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1 ÚVOD 

V dnešní době neustálé potřeby výkonných měřících aparatur dochází 

ke zvýšenému tlaku na vývoj vysoce citlivých senzorů a jejich zavedení do 

praxe. V oblasti analytické chemie došlo v posledních letech k prudkému 

rozvoji a zdokonalení měřících technik, které vyžadují stále dokonalejší 

typy senzitivních převodníků s vysokou přesností, nízkou pořizovací cenou 

a stabilitou vlastních parametrů. Zvlášť pro analýzu biochemických vzorků, 

kde bývá nutností analyzovat co možná nejmenší objem, se objevuje 

potřeba miniaturizace senzitivního převodníku do plochy několika 

milimetrů.  

Jednou z cest, jak dosáhnout co nejlepších detekčních vlastností senzorů 

je využití nanostruktur pro modifikaci detekční plochy. Pro vytvoření 

jednoduchých pravidelných nanostruktur ovšem existuje levnější metoda, 

která využívá nanoporézní šablonu. Díky specifickým vlastnostem 

některých kovů, které lze elektrochemickou cestou přeměnit na porézní 

oxid v podobě nanoporézní hexagonální struktury. Takto vytvořené 

nanoporézní struktury lze využít jako masky pro elektrodepozici materiálů. 

Tímto způsobem lze připravit pravidelné pole nanodrátů, nanosloupků nebo 

nanotrubic z různých typů kovů, jako je např. Ni, Au, Pt či Pd. Tuto 

metodu lze uplatnit ve stávající tlustovrstvé technologii výroby senzorů, ale 

stále více proniká i do oblastí tenkovrstvých aplikací.  

Tato práce se především zabývá výrobou a charakterizací různých typů 

pravidelně uspořádaných nanostruktur pro elektrochemické senzory a jejich 

vlivem na detekční schopnosti v elektrochemických měřeních. Klíčovým 

faktorem je určení parametrů ovlivňujících proces difúze iontů elektrolytu 

při elektrochemickém vytváření nanotrubic a nanosloupků v nanopórech 

masky. Tento proces je velmi ovlivněn geometrií masky. Pro charakterizaci 

detekčních vlastností vyrobených nanostrukturovaných senzorů je použita 

elektrochemická impedanční spektroskopie metoda a cyklická voltametrie. 
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2 DOSAVADNÍ VÝVOJ 

2.1 Základní typy nanostruktur pro senzorové aplikace 

Využití nanostruktur v senzorice dosahuje v dnešní době nevídaného 

rozmachu. Jejich využití nacházíme i v jiných oblastech, jako jsou solární 

články, paměťová média nebo palivové články. Jak již bylo popsáno v 

mnoha publikacích, použití nanostrukturovaných povrchů může velmi 

zlepšit detekční schopnosti senzorů, a to především v oblasti detekce iontů 

těžkých kovů jako například Pb
2+

, Hg
2+

 nebo Ag
+[1]

, nebo v případě detekcí 

purinových bází DNA, popř. jejich celých fragmentů
[2; 3]

. Dále jsou 

využívány především v biosenzorice a lékařství pro schopnost navazovat na 

sebe specifické protilátky a provádět přesné a selektivní měření. Mezi 

nejběžněji používané nanostruktury v senzorice patří kvantové tečky pro 

konstrukci elektrochemických imunosenzorů nebo biosenzorů po určování 

protilátek, DNA a proteinů 
[4]

. Jako další můžeme zmínit magnetické 

nanočástice používané v lékařství v konstrukcích imuno-

elektrochemických senzorů, k navázání specifických proteinů jako např. 

streptavidinu a jeho využívaní v detekci biomolekul, nebo pro základní 

detekci DNA nebo enzymů 
[5]

. 

Dalším typem nanostruktur hojně využívaných v senzorice jsou 

nanodráty. Nanodráty nacházejí uplatnění v širokém okruhu aplikací jako 

nanoelektronika 
[6]

 a konstrukce FET tranzistorů, emisních prvků nebo 

kapacitorů
[7]

. V senzorice a v biosenzorice se nanodráty nacházejí v oblasti 

detekce glukózy pH metrů, virových nebo nádorových markerů 
[8]

. Byly 

použity pro studium elektronických vlastností a chování neuronů 
[9]

 nebo 

zvýšení elektronového transferu v redoxních systémech 
[10]

. Wanekaya 
[11]

 

využil pole samouspořádaných nanodrátů pro navázání DNA na povrch 

senzoru a výrobu elektrochemického biosenzoru.  

Hlavní ideou použití nanočástic v této práci je zvětšení aktivní detekční 

plochy elektrod, a to především vytvořením samouspořádané struktury 

nanočástic na povrchu mikroelektrod. Nanostruktury dále mohou sloužit 

jako nosiče specifických protilátek, enzymů, proteinů, popř. jako základ 

pro tvorbu samouspořádaných monovrstev (SAM)
[4]

 Jednoduchý 

samouspořádaný povrch lze vyrobit pomocí elektrochemické depozice do 

nanoporézní masky. Schéma výroby nanostruktur posledně zmíněnou 

metodou je zobrazeno na Obr. 1.  Tato metoda začala být hodně využívána 

především pro svou principiální jednoduchost a jako levná a časově rychlá 

alternativa k litografickým či epitaxním metodám pro výrobu 

nanomechanizovaného povrchu na relativně velkých plochách. Další 
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výhodou této metody je schopnost výroby nanotyčinek a nanodrátů o 

rozměrech pod 10 nm.  

 

Obr. 1 Schematický diagram růstu nanoporézního oxidu hlinitého: a) růst začíná na tenkovrstvé 
elektrodě, póry se spontánně tvarují do hexagonální struktury; b) hliníková vrstva je 
spotřebovávána při nárůstu pórů až do bodu c), kdy se oxidová bariéra na rozhraní hliník/oxid 
hliníku na spodní straně vrstvy hliníku dotkne kovové elektrody; d) následně je aplikováno 
klesající napětí, při kterém dojde k odstranění oxidové bariéry a spotřebování zbytku hliníkové 
vrstvy; e) poté je možná elektrodepozice kovů do vzniklých nanopórů a f) nakonec odstranění 
nanoporézní struktury pro odhalení nanotyčinek. 

2.2 Nanoporézní keramika 

Výroba porézního Al2O3 probíhá ve vodném roztoku kyselin o nízkých 

koncentracích, dané teplotě a za působení anodického napětí. Řídícím 

dějem při anodizaci je difúze iontů kovu nebo kyslíku přes rostoucí vrstvu 

oxidu vlivem elektrického pole vznikajícího v této vrstvě přiložením 

vnějšího napětí. 

 

Obr. 2 Schéma růstu oxidové vrstvy v jednotlivém póru 
[12]

. 

