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Úvod a motivace 

1.1. Úvod 

V této práci zaměřující se na optické a optoelektronické vlastnosti organických 
polovodičů je nahlíženo na tyto materiály s ohledem na jejich praktické využití. Organické 
polovodičové materiály díky svým speciálním vlastnostem vyvolávají čím dál tím větší 
zájem nejen vědců, ale aktuálně také zájem průmyslových vývojářů. Pro praktické využití 
je velikou výhodou snadná práce s těmito materiály a jejich modifikovatelnost co se týče 
vlastností („molekuly na míru“- z angl. „Molecular tailoring“).  

Tyto elektroaktivní materiály jsou intenzivně studovány již několik desítek let. V 
počátku šlo o výzkum samotných uhlíkových materiálů (nano-trubičky), postupně se 
zájem přesunul ke konjugovaným polymerním materiálům a v neposlední řadě je 
věnována pozornost také nízkomolekulárním látkám. Objevením polovodičových 
vlastností organických materiálů v roce 1963 skupinou profesora Weisse se tak otevřela 
spousta nových možností uplatnění organických materiálů. V roce 1987 Tang a Van Slyke, 
výzkumníci společnosti Eastman Kodak z New Yorku, první pozorovali efektivní 
světelnou emisi z dvouvrstvé struktury. Účinnost jejich světlo-emitující organické diody 
se pohybovala kolem jednoho procenta a materiál, který použili pro přípravu diody, byl 
na bázi syntetických barviv využívaných v xerografii. Představení tohoto zařízení 
s účinnou světelnou emisí za nízkých napětí vyvolalo velkou pozornost japonských 
vývojářů displejů. Místo těchto xerografických organických barviv tvořených malými 
molekulami se do pozornosti dostaly polymerní filmy převážně obsahující poly(p-
fenylenvinylen) neboli PPV. Tyto polymery s pevnými kovalentními vazbami a vysokou 
molekulovou hmotností představil v roce 1990 Richard Friend z univerzity v Cambridgi, 
posléze zakladatel společnosti Cambridge Display Technology, která je již řadu let jednou 
z předních společností v tomto oboru. 

Šíře záběru využitelnosti organických polovodičů razantně roste a jejich výzkum čelí 
výzvám na poli fotovoltaických článků, flexibilních displejů, velkoplošného osvětlení na 
bázi světloemitujících diod, organických paměťových zařízení, flexibilních bateriových 
zdrojů, tisknutelných identifikačních značek a dalších aplikací. Organická a tištěná 
elektronika využívá kombinací nových materiálů a rentabilní velkoplošné a rychlé 
produkce, což přináší nové oblasti použití. Tenká, lehká, flexibilní a k životnímu prostředí 
šetrná, taková je organická elektronika dnešních dní.  
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Obr. 1 Ukázka dnešních organických a tištěných zařízení - v tašce integrovaný organický solární 

panel, flexibilní osvětlení, flexibilní displej (tzv. e-reader) a radiofrekvenční identifikátor (produkty 
společností Konarka, Schreiner, Plastic Logic, PolyIC). 

 

Hlavním těžištěm předkládané disertační práce jsou organické polymerní materiály 
na bázi poly(p-fenylenvinylenu), světloaktivní fotochromní příměsi a v neposlední řadě 
molekula DNA jakožto organický polovodičový materiál. Tyto materiály jsou 
představeny v prvních dvou kapitolách následujících po této úvodní části. V první z nich 
jsou popsány strukturní vlastnosti organických materiálů zodpovědné za jejich 
polovodičové vlastnosti. Ve stručnosti je v této kapitole představeno několik aplikací 
organických polovodičů a je zde představen také koncept molekulárního proudového 
spínače využívajícího jevu fotochromie. Speciálním případem organického 
polovodičového materiálu v této práci je molekula DNA, které je věnována kapitola třetí. 
Následující dvě kapitoly stručně představují charakterizace optických a elektrických 
vlastností organických polymerních materiálů. Experimentální výsledky zjištěné a 
publikované autorem tvoří poslední část této práce.   
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Kapitola 2  

Organické polovodiče 
Organické polovodiče na bázi převážně π-konjugovaných systémů jsou hlavním 

tématem výzkumu této předkládané disertační práce. Na tyto materiály je pohlíženo z 
hlediska technologického využití jejich specifických vlastností. V následující kapitole 
budou tyto vlastnosti vysvětleny a stručně představeny jejich aplikace. 

