxidation method. 

Nanostructured surfaces were prepared by electrochemical anodization of aluminum 

material to form hexagonally arranged nanopores. Gold was then deposited into the 

nanoporous masks by electrochemical reduction from potassium dicyanoaurate 

solution using a pulse deposition method. The prepared nanostructured gold surfaces 

were electrochemically characterized by electrochemical impedance spectroscopy 

and voltammetry. Temperature stability and the effect of annealing on their 

electrochemical behavior at atmospheric pressure as well as in the vacuum were 

investigated. Then, gold nanostructures of various dimensions were prepared and the 

influence of their shape and dimensions on the electrochemical behavior was studied. 

Nanostructured surfaces were also modified with 11–mercaptoundecanoic acid, and 

the effect of this modification on the electrochemical results was studied. In the last 

part of the work, nanoporous aluminum membranes were prepared, and their 

permeability was studied. 