 Při dodržení specifických podmínek dochází u anodizace hliníkové 

vrstvy k samovolnému růstu pórovité struktury. Póry začínají růst kolmo 

k povrchu a začíná se vytvářet rozhraní kov/oxid a oxid/roztok. Ionty 


OHO /
2

 migrují z elektrolytu skrz oxidovou bariéru, 
3

Al ionty driftují 
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současně skrz bariéru do roztoku a způsobují růst oxidu, viz Obr. 2. Za 

ideálních podmínek jsou všechny hliníkové kationty spotřebovány v reakci 

s kyslíkovými anionty za tvorby Al2O3. Nárůst oxidové bariéry je o něco 

menší než dvojnásobek původního objemu hliníku a je závislý na roztoku 

elektrolytu a přiloženém napětí. 

2.3 Odstranění oxidové bariéry  

U tenkovrstvého systému vzniká hlavní problém s odstraněním oxidové 

bariéry vzniklé na dně jednotlivých nanopórů. To především, má-li být 

porézní maska použita jako šablona pro elektrochemickou depozici 

metalických vodivých, popř. polovodivých materiálů. Mnoho předešlých 

publikací se zabývá řešením tohoto problému.  Bohužel většina z nich 

používá techniky mokrého leptání, kdy je vyrobená membrána vystavena 

působení vybraného leptadla, ve většině případů se jedná 5% H3PO4. Tato 

metoda způsobuje nežádoucí rozšíření pórů, v případě větší tloušťky masky 

až plošné odleptání části vrstvy 
[13]

. Dále má metoda omezené uplatnění 

vzhledem k tloušťce nanoporézní keramiky. Metoda bývá často uváděna v 

případech výroby tenké nanoporézní masky na nevodivých substrátech. 

Dalším způsobem pro odstranění bariéry je použití tenké intermetalické 

vrstvy z vybraných oxidů jako Ti, Ta, W a Nb mezi substrátem a 

hliníkovou vrstvou. Tyto kovy mohou být rovněž anodicky oxidovány a 

současně mají zvýšenou iontovou vodivost oproti hliníku. Proto jsou 

schopny při procesu anodizace prorůstat vzniklou oxidovou bariérou při 

jejím kontaktu s metalickou vrstvou z daného kovu. V  okamžiku, kdy je 

spotřebován veškerý hliník, začne být anodizována intermetalická vrstva za 

vzniku oxidů kovů TiO2, Ta2O5, WO3 nebo Nb2O5
[14; 15]

. ve formě malých 

nanoteček, později nanotyčinek. Tyto nanostruktury začnou dle 

nastavených anodizačních podmínek (při potenciálu až 1000 V) růst 

v nanoporézní keramice směrem vzhůru, viz Obr. 3. Takto připravené 

oxidy ve formě nanoteček mohou samy o sobě sloužit jako základ pro 

depozici metalických struktur, což bude dále diskutováno v praktické části. 

 

Obr. 3 Schéma růstu porézní struktury na vrstvě vybraných kovů IV-VIB skupiny periodické 
soustavy prvků, na které je deponovaná tenká Al vrstva a). Zahájení anodizace a zformování 
nanoporézní masky b). Kontakt oxidové bariéry s povrchem kovu a zahájení formování jeho 
oxidových struktur c). Pokračování anodizace a růst oxidových nanosloupků skrz nanoporézní 
masku d). Selektivní odleptání oxidů e). 
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V případě potřeby vytvoření přímého kontaktu s metalickým podkladem 

je potřeba tyto nevodivé, popř. polovodivé oxidové struktury selektivně 

odstranit z nanopórů a to bez poškození nebo naleptání masky.  

2.4 Kovové nanotečky, nanotyčinky a nanotrubice  

Vytváření pravidelně upořádané kovové nanostruktury na povrchu 

senzoru je v dnešní době předmětem výzkumu mnoha vědeckých skupin. 

V zájmu je celé spektrum kovů pro jejich specifické vlastnosti, jako Pd, Ni, 

Ag, Cu, Au, Sn, Pd Fe.. Výroba nanočástic probíhá vložením vodivého 

substrátu s nevodivou porézní maskou do elektrolytu, kde reprezentuje 

katodu. Po přivedení konstantního proudu mezi obě elektrody začnou být 

kovové ionty přitahovány skrze otevřené nanopóry ke katodě, kde se zahájí 

jejich vylučování na vodivém povrchu za vzniku nanotyčinek, resp. 

nanotrubic. Po dokončení depozice je porézní maska rozpuštěna nejčastěji 

v NaOH 
[16; 17]

. 

Velikost vzniklé struktury je ovlivněna geometrií porézní masky. Jedná 

se především o průměr nanočástic a jejich vzájemnou vzdálenost, která je 

daná poměrem velikosti jednotlivé buňky k velikosti vlastního póru, tzv. 

porozita masky. Délka vytvořené nanostruktury je přímo úměrná velikosti 

proudové hustoty a času elektrodepozice.  

2.5 Charakterizace nanostrukturovaných povrchů pomocí 

impedanční spektroskopie 

Pro charakterizaci základních detekčních vlastností senzorů 

s nanomechanizovaným povrchem je metoda měření impedance roztoků 

velmi užitečná. Pomocí referenčních roztoků můžeme definovat minimální 

hodnoty koncentrace rozpuštěné látky, také je možné definovat některé 

geometrické vlastnosti. Pro měření impedance je potřeba vyjít ze 

základních dějů, které vznikají vlivem vložení elektrody do roztoku, kdy 

dochází vlivem rozdílného potenciálu materiálu k vytvoření elektrické 

dvojvrstvy na rozhraní elektrolyt/elektroda. Hodnota impedance je 

definovaná jako komplexní číslo, které je složeno z několika částí: 

impedance samotného roztoku, impedance dvojvrstvy, Warburgovy 

impedance a kapacity dvojvrstvy. Kapacita dvojvrstvy je složena 

z paralelní Helmholtzovy a Goyovy kapacity, jež jsou dané iontovou 

strukturou dvojvrstvy, viz Obr. 4.  
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Obr. 4 Model dvojvrstvy na rozhraní elektroda/elektrolyt s Randelsovým náhradním elektrickým 

obvodem rozhraní elektroda/elektrolyt 
[18]

. 

To lze vyjádřit i pomocí náhradního elektrického odvodu tzv. 

Randelsovým modelem, popisujícím základní chování na rozhraní 

elektroda-elektrolyt, složeným z výše uvedených prvků
[19]

. Při nízkých 

kmitočtech dosahuje hodnota impedance rozhraní vysokých hodnoty, která 

při zvyšování frekvence signálu postupně klesá. To je dáno především 

kapacitou dvojvrstvy CDL a Faradayovou impedancí, která obsahuje odpor 

přenosu náboje neboli reakční odpor RCT a Warburgovu impedanci ZW. Na 

vysokých kmitočtech se měřená impedance blíží odporu roztoku. To je 

dáno potlačením vlivu impedancí dvojvrstvy. 