2.1. Přehled 

V roce 1950 byly provedeny první studie na polovodičových organických materiálech 
v krystalickém stavu. Studována byla především jejich fotovodivost a cílem bylo určit 
driftovou pohyblivost elektronů a děr v krystalu anthracenu [1-4]. Přestože tyto materiály 
prokázaly podobné polovodičové vlastnosti jako jejich anorganické protějšky, nevzbudily 
tyto materiály vážný zájem a byly označeny za materiály exotické jen s malou možností 
využití. V polovině šedesátých let se objevují molekulárně dopované polymery s 
vylepšenými polovodičovými vlastnostmi [5] a dochází k jejich podrobnému studiu [6, 7]. 
Tyto polymery jsou dopovány malými molekulami organických pigmentů přímo do 
isolační polymerní matrice. Tímto způsobem se zkombinovala fotovodivostní schopnost 
pigmentů s mechanickými vlastnostmi polymeru. Organické polymery díky svému 
snadnému zpracování, ohebnosti, materiálové různorodosti a šetrnosti k životnímu 
prostředí, tak našly možné uplatnění v xerografických aplikacích. Později tyto materiály 
skutečně nahradily amorfní selen a křemík v xerografických zařízeních, jako jsou kopírky 
a tiskárny [8].  

Důležitý krok v oblasti vodivých polymerů byl učiněn náhodou, a to když Hideki 
Shirakawa z Tokijského Technologického institutu připravoval organický polymer 
polyacetylen. Tehdy hostující vědec přidal tisícinásobek katalyzátoru, než byl původní 
Shirakawův záměr. Jako výsledný produkt vznikla vrstva podobná hliníkové folii, která 
byla navíc velice pružná. Po nějaké době se dostalo tomu materiálu pozornosti Alana G. 
MacDiarmidiho, který navštívil Tokijský institut a zajímal se, zda by takový materiál 
mohl být možný kandidát pro vytvoření nekovového vodiče proudu tzv. syntetický kov. 
Podrobnější výzkum už Shirakawa provedl na Pensylvánské Universitě ve skupině Alana 
G. Mac Diarmidiho a Alana J. Heegra. Jejich společná práce na tomto "syntetickém kovu" 
pokračovala a po jeho dopování pentaflouridem jódu nebo arsenu popsali nárůst 
vodivosti přes deset řádů [9, 10]. Tento objev vyvolal velký zájem o tyto materiály na 
začátku osmdesátých let. Tento zájem podpořila také demonstrace elektroluminiscenční 
organické multi-vrstevnaté struktury připravené vakuovou sublimací společností 
Eastman Kodak [11, 12]. Dalším příspěvkem bylo vytvoření polem řízeného tranzistoru 
(angl. Field effect transistor-FET) z polythiofenu [13, 14] a malých konjugovaných 
oligomerů [15-19]. Následoval objev elektroluminiscence (EL) na diodách z 
konjugovaného polymeru poly(para-fenylen vinylen) (PPV) na půdě University v 
Cambridgi, který zahájil řadu aktivit v oblasti konjugovaných polymerů a jejich aplikací 
[20].  
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Samotné konjugované polymery jsou organické makromolekuly, kde se střídají 
jednoduchá a dvojná vazba mezi atomy uhlíku. Uhlíky vázané dvojnou vazbou mají tři ze 
čtyř valenčních elektronů umístěny v sp2 degenerovaných orbitalech ležících v jedné 
rovině a svírajících mezi sebou úhel 120°. Kolno na tuto rovinu je postavený pz orbital, 
který obsahuje čtvrtý valenční elektron. Překryvem sp2 orbitalů vzniká jednoduchá σ 
vazba. Orbitaly pz přispívají ke vzniku dvojných vazeb. Konjugace jednoduché a dvojné 
vazby zajišťuje delokalizaci elektronů pod a nad planární rovinou molekuly. Se vznikem 
vazeb vznikají í nové molekulové orbitaly. V případě vazby σ se jedná o dva orbitaly σ, 
přičemž jeden je vazebný a druhý, označovaný hvězdičkou, je orbital protivazebný. 
Podobně je to i u π vazby, kdy ke každému π-vazebnému orbitalu vzniká jeden π* 
protivazebný orbital. Pokud je molekula v základním stavu, všechny valenční elektrony 
jsou umístěny ve vazebných molekulových orbitalech. Energeticky nejbohatší vazebné 
orbitaly jsou označovány HOMO (z angl. Highest Occupied Molecular Orbital-HOMO) a 
energeticky nejchudší protivazebné molekulové orbitaly se nazývají LUMO (z angl. 
Lowest Unoccupied Molecular Orbital-LUMO). Rozdíl energií těchto dvou orbitalů 
odpovídá nejmenší nutné energii, kterou molekula musí absorbovat, aby se dostala do 
elektronového excitovaného stavu [21]. Zakázaný pás organických polovodičových 
materiálů určený z optických měření je v rozsahu 1-4 eV, což je v rozsah od infračervené 
až po ultrafialovou oblast spektra. Dobře prozkoumaným příkladem konjugovaného 
systému je polyacetylen, který je tvořen pouze jedním řetězcem, kde se střídají 
jednoduché a dvojné vazby (Obr. 2). V dalším obrázku jsou znázorněny ostatní běžně 
používané konjugované polymery (Obr. 3).  

 
Obr. 2 Schematické znázornění vazeb mezi atomy uhlíku (horní) a v polyacetylenu (dolní). 
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Obr. 3 Chemické vzorce některých běžně používaných konjugovaných polymerů. 

 

V konjugovaném systému dvojných vazeb dochází k interakci π orbitalů, což má za 
důsledek delokalizaci, kdy dochází k rozložení π elektronů podél uhlíkové kostry. To 
usnadňuje pohyb π elektronů po konjugované části molekuly, a ty se tak stávají 
potenciálním zdrojem volných nosičů náboje.  

Uspořádání organicky ́ch molekul v pevném stavu je určeno především prostorovým 
uspořádáním molekul a silovy ́mi interakcemi působícími mezi nimi. Mezi hlavní silové 
interakce patří vodíková vazba, van der Waalesova vazba, dipólové interakce. Organické 
látky ve snaze dosáhnout co nejtěsnějšího uspořádání, tak vytváří molekulové krystaly, 
které se svými vlastnostmi značně liší od krystalů kovalentních či iontovy ́ch, typické pro 
anorganické látky. Hlavní rozdíl spočívá v síle vazby mezi částicemi v krystalové mřížce. 
Pro anorganické krystaly je typická pevná kovalentní či iontová vazba, která ve srovnání s 
vy ́še jmenovany ́mi vazebny ́mi interakcemi je desetkrát až stokrát silnější. Rozdíl je i ve 
vzdáleností vázaných částic, kdy mezimolekulové vzdálenosti v molekulovy ́ch krystalech 
jsou větší ve srovnání s délkou vazby mezi atomy v anorganickém krystalu. 
Makroskopicky ́m důsledkem je nízká teplota sublimace a tání molekulového krystalu a 
malá mechanická odolnost. Velké odlišnosti jsou i v elektronové struktuře. Zatímco v 
anorganicky ́ch krystalech dochází k delokalizaci elektronů přes celou krystalovou 
mřížku, tak v molekulovy ́ch krystalech si molekuly zachovávají svojí identitu. Transport 
nosičů náboje mezi jednotlivy ́mi molekulami v krystalové mřížce je silně závisí na 
intermolekulárních vzdálenostech. To se projevuje malou tepelnou a elektrickou 
vodivostí. Z toho důvodu byly organické pevné látky dlouhou dobu považovány čistě za 
izolanty. Polymerní látky se však mnohem častěji než v krystalickém stavu vyskytují ve 
stavu amorfním, protože jejich řetězce zaujímají velké množství konformací a tedy jejich 
pravidelné uspořádaní do krystalové mřížky je mnohdy nemožné. 