Jak je patrné z diagramu na Obr. 5, na nízkých kmitočtech, které jsou 

reprezentovány přímkou se sklonem 45°, je řídící složkou difúze 

Warburgova impedance, která je dána konečnou rychlostí iontů. Na 

vysokých kmitočtech (cylindrická část impedance) je Warburgova 

impedance malá a hlavní vliv má odpor přenosu náboje a kapacita 

dvojvrstvy, které brání výměně elektronů mezi elektrodou a ionty v roztoku 
[20]

 

EIS je dnes velmi populární a dynamicky se rozšiřující technika 

zkoumání vlastností elektrod s nanostrukturovanými povrchy. Existuje 

mnoho publikací vyhodnocujících chování povrchů s nanostrukturovaným 

povrchem pomocí EIS, bohužel ne všechny se zabývají studiem vlivu 

povrchu na výsledné hodnoty měření, ale často používají EIS pouze jako 

metodu pro srovnání dvou různých stavů povrchů elektrody 
[21]

. 
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Obr. 5 Nyquistův diagram rozložení impedance v komplexní rovině 
[20]

. 

2.6 Simulace náhradních obvodů v elektrochemii 

Pro lepší pochopení dějů probíhajících na elektrodách a rozhraní 

elektroda/elektrolyt a také pro lepší vyjádření jednotlivých parametrů 

systému je velmi časté a žádoucí vyjádřené hodnoty Nyquistova diagramu 

převést pomocí modelování a simulace do náhradního elektrického obvodu 
[22]

. Jako základní obvod pro charakterizaci rozhraní elektroda/elektrolyt 

slouží Randelsův model obsahující základní obvodové prvky, kterými jsou 

většinou rezistory, kapacitory a induktory. Jako doplněk se objevují 

speciální modelované prvky pro charakterizaci některých jevů, jako je třeba 

model Warburgovy impedance pro charakterizaci difúze, nebo konstantní 

fázový prvek pro popis nelineárních dějů a kapacit s proměnnou fází 
[15]

. 

Abychom pochopili, co jednotlivé prvky znamenají, je potřeba si uvědomit, 

že v elektrochemii neexistují jednotlivé prvky samostatně, ale jsou pouze 

matematickým vyjádřením fyzikálních procesů na povrchu elektrody. 

Například rezistory v obvodu znázorňují odpor roztoku, odpor přenosu 

náboje nebo polarizační odpor. Chování dvojvrstvy nebo její nabíjení je 

možné simulovat pomocí modelů kapacitorů, stejně tak jako procesy tvorby 

povlaků a dalších filmů na povrchu elektrody. Induktory mohou být 

výsledkem adsorbčních procesů na elektrodě nebo nehomogenní distribuce 

proudu
[20]

. 
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3 CÍLE PRÁCE  

V předchozích kapitolách byl představen úvod do problematiky relativně 

levné, reprodukovatelné, časově a finančně nenáročné tvorby 

nanostrukturovaných povrchů pomocí samouspořádané nanoporézní 

masky. Byly nastíněny některé problémy spojené s implementací této 

technologie v rámci tenkovrstvých systémů, a to především vytvoření plně 

průchozí nanoporézní keramiky na vodivém povrchu s odstraněnou 

oxidovou bariérou, tak aby mohla být tato keramika použita pro výrobu 

metalických nanostruktur.  

Dále byly načrtnuty metody používané pro charakterizaci 

nanostrukturovaných povrchů, a to především elektrochemická impedanční 

spektroskopie (EIS), cyklická voltametrie a elektronová rastrovací 

mikroskopie (SEM). Vzhledem k množství publikací zabývajících se 

problematikou využití nanostruktur v elektrochemii můžeme říci, že se 

jedná o stále aktuální téma. V mnoha ohledech jsou ovšem praktická 

použití nanostruktur limitována.  

Cíle disertační práce jsou rozděleny do následujících částí: 

1. Příprava nanoporézní masky vhodné pro elektrochemické depozice 

kovů. 

2. Návrh postupů pro efektivní odstranění oxidové bariéry 

v nanoporézní keramice. 

3. Příprava metalických nanostruktur ve formě nanodrátů a 

nanotyčinek a jejich SEM analýza. 

4. Návrh metody pro charakterizaci připravených nanostruktur 

pomocí EIS. 

5. Zkoumání detekčních schopností připravených nanostruktur 

v oblasti analýzy biologických vzorků. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Výroba tenkovrstvé nanoporézní masky na Au, odstranění 

oxidové bariéry 

K vytvoření vhodné nanoporézní masky na povrchu tenkovrstvého 

systému, která by byla vhodná pro další použití jako maska pro růst dalších 

nanostruktur, je nutné zajistit vodivé spojení mezi elektricky vodivou 

vrstvou a elektrolytem, popř. depozičním roztokem v nanopórech. 

V případě tenkovrstvých systémů je úspěšné rozpouštění oxidové bariéry 

závislé na homogenitě a kvalitě připravených vrstev. Sander 
[23]

 popisuje 

způsob ztenčování oxidové bariéry pomocí snížení anodického napětí při 

výrobě masky z fólie. Byla vyzkoušena modifikovaná metoda pro potřeby 

tenkovrstvých systémů 
[24]

 a ukázala se jako slibná. Pro testování byla 

použita 200 nm silná napařená Au vrstva na n-typu Si waferu s SiO2 

vrstvou a 20 nm adhezní vrstvou Ti. Na ni byla napařena 1 µm silná Al 

vrstva. Hliníková vrstva byla anodizovaná dle obvyklých parametrů, 

anodizační napětí 40 V, 0,3 M šťavelová kyselina s teplotou 17 °C 
[25]

. 

Průběh anodizace hliníkové vrstvy můžeme vidět na proudově-časové 

závislosti na Obr. 6.  

 

Obr. 6 Průběh anodizačního proudu při formování nanoporézní masky, pokles potenciálu o 

0,1 V. V detailu je vidět průběh při aplikaci postupného snižování anodizačního napětí o 0,5 V.   
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Proces růstu trval přibližně 1100 sekund, kdy byl zaznamenán nárůst 

proudu a tím zahájení rozpouštění oxidové bariéry na náhodně velké ploše. 

Aby bylo zabráněno samovolnému procesu rozpouštění podkladové vrstvy, 

bylo aplikováno postupné snižování anodizačního napětí a to v rozmezí 

0,1–5 V.s
-1

. Oxidová bariéra je postupně ztenčována a současně 

spotřebovává pro růst zbytku Al nacházející se v oblasti mezi oxidem a Au 

vrstvou. Při kontaktu s Au vrstvou dochází k postupné generaci většího 

množství kyslíkových iontů vlivem rozkladu vody obsažené v elektrolytu, 

které katalyzují rozpouštění oxidové bariéry. Napětí je sníženo až na 

hodnotu 1–5 V dle použitého elektrolytu, kde je proces rozpouštění bariéry 

dokončován ještě dalších 10–500 s. Touto metodou byly připraveny 

struktury o průměru pórů 30–80 nm a vzdáleností pórů 40–80 nm, viz Obr.  

7 a 8).  

 

Obr. 7 SEM snímky vyrobené tenkovrstvé nanoporézní struktury na metalickém substrátu. 
Povrch a), v řezu s odstraněnou oxidovou bariérou b). 

 

Obr. 8 SEM detail nanoporézní masky s odstraněnou oxidovou bariérou. 
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Stanovení závislosti zahájení snižování napětí je problematické 

vzhledem k nestabilitě parametrů depozice a tloušťce hliníkové vrstvy a 

musí být pro každou vrstvu stanoveno experimentálně. I v dnešní době je 

publikováno mnoho prací, které raději využívají zlatem pokovenou 

nanoporézní masku
[26]

 nebo nanoporézní polymer 
[27]

 jako náhradu za 

přímo deponované tenkovrstvé masky na substrátu. Výhoda této metody 

spočívá v alternativní možnosti přípravy zlatých nanostruktur na metalické 

vrstvě deponované na křemíkovém substrátu a v určitém snížení kritické 

závislosti na kvalitě depozice. Tento způsob by mohl naznačit 

potencionální další aplikace v mikroelektronice.   

4.2 Výroba na titanové vrstvě 

Anodizace systému Al/Ti probíhala za podmínek kontinuální anodizace. 

Rozdíl je v situaci, kdy se oxidová bariéra dotkne Ti vrstvy. V tu chvíli 

dojde k postupnému poklesu anodizačního napětí, viz Obr. 9. V této fázi 

dochází k prorůstání TiO2 struktur do jednotlivých pórů. Doba vzniku 

nanoporézní masky a začátku formování TiO2 struktur je přesně vymezena. 

Pokračováním anodizace dochází k růstu oxidových struktur, jejichž 

konečná výška je přímo úměrná použitému anodizačnímu napětí.  

Byly provedeny experimenty s výrobou masek ve dvou roztocích, a to 

2 M H2SO4 a 0,3 M (COOH)2 s napětím 20 V, resp. 53 V. Výsledkem byla 

vždy homogenně uspořádaná nanoporézní keramika s pravidelně 

perforovanými nanopóry a TiO2 nanotečkami. Pro další praktická použití 

byly vyráběny dva typy TiO2 nanostruktur s průměry 15 nm a 50 nm, viz 

Obr. 10. 

 

Obr. 9 Průběh anodizačního proudu při formování porézní masky na 100 nm Al s TiO2 

nanotečkami v 2 M H2SO4 při 20 V, 0,3 M (COOH)2 při 40 V. 
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Obr. 10 SEM snímek s TiO2 nanotečkami vyrobenými ve 2 M H2SO4 vlevo, a v 0,3 M 

(COOH)2 vpravo. 

Dle literatury 
[28]

 autor uvádí, že TiO2 nanotečky lze selektivně odleptat 

z porézní masky pomocí Standar Clean Solution  - SC1. Byly provedeny 

pokusy s leptací dobou 5, 10, 20 30, 45 a 60 minut. Bohužel  TiO2 

nanostruktury nebyla odleptány. Po 50 minutách začalo docházet 

k naleptání oxidové masky. Rovněž pokusy se změnou poměru roztoku až 

k 1:1,5:5, s přidáváním H2O2 pro zvýšení reaktivity SC1 nevedly 

k požadovanému výsledku.  

4.3 Výroba na wolframové vrstvě 

Příprava nanoporézní masky pomocí anodizace hliníku na wolframu je 

téměř totožná. Anodizační křivka je stejná jako při použití popsaných 

podmínek u 100 nm vrstvy Ti. Byl testován vliv doby formování 

oxidových WO3 nanostruktur na adhezi masky. Bylo ověřeno, že ideální 

doba pro ukončení anodizace je 1–2 minuty po zahájení formování WO3 

nanostruktur, což je dostatečný čas pro vytvoření široké základny a 

penetraci oxidové bariéry v dostatečné míře a plném průměru nanopórů. 

Oxidové WO3 nanotyčinky dosahovaly rozměrů odpovídající 

geometrickým parametrům nanoporézní masky, tj. opět 50 nm v případě 

anodizace v 0,3 M (COOH)2, viz Obr. 11.  

Jako selektivní leptadlo byl dle literatury vybrán fosfátový pufr s pH 7,0 

při teplotě leptání 25 °C 
[29]

. Výsledkem je dokonale selektivně odleptaná 

oxidová vrstva WO3, viz Obr. 11 d), bez vlivu nebo narušení porézní 

masky c) s dobrou adhezí k wolframové vrstvě 
[30]

. Dále byl zkoumán vliv 

délky leptání na výslednou strukturu. Oxidové struktury WO3  byly úspěšné 

odleptány za 15 minut. Překročení této doby až na 30 minut nemělo žádný 

negativní efekt na nanoporézní strukturu a její adhezi k W vrstvě.  Použití 
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tohoto kovu se ukázalo být spolehlivou metodou pro vytvoření uspořádané 

masky na vodivém substrátu.  

 

Obr. 11 SEM snímky WO3 struktur: , oxidová struktura po odleptání masky a), W vrstva bez 

WO3 nanoteček s odleptanou maskou b). 

4.4 Depozice do tenkovrstvé nanoporézní masky na vodivém 

metalickém substrátu 

Paralelně s výrobou nanoporézní keramiky probíhaly experimenty 

s depozicemi kovů do těchto struktur. Výsledky a možnosti přípravy 

zlatých nanodrátů v tenkovrstvé masce byly publikovány v několika 

pracích 
[24; 31; 32]

. Byly použity proudové hustoty: 1, 10 a 100 mA.cm-1. 

Srovnání jednotlivých napěťových průběhů ukázalo logaritmický nárůst 

napětí při zahájení depozice a postupné ustálení na hodnotách 0,7, 1,7 a 

3 V. Jedná se o nízko napěťovou reakci, kdy depoziční potenciál po 

ustálení nepřesahuje jednotky voltů. Dle literatury 
[33]

 je pro galvanickou 

depozici podstatná energie daná volnou energií daného kovu, která je nutná 

pro formování zárodečných krystalů na povrchu katody. Obecně při 

nedostatečné energii dochází k pomalému formování krystalů provázeného 

lokálními depozicemi a vznikem oblastí s absencí deponovaného materiálu 

za oscilace potenciálu. Oscilace potenciálu se v tomto případě projevila při 

hodnotách pod 1 mA.cm
-1

. Při této hodnotě doházelo ke tvorbě velkých 

krystalů v  nanoporézní masce bez formování požadovaných nanostruktur. 

Jako nejlepší pro homogenní vyplnění nanoporézní masky se ukázaly 

hodnoty proudové hustoty okolo 100 mA.cm
-1

. 

a b 

d 
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Obr. 12  SEM snímky zlatých nanostruktur na metalickém substrátu při depozici v 10 a 100 mA.cm
-1
. 

Pokrytí při vyšších hustotách odpovídalo téměř celému povrchu bez 

výskytu výrazných ploch bez nanotyčinek. Při vyšších proudových 

hustotách než 100 mA.cm
-1

  docházelo často k delaminaci masky nebo 

přímo k jejímu lokálnímu rozlomení nebo vytržení ze struktury vlivem 

působení vysokého potenciálu.  

 

Obr. 13 Závislost depozičního napětí na čase při výrobě zlatých nanostruktur do připravené 

keramiky pro 1, 10 a 100 mA.cm
-1 

, v detailu pak oscilace napětí pro 1 mA.cm
-1

. 