 

2.2. Organické světlo emitující diody  

Od objevení elektroluminiscence v konjugovaném polymeru poly(p-fenylen vinylen) -
PPV [20] byl proveden rozsáhlý výzkum polymerních světloemitujících diod 
(polymerLED-pLED nebo z angl. Organic Light Emitting Diode-OLED). Nejjednodušší 
organická polymerní LED jednovrstevná struktura se skládá z tenkého polymerního 
filmu. Ten je nanesen rotačním nanášením z roztoku (nebo vakuovým napařením z 
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pevného skupenství) na transparentní spodní elektrodu tvořenou tenkou vrstvou oxidu 
india a cínu, která tvoří anodu. Jako katod je použito kovových napařených elektrod s 
malou výstupní prací (vápník nebo barium). V jednovrstevném systému plní organická 
polymerní vrstva tři funkce – transport děr, transport elektronů a emisi záření (Obr. 4) [22, 
23].  

 

 

Obr. 4 Základní kroky elektroluminiscence: (1) injekce nosičů náboje, (2) transport nosičů náboje, 
(3) formování excitonu, (4) zářivý rozpad excitonu. Ve schématu je zavedeno značení kde, ФA je 
výstupní práce anody, ФC je výstupní práce katody, ФB je bariéra injekce děr, Фe je bariera injekce 

elektronu, Фbi je kontaktní potenciál, V je přiložené napětí, ν je efektivní napětí v polymerní vrstvě a q 
je elementární náboj [24]. 

 

V propustném směru výše zmíněné struktury jsou díry injekovány z anody a 
elektrony z katody. Nosiče náboje se pohybují polymerním tenkým filmem a rekombinují. 
Energie uvolněná při rekombinaci nosičů náboje je vyzářena ve formě fotonů skrz 
průhlednou elektrodu do prostředí. Volbou polymeru a jeho poloh HOMO a LUMO 
hladin je možné měnit vlnovou délku emitovaného záření. Aby mohla proběhnout injekce 
z elektrod je třeba překonat na rozhraní polymer/elektroda bariéru, která je určena pozicí 
hladin HOMO a LUMO a pozicí výstupních prací kovových elektrod. V případě PPV, 
který má hladinu HOMO 5,2 eV a LUMO 2,9 eV je dobrou volbou ITO elektroda s 
výstupní prací kolem 5 eV, výsledkem je nízká injekční děrová bariéra [22]. Vhodnými 
elektrodami s nízkými výstupními pracemi pro OLED jsou elektrody vápníku a baria s 
Фe≈3 eV. Kontrola rozhraní anoda/polymer a polymer/katoda je důležitá, protože řídí 
proces injekce náboje. Důležitou roli hraje také čistota materiálů, jak použitých polymerů, 
tak napařovaných elektrod [25].  

Kromě studia injekcí náboje byl rozsáhle studován i transport náboje v 
neuspořádaných organických polovodičích. Z měření volt-ampérových charakteristik 
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vyplynulo, že proud v LED je limitován objemovým transportem a ne injekcí z kontaktu s 
bariérou menší než 0,4 eV [26-28]. Díky malé pohyblivosti nosičů náboje v těchto 
neuspořádaných polovodičích můžeme pozorovat efekt prostorového náboje v 
polymerních LED. Pro dosažení vysoké účinnosti světelné emise je vhodné vytvoření 
vícevrstevné struktury s optimalizovanými vlastnostmi vrstev, tak aby nedocházelo k 
rekombinaci a zhášení luminiscence například na rozhraní polymer/kontakt. Například u 
třívrstvé diody je nejvíce emisní vrstva je uložena mezi vrstvou transportující díry a 
vrstvou transportující elektrony [24].  