Dále byla zkoumána závislost délky nanostruktur na jejich stabilitě a 

tvaru vzhledem k délce depozice. Experimentálně bylo ověřeno, že 1,2 µm 

maska se při proudové hustotě 100 mA.cm
-1

 vyplní za 30 s, což odpovídá 

rychlosti zhruba 40 nm.s
-1

. Při delších depozicích byly pozorovány 

a b 
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předeponované útvary, a to krystaly zlata hřibovitého tvaru na povrchu 

porézní masky, kde zůstaly i po jejím rozpuštění, viz Obr. 14.  

U struktur delších než 500–600 nm byl pozorován jev nestability. 

Zatímco v nanoporézní masce se každá nanotyčinka jeví jako samostatná, 

po odleptání masky dochází vlivem vysokého poměru délky k průměru 

nanotyčinky k jejímu pádu, který v kontextu se stejným chováním ostatních 

nanotyčinek ve struktuře vytváří klastry nanotyčinek. viz Obr. 14. Jako 

hranice nestability, tj. vzniku klastrů zlatých nanotyčinek, byl 

experimentálně stanoven poměr průměru k délce na 1:10.  

 

Obr. 14  SEM snímky předeponovaných  zlatých nanostruktur při 30 s depozici při proudové 

hustotě 100 mA.cm
-1

.včetně vytvořených klastrů  

4.5 Depozice na TiO2 

V rámci experimentů s vytvářením nanoporézní masky byla testována 

možnost depozice zlatých nanotyčinek přímo na TiO2 nanotečkách. Byl 

zkoumán vliv proudové hustoty na formování zlatých nanotyčinek. 

V případě substrátu vyrobených v (COOH)2 nebyl při nízkých hustotách 

proudu 10 mA.cm
-1

 pozorován vznik žádných útvarů v nanoporézní masce. 

Většina zlata byla redukována na povrchu díky lokálnímu rozpuštění 

masky a kontaktu elektrolytu s Ti vrstvou. Při zvýšení proudové hustoty na 

hodnotu 100 mA.cm
-1

 byly pozorovány oblasti s výskytem nanotyčinek 

odpovídajících parametrům masky. Jednalo se pouze o lokální depozice 

v oblastech se zjevnými poruchami Ti vrstvy. Použití větších TiO2 

nanoteček (nad 20 nm) pro depozice shledáno jako nevhodné.  

Naproti tomu při použití malých oxidových nanostruktur o velikosti 10–

15 nm bylo dosaženo depozice nanotyčinek rovnoměrně po celém povrchu. 

Při nízké proudové hustotě byly nanotyčinky sice deponovány po celém 

povrchu elektrody, ale pouze na vybraných oxidových nanotečkách 
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s efektem předeponování materiálu ven z masky, viz Obr. 15 vlevo. Tento 

jev přisuzujeme nehomogennímu rozložení náboje a efektu nenulové 

rezistivity jednotlivých oxidových nanoteček. Při zvyšování proudové 

hustoty až nad hodnoty 100 mA.cm
-1

 byl eliminován vliv rezistivity TiO2 

nanoteček. Výsledkem bylo rovnoměrné pokrytí povrchu Au 

nanotyčinkami, viz Obr. 15 vpravo. Je důležité zdůraznit, že využití TiO2 

pro penetraci oxidové bariéry a současně jako základny pro depozici 

zlatých nanočástic nebylo v současnosti blíže publikováno.  

 
Obr. 15 SEM snímky zlatých nanostruktur na TiO2 strukturách v H2SO4 při proudové hustotě 

1 mA (vlevo) a 10 mA (vpravo). 

4.6 Pulzní depozice na wolframu 

Vzhledem k neuspokojivým výsledkům kontinuální depozice, byly 

depozice na W substrátu prováděny pulzně.  Bylo provedeno srovnání tvaru 

jednotlivý pulzů trvajících 100, 200 a 400 ms. Z grafu na Obr. 16 bylo 

zjištěno, že všechny pulzy mají pro jeden typ masky totožný průběh lišící 

se pouze délkou trvání pulzu. Při sepnutí obvodu došlo ke vzniku 

napěťového píku s hodnotou 50 V, což byla hodnota odpovídající 

napěťovému limitu zdroje.  

Ve spolupráci s Dr. A. Mozalevem byly testovány parametry pulzní 

depozice a techniky přípravy homogenní struktury nanotyčinek v maskách 

s tloušťkou více než 1 µm a průměrem pórů nad 100 nm. Výsledkem byly 

stabilní struktury s poměrem délky k průměru větší než 10:1. Na takto 

velkých nanostrukturách bylo možné pozorovat dendritické uspořádání 

základen jednotlivých nanotyčinek vzniklých při formování základny 

nanotyčinek, viz Obr. 17 vlevo.  
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Obr. 16 Průběh pulzní depozice pro t=100, 200 a 400 ms pulzy. Průběh napětí na 1 kΩ 

rezistoru pro výpočet hodnoty proudu (I400). 

  

Obr. 17 SEM snímky formování dendritických základen zlatých nanotyčinek uvnitř W jamek, po 

150 pulzech délky 400 ms po stírání (vlevo) a po 23 pulsech bez stírání (vpravo). 

Při depozicích do masek s póry delšími než 500 µm, docházelo velmi 

často k lokálnímu předeponování masky a vakancím deponovaného 

materiálu, tj. k výskytu jednotlivých základen bez deponovaného materiálu. 

U silnější masky bylo jako řešení zvoleno mechanické stírání 

předeponovaného materiálu vzhledem k dostatečné tvrdosti nanoporézní 

masky a odolnosti proti otěru. Poté byly stejné podmínky s rozdílným 

počtem pulzů opakovány. Při druhém, ojediněle třetím opakování byly 

veškeré póry zaplněny.  
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V případě tenké 120 nm masky docházelo k častému setření celé masky. 

Místo metody stírání musela být použita metoda s definovaným konečným 

počtem pulzů, která zaplní masku v jedné fázi bez opakování.   

Pro metodu konečných pulzů byla stanovena jako optimální hodnota 

délky pulzu 400 ms, doba relaxace 2 s a nastavená hodnota proudu 

10 mA.cm.s
-1

. Po sérii experimentů se 120 nm maskou připravenou v 0,3 M 

(COOH)2 a anodizačním napětí 53 V, bylo dosaženo optimálního počtu 

pulsů 23. Výsledkem byly rovnoměrně rozložené nanotyčinky se stejnou 

délkou odpovídající 100 nm a průměru 40–60 nm.  

4.7 Charakterizace nanostrukturovaných povrchů pomocí 

elektrochemických metod 

Z předchozích měření vyplynulo, že prostým vytvořením 

nanomechanizovaného povrchu a geometrickým navýšením plochy není 

dosaženo snížení impedance elektrody a zvýšení aktivní plochy povrchu 
[24]

. Jedním z možných navržených řešení byla změna geometrických 

parametrů elektrod 
[34]

. Pro ověření této teorie byly vyrobeny 3 sady 

elektrod, 2x nanomechanizovaná, kde průměr nanotyčinek byl 30–80 nm 

s rozdílným poměrem délka/průměr 3:1 1:10, a 1x bez nanomechanizace. 