 

2.3. Polymerní polem řízené tranzistory 

V polymerních polem řízených tranzistorech (angl. Organic Field Effect Transistor – 
O-FET) je proud veden mezi dvěma elektrodami, emitorovou a kolektorovou a je řízen 
přikládáním napětí na třetí elektrodu řídící (Obr. 5). 

 
Obr. 5 Schematické znázornění polymerního FET. 

 

Krystalický křemík je nejpoužívanější materiál v mikroelektronice, ovšem zařízení z 
něj jsou křehká, nákladná a nevhodná pro velkoplošná použití. Pro tyto aplikace jsou 
vhodnější materiály, jako je amorfní křemík (a-Si:H), polykrystalický křemík nebo 
organické polovodiče. V roce 1971 byl popsán první polem řízený transistor z 
organických polymerů [29]. Po objevu Shirakawy, MacDiarmida a Heegra [9] se zájem o 
využití organických FET zvýšil a následně se objevuje první polyacelylenový OFET v roce 
1983 [30]. Plně organický transistor byl vyvinut na flexibilní polyimidovém substrátu s 
poly(thienylenvinylen)ovým polovodičem (PTV), poly(vinylfenol)ovým (PV) izolantem a 
dopovaným polyanilinem (PANI) jako emitor kolektorovými elektrodami [31]. Jedním z 
nejdůležitějších faktorů pro použitelnost OFET je hodnota pohyblivosti náboje, protože ta 
určuje taktovací frekvenci. Malá pohyblivost nosičů náboje v těchto zařízeních 
znemožňuje, aby OFET nahradily krystalický křemík v procesorových jednotkách našich 
počítačů. Ale s taktovací frekvencí kolem 103 Hz jsou vhodnými kandidáty pro aplikace, 
jako jsou jednorázové elektronické zařízení ke značkování a identifikaci za velice nízkou 
cenu. 
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2.4. Polymerní organické solární články 

Ke konci let sedmdesátých a počátkem let osmdesátých byla veliká pozornost 
věnována výzkumu a vývoji fotovoltaických článků. Ve stejné době je velká pozornost 
věnována i výzkumu organických polovodičů. Prvními studovanými materiály 
vhodnými pro fotovoltaické aplikace byly merocyaniny [32] a ftalocyaniny [33], které jsou 
vhodné i k depozicím v podobě tenkých vrstev na flexibilní substráty. Absorpcí 
viditelného světla organickým materiálem se generují díry a elektrony a produkují tak v 
materiálu elektrický proud. Účinnost prvních organických fotovoltaických článků byla 
velice malá [34]. Vyšší účinnosti se začalo dosahovat až následným modifikováním 
chemické struktury a morfologie užitých polymerů, které trvá až do dnešních dní. V první 
fázi se začaly používat materiály ze stejné třídy jako pro OLED a mixovaly se s 
elektronovými akceptory [35]. Donor-akceptorní směs vykazovala účinnost přeměny 
solární energie kolem 1% [36]. V posledních několika letech byly zvláště zkoumány směsi 
polymer-fullerenů [37]. Prvním skutečně slibným solárním článkem na bázi objemového-
heteropřechodu mezi polymerem a fulereny byl objev v roce 2001 Shaheenem a kol. [38] 
(2,5% účinnosti), a ke třem procentům účinnosti se dostali i jiné heteropřechodní solární 
články [39-41]. V dnešní době kombinací vhodných polymerních matricí a akceptorových 
nízkomolekulárních látek ( například kombinací methyl esteru kyseliny [6,6]-fenyl-C61-
butyrové (PCBM) jako akceptoru a [poly(3-hexylthiofene)] (P3HT) jako donoru) bylo 
dosaženo účinnosti 6-7% [42]. 

Zájem o organické solární články vychází ze stejných důvodů jako zájem o OLED. Z 
hlediska ekonomického je velice výhodné vytvořit velkoplošný fotovoltaický článek na 
flexibilní podložku, pro běžné využití a snadnou manipulaci, nemluvě o možnosti 
snadného vysokorychlostního tisku procesem Role-to-role a vytváření flexibilních 
solárních článků.  