Jako metodika pro nalezení rozdílů v chování jednotlivých typů elektrod 

bylo zvoleno porovnání lokálních maxim Nyquistova digramu, které 

odpovídá přechodu mezi oblastí vlivu difúze a přenosu náboje na 

dvojvrstvě, resp. vlivu dvojvrstvy. Tato metodika byla v upravené podobě 

použita v práci (Hubálek)
[18]

. Na Obr. 18 můžeme vidět srovnání lokálních 

maxim Nyquistova diagramu korespondujících s přechodem elektrody mezi 

fázemi přenosu náboje a difúzní části. Je zde patrné, že hodnota lokálního 

maxima holé elektrody a elektrody s delšími nanotyčinkami jsou podobná. 

Hodnoty lokálních minim elektrody s kratšími nanotyčinkami jsou výrazně 

nižší. 

 Na Obr. 19 můžeme vidět srovnání spekter jednotlivých elektrod při 

koncentraci 1 µM. Srovnáme-li průběhy pro holou elektrodu a 

nanostrukturovanou s dlouhými nanotyčinkami, tak v oblastech vlivu 

odporu přenosu náboje jsou polokružnice téměř totožné a jejich hodnoty na 

nízké koncentraci se vzájemné překrývají. Rozdíl vzniká při přechodu do 

oblasti vlivu difúze, kde je patrný rozdíl v úhlu sklonu vůči reálné ose. Obě 

nanostrukturované elektrody mají totožný úhel sklonu difúzní části, který je 

výrazně větší než 45° oproti holé elektrodě, která má úhel blízký 45°. To 

ukazuje na kapacitní chování nanostrukturovaných elektrod, což může být 

spojováno s kapacitou nanostruktur 
[35]

. 
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Obr. 18 Srovnání lokálních maxim z Nyquistových diagramů pro holou elektrodu, 

nanostrukturovanou elektrodu s dlouhými nanotyčinkami a s krátkými  nanotyčinkami 

v závislosti na koncentraci elektrolytu. Měřeno ve frekvenčním rozsahu 0,1-1000 Hz a amplitudě 

signálu 60 mV. 

 

Obr. 19 Srovnání Nyquistových diagramů pro holou elektrodu a nanostrukturované elektrody 

s dlouhými nanotyčinkami a s krátkými nanotyčinkami pro koncentrace 1 µM. Měřeno ve 

frekvenčním rozsahu 0,1-1000 Hz a amplitudě signálu 60 mV. 

 Při srovnání průběhu na koncentracích 0,1–10 mM, viz Obr. 20, vliv 

nanomechanizovaného povrchu vůči hladké elektrodě klesá. Hodnota 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

-50 50 150 250 350 450

-I
m

 (
kΩ

) 

Re (kΩ) 

elektroda 0,5 mA

elektroda 5 mA

elektroda bez
nanočástic



 24   

lokálního maxim elektrody s krátkými nanotyčinkami je menší oproti 

zbylým dvěma typům pro celý rozsah koncentrací. U holé elektrody ovšem 

dochází k postupnému zvětšování úhlu difúzní složky svíraného s reálnou 

osou. To má pravděpodobně souvislost s povrchovým reliéfem a tudíž 

se zvyšováním vlivu parazitní kapacity. U elektrod s krátkými 

nanotyčinkami došlo při koncentracích 1, 10 a 100 µM téměř k překryvu 

naměřených spekter.  Tento jev nebyl u ostatních typů elektrod pozorován. 

Jak je patrné z předchozích srovnání, vliv velikosti zlatých nanostruktur se 

projevil pouze v elektrolytech s velmi nízkou koncentrací. Důvod tohoto 

chování je prozatím předmětem dalšího intenzivního studia. 

  

Obr. 20 Srovnání Nyquistových diagramů pro holou nanostrukturovanou elektrodu s krátkými 

a nanotyčinkami při koncentracích elektrolytu 0,1, 1 a 10 mM. Měřeno ve frekvenčním rozsahu 

0,1-1000 Hz a amplitudě signálu 60 mV.  

4.8 Simulace náhradních elektrických obvodů  

Základní Randelsův obvod byl modifikován nahrazením Warburgova 

prvku CPE prvkem a pro popis kapacitního chování difúzní části byl přidán 

sériový R/C prvek, viz Obr. 21. Prvek Rs zde představuje odpor měřeného 

roztoku, Cdl kapacitu dvojvrstvy, prvek Rct odpor přenosu náboje a CPE je 

model chování difúze. Sériový RC člen byl přidán jako odezva na 

strukturovanost povrchu, jeho nehomogenitu a z toho plynoucí parazitní 

kapacity 
[36]

. Navržený obvod dosahuje chybovosti méně než 3 %, kromě 

frekvencí nad 100 kH s chybou větší než 10 %.  

Jednou z možností, jak charakterizovat rozdílné chování mezi 

jednotlivými typy elektrod, je srovnání simulovaných hodnot Rct. Průběh 

simulovaných hodnot pro všechny typy měřených elektrod v závislosti na 

koncentraci je zobrazen na Obr. 22. Průběh Rct je podobný průběhu 

lokálních maxim na Obr. , což odpovídá teorii, kde reálná hodnota 

impedance lokálního maxima odpovídá součtu impedance roztoku Rs a 
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odporu přenosu náboje Rct. V literatuře 
[19]

 je dávána hodnota Rct do přímé 

souvislosti s velikostí elektroaktivní plochy, což potvrzují uvedená měření.  

  

Obr. 21 Ekvivalentní obvod navržený pro charakterizaci nanostrukturovaného povrchu 

a srovnání měřených (modrá) a simulovaných hodnot (červená).  

  

Obr. 22 Závislost simulovaných hodnot Rct  a Cdl na koncentraci v µM K2S04 se stanovenou 

relativní směrodatnou odchylkou menší než 2,35. resp. 9,85 (zelená holá, modrá krátké 

nanotyčinky, červená dlouhé nanotyčinky)  

Na Obr. 22 jsou vyobrazeny simulované hodnoty Cdl pro všechny typy 

elektrod. Průběh pro nanostrukturovanou elektrodu s dlouhými 

nanotyčinkami je opět v podstatě totožný s hodnotami pro holou elektrodu 

s malým rozdílem v řádu 5 nF oblasti 0,01 až 10 µM. Do koncentrace 

10 µM mají obě elektrody přibližně stále stejnou hodnotu kapacity 

dvojvrstvy. Ta pak začne výrazněji růst s dalším zvýšením koncentrace na 

100 µM. Nejvýraznější je rozdíl hodnot nanostrukturované elektrody 

s krátkými nanotyčinkami na koncentracích 0,1–1000 µM. Zde dosahuje 

rozdíl hodnot až 80 nF.  

Z uvedených parametrů vyplývá, že hlavní oblast vlivu nanostruktur se 

nachází v oblasti nízkých koncentrací do 1 mM a je závislá na velikosti, 
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tvaru a rozložení nanotyčinek. Na základě známé závislosti kapacity na 

velikosti plochy a faktu, že tloušťka dvojvrstvy je pro určitou koncentraci 

látky stejná, lze tvrdit, že velikost naměřené kapacity je přímo úměrná 

velikosti elektroaktivní plochy elektrody. 

4.9 Voltametrická měření a určování aktivní plochy senzoru 

V rámci měření na zlatých nanostrukturách bylo provedeno i měření 

aktivního elektrochemického povrchu elektrody pomocí Randels-

Ševčíkovy metody
[37]

. Měření probíhalo na rozsahu potenciálů od -0,3 V do 

0,6 V rychlostech skenování (10, 20, 30, 40, 50 mV/s),v roztoku 0,1 M KCl 

s přídavkem K3[Fe(CN)6] 2,5, 5 a 7,5 mM  tvořící reversibilní systém. 

Difúzní koeficient KCl byl určen 6.5×10-6 cm
2
.s

-1
 pro redukovanou formu 

a 7,62.10-6 cm
2
.s

-1
 pro oxidovanou formu. Vzhledem k tomu, že hodnota 

výšky jednotlivých píků je závislá na skenovací rychlosti, byly pro 

porovnání vytvořeny závislosti výšky anodických píků na skenovací 

rychlosti pro použité koncentrace K3[Fe(CN)6], viz Obr. 23. Vidíme, že 

závislost je lineární. Směrnice průběhu roste se zvětšující se koncentrací 

K3[Fe(CN)6]. To odpovídá rostoucí hodnotě píků.  

  

Obr. 23 Závislost hodnot anodických píků na hodnotě skenovací rychlosti s kalkulovanou 

hodnotou korelačních koeficientů.  
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elektrody. V případě holé nemodifikované elektrody byl zjištěn rozptyl 

hodnot od 1,09–7,2 mm
2
.  Geometrická plocha pro holou elektrodu o 

průměru 3 mm je 7,06 mm
2
. Pro nanostrukturované elektrody s dlouhými 

nanotyčinkami byly spočítané hodnoty plochy 1,1–6,9 mm
2
. U  

nanostrukturovaných snímačů s krátkými nanotyčinkami to bylo 5,6–

14 mm
2
. 

4.10 Detekce guaninu pomocí nanostrukturovaného povrchu 

Byla testována možnost kvantitativního měření guaninu a to na základě 

poznatků vyšší elektrochemické reaktivity v porovnání s ostatními DNA 

bázemi a schopnosti tvořit hydroxylové přechody a komplexy kovů
[38]

. V 

tomto případě je ukázán vliv adsorpce guaninu na simulované parametry, 

především na hodnotu Cdl. Výsledné EIS spektra jsou zobrazeny na Obr. 

24. Od prvního přídavku mají simulované hodnoty lineární charakter a lze 

je použít jako kalibrační data pro stanovení množství analytu v roztoku 

vzhledem k jeho koncentraci. Při koncentraci 40–60 µM docházelo k 

postupnému poklesu hodnoty Rct do relativně konstantní hodnoty 

Od této chvíle předpokládáme vytvoření kompaktní vrstvy guaninu. Se 

zvyšujícími se přídavky dochází pak už ke zvyšování celkové vodivosti 

roztoku. Koncentraci 60 µM bylo tedy možné považovat za horní limit 

detekce guaninu v roztoku. 

 

Obr. 24 Nyquistův diagram průběhu impedance na nanostrukturované elektrodě s 

postupnými přídavky guaninu v 0,1 M K2SO4 pufru.Simulované hodnoty Rct v detailu.   
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4.11 Měření glutationu na zlatých nanoelektrodách 

Bylo vytvořeno pole nanotyčinek o délce 170 nm a průměru 35 nm. 

Připravené nanostruktury společně s hladkou napařenou Au vrstvou byly 

modifikovány ve vodném roztoku GSH o koncentraci 0,3 M po dobu 4, 8, 

12, 24 a 48 hodin 
[39]

. Na Nyquistových diagramech naměřených na 

elektrodách po akumulaci GSH je vyznačeno chování elektrod v různých 

časech akumulace GSH. Je zde patrný vliv formování GSH vrstvy na 

difuzní část spektra Obr. 25. V obou případech po první 4 hodinové 

akumulaci dojde ke skokové změně charakteru difuzní části, která 

v případě holé elektrody po 12 hodinách vyrovná průběh difuzní části 

spektra původní nemodifikované plochy a dále neroste. V tomto okamžiku 

lze předpokládat navazování GSH za ukončené a vznik kompaktní vrstvy 

GSH. Na nanostrukturované elektrodě dochází ke dvěma změnám. První 

má stejný charakter stejný jako u holé elektrody. Po 12 hodinách 

akumulace GSH dochází k dramatickému poklesu difuzní části a vytvoření 

druhé polokružnice. Po dalších akumulacích dochází k jejímu postupnému 

narovnání zpět do původního profilu. Tento jev je předmětem dalšího 

studia. Existuje zde předpoklad vzniku tzv. Bounded diffusion neboli 

vázané difúze, s průnikem signálu do velmi tenké vrstvy, kde dochází 

k lineární difúzi. Výsledkem je pokles impedance reálné hodnotě R0, 

(odpor tenké vrstvy) nanostrukturované elektrodě s 12 hodinovou 

akumulací GSH lze hodnotu R0 přibližně určit na 10 kΩ, prodloužení 

sekundární půlkružnice k reálné ose.  

 

Obr. 25 Graf závislosti impedance čisté zlaté a nanostrukturované elektrody na době 

akumulace GSH. Pro 4 (zelená), 8 (fialová), 12 (červená), 24 (černá) a 48 (oranžová) hodin a 

bez akumulace (tečkovaně). 
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ZÁVĚR 

Bylo popsáno několik způsobů přípravy nanoporézní masky na různých 

typech vodivého substrátu, a to především na zlato, platinu, titan a 

wolfram. Pro výrobu nanoporézní masky na výše uvedených substrátech 

byla použita anodická oxidace tenké hliníkové vrstvy. Jako klíčové pro 

úspěšné použití metody anodizace se ukázalo odstranění oxidové bariéry na 

spodní straně (dně) nanoporézní aluminové membrány. Jednou z výhod 

popsané metody je jednoduchá a rychlá výroba přímo na vodivém povrchu 

vzorku, možnost miniaturizace a implementace výroby uspořádaných 

nanostruktur v senzorice.   

V případě zlata byla vyvinuta metodika postupného snižování 

anodizačního napětí, která ovlivňuje tloušťku vrstvy a následně vede k 

samovolnému rozpouštění oxidové bariéry. Touto technikou byla vyrobena 

1 µm nanoporézní maska s průměrem póru 40–70 nm. Tato metoda 

eliminuje nutnost chemického leptání oxidové bariéry a tím změnu 

geometrických parametrů vyrobené masky. V praxi se ovšem i tato 

optimalizace výroby ukázala jako silně závislá na homogenitě 

deponovaných vrstev. Metoda nebyla ještě v případě tenkých vrstev jinde 

publikována. Z experimentálního hlediska byla možnost výroby průchozí 

masky na zlatém substrátu prokázána. Pro masovou výrobu v oblasti 

senzoriky se však stále jedná o komplikovaný proces. 

Dále byla potvrzena možnost tvorby aluminové nanoporézní masky na 

tenkých kovových vrstvách se schopnostmi otevření oxidové bariéry 

pomocí tvorby vlastních oxidových nanostruktur, konkrétně Ti a W. Na 

titanové vrstvě nebyla prokázána dříve publikovaná schopnost rozpouštědla 

SC1 odstranit vzniklé oxidy na dně nanoporézní masky. U wolframu byly 

vzniklé oxidy odstraněny pomocí fosfátového pufru s pH 7,0. V obou 

případech byly vyrobeny nanoporézní masky s tloušťkou 120 nm (v 

případě výchozí tloušťky hliníku 100 nm) a průměry nanopórů 15–80 nm. 

Připravené struktury nanoporézní masky byly použity pro depozici 

kovových nanotyčinek. V případě depozic na zlatý substrát byl potvrzen 

vliv proudové hustoty na homogenní pokrytí povrchu elektrody. Doba 

depozice pak ovlivňovala délku nanotyčinek. Byl rovněž diskutován vliv 

délky nanotyčinek na jejich stabilitu. Jako mezní hodnota stability se 

ukázal být poměr délky nanotyčinky k jejímu průměru menší než 10:1. 

V případě titanové vrstvy byla prokázána schopnost homogenní depozice 

nanotyčinek pouze na TiO2 do velikosti 15–20 nm při aplikaci proudové 

hustoty vyšší než 140 mA.cm
-1

. Na oxidech větší velikosti než 20 nm byla 

depozice nanotyčinek pozorována jen v omezeném rozsahu. Tento 

poznatek nebyl prozatím jinde publikován. 
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Na wolframovém substrátu byly pomocí galvanické pulzní depozice 

vyrobeny zlaté struktury o velikosti nanoteček <10 nm až po nanotyčinky o 

délce 120 nm až 1 µm a průměru 30–60 nm. Pro homogenní depozici 

nanotyčinek byly vyvinuty dvě metody: stírání a metoda konečných pulzů, 

každá vhodná pro jinou tloušťku masky. Jako klíčový parametr se ukázala 

být výška počátečního depozičního píku a jejich celkový počet. Dále je 

velmi důležité dokonalé vysušení masky před pulzní galvanickou depozicí 

a minimální doba kontaktu elektrolytu s povrchem vzorku.  

Pro charakterizaci nanostrukturovaných povrchů byla použita metoda 

EIS. Pomocí ní byly charakterizovány 3 typy zlatých elektrod: elektrody 

s dlouhými či krátkými nanotyčinkami a holá zlatá elektroda. Pomocí 

srovnání simulovaných parametrů Rct a Cdl byl prokázán významný vliv 

nanostrukturovaného povrchu elektrochemická měření a vliv nanostruktur 

na velikost elektroaktivní plochy. Měření neprokázala výrazné ovlivnění 

impedance nanostrukturovaného povrchu s dlouhými nanotyčinkami, je 

předpoklad dalších vlivů omezujících jejich účinnost. Jejich charakter 

odpovídal chování holé elektrody. Naopak elektroda s krátkými 

nanotyčinkami vykazovala výrazně odlišné chování v oblasti nízkých 

měřených koncentrací K2SO4. Byla kalkulována velikost dvojvrstvy a její 

vliv na EIS měření na nanostrukturách. Byla potvrzena změna v chování 

EIS při tloušťce dvojvrstvy korelující se vzdálenosti jednotlivých 

nanotyčinek. Další změny impedance na vyšších koncentracích nebyly 

pozorovány. Pomocí Randels-Ševčíkovy rovnice byl prokázán přímý vliv 

nanostruktur na zvětšení elektrochemické aktivní plochy. Tyto výsledky 

dosud nebyly jinde publikovány. 

V rámci práce byla testována možnost využití nanostrukturovaných 

povrchů pro detekci adsorpce guaninu pomocí EIS. Adsorpce a vytvoření 

vrstvy na povrchu bylo prokázáno, stejně tak jako možnost měřit impedanci 

samotných biomolekul. Jako další byla testována schopnost navazování 

glutationu na zlaté nanotyčinky. Zde byl pozorován pomocí EIS vznik 

biovrstvy na holé elektrodě. Na nanostrukturované elektrodě nebyl tento 

jev s jistotou potvrzen.  

Publikované i dosud jinde neuvedené poznatky z této práce již slouží 

jako podklady pro výzkum v několika oblastech senzoriky. Perspektivní 

pokračování tohoto výzkumu jsou aplikace tenkovrstvé porézní masky ve 

výrobě širokého spektra nanostrukturovaných povrchů pro elektrochemické 

a plynové senzory, jejich miniaturizace a integrace přímo na čipu. Jedním 

z hlavních navazujících úkolů bude zkoumání vodivostních vlastností 

deponovaných nanostruktur a možností zvýšení jejich vodivostí vzhledem 

k povrchu elektrody. V současnosti již probíhá intenzivní výzkum v oblasti 

fluorescenční biosenzorů, a to depozice kovových nanoteček či nanoslupek 

na TiO2 kvantové tečky pro zvýšení jejich fluorescence.  
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ABSTRACT  

 

This dissertation thesis deals with the fabrication of nanostructures on 

the surface of planar electrodes via self-ordered nanoporous template of 

aluminum trioxide. The nanofabrication, as one of many possible 

techniques, is used to increase the active surface area of electrodes by 

creating unique surface types with specific properties. These electrodes are 

very perspective in the applications, such as biomolecules electrochemical 

detection and measurement. 

The transformation of aluminum layer into non-conductive nanoporous 

template in the process of anodic oxidation is a fundamental technique 

employed to obtain the array of nanostructures in this thesis. The 

fabrication of high quality nanoporous membranes with narrow pore size 

distribution on various types of metallic multilayers is one of the key 

experimental parts in this work. Several problems associated with the 

production of the thin-film systems, including the dissolving the barrier 

oxide layer, are discussed and solved.  

Another part of this work deals with the use of nanoporous membrane as 

a template for the production of metallic nanostructures via electrochemical 

metal ions deposition directly into the pores. The obtained nanostructures 

as nanowires, nanorods or nanodots are characterized by the scanning 

electron microscopy and energy-dispersive or wavelength X-ray 

spectroscopy.  

The electrode surface, modified by gold nanostructures suitable for the 

detection of biomolecules, has been chosen for the electrochemical 

measurements, due to the gold biocompatibility. The nanostructured 

electrodes were characterized by electrochemical impedance spectroscopy 

and cyclic voltammetry. The effect of nanostructured surface geometrical 

parameters, including the size of the electrochemically active area, on the 

results of electrochemical measurements has been observed and compared 

to flat gold electrodes. Two model biomolecules, namely guanine and 

glutathione, have been chosen for the study of potential application of these 

nanostructures in biosensors. 

 