V této práci je uspořádání vzorku solárního článku a nebo světloemitující diody 
znázorněno pro představu v následujícím schématu (Obr. 6).  
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Obr. 6 Schéma skutečného vzorku využívaného v této práci pro měření elektrických vlastností 

aktivních organických polymerů a jejich směsí s dopanty (např. fotochromními). Toto je typická 
vrstvená struktura, ve které jsou jednotlivé elektricky aktivní složky vrstveny jedna na druhou.  

  

2.5. Molekulární proudový spínač 

Konjugované polymery jsou slibným materiálem z hlediska nízkých nákladů a snadné 
přípravy optoelektronických zařízení. Jedním z nejdůležitějších parametrů funkčních 
charakteristik organického optoelektronického zařízení je pohyblivost nosičů náboje v 
konjugovaných polymerech. Světlem řízená kontrola přenosu náboje a energie na 
molekulární úrovni je požadovaná vlastnost pro budoucí molekulární elektroniku. 
Optická kontrola pohyblivosti nosičů náboje v konjugovaných polymerech může být 
řízena přítomností fotochromní příměsí, která reversibilní změnou své struktury 
ovlivňuje přenos náboje. Následující kapitola se touto reversibilní změnou a koncepcí 
molekulárního spínače vodivosti zabývá.  

Fotochromismus 
Pro vysvětlení samotné podstaty molekulárního spínání je třeba uvést pojem 

fotochromismu. Fotochromismus je definovaný jako světelně indukovaná reverzibilní 
reakce molekuly. Při této reakci se formuje fotoisomer, jehož elektronové absorbční 
spektrum je významně odlišné od původní molekuly nevystavené záření. Tuto změnu v 
absorpčním spektru doprovází barevná změna samotné molekuly (Obr. 7).  
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Obr. 7 Fotochromní reakce spiropyranu (SP) na fotomerocyanin (MC) projevující se barevnou 
změnou systému. Ve spektru je tečkovanou čárou vyneseno UV-VIS spektrum polymerní matrice 
MEH-PPV. Plná čára reprezentuje spektrum polymerní matrice MEH-PPV s příměsí spiropyranu SP. 
Spektrum po fotochromní konverzi je znázorněno čárkovanou čárou, kde je patrná změna ve spektru 
kolem 590nm. 

 

Budeme-li mluvit obecně o fotochromním jevu, můžeme říci, že výchozí látka je 
většinou bezbarvá, její elektronová absorbce je patrná v UV oblasti (méně než 350 nm), 
zatímco produkt této fotochromní reakce indukované UV zářením vykazuje intenzivní 
absorbci ve viditelné oblasti (400 – 700 nm). Výsledným produktem této fotochromní 
reakce je termodynamicky nestabilní (metastabilní) isomer. Toto chování ukazuje, že 
izolovaný π elektronový systém v reaktantu se stává do značné míry konjugovaným v 
produktu. Zmíněné změny doprovází také změna v polaritě molekuly (změna dipólového 
momentu), změna elektrické permitivity a indexu lomu. Charakteristické pro 
fotochromismus je jeho reverzibilita. Zpětné konverze lze dosáhnout dodáním aktivační 
energie (termicky nebo elektromagnetickým zářením).  

Jednoduché reakční schéma popisující tento fotochromní efekt může být popsáno 
následujícím způsobem: 

, 
 kde 1h  je aktivační energie (reprezentovaná energií elekromagnetického UV a 
viditelného záření), která způsobuje přeměnu molekuly A na molekulu B. Ve zpětném 
směru je energie indukující zpětnou přeměnu zastoupena tepelným koeficientem TkB a 

nebo elektromagnetickým zářením 2h .  
  

Kinetika fotochromismu 
Stanovení parametrů kinetických fotochromních přechodů není snadné z důvodu 

malé stability přechodných nestabilních meziproduktů této přeměny. Jako příkladu 
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takového kinetického chování můžeme vyžít monomolekulárního systému spiropyranu. 
Schématicky je tato rovnice vyobrazena na následujícím obrázku (Obr. 8). 

 
Obr. 8 Schéma monomolekulárního systému, kde A je stabilní výchozí forma, X je přechodný stav s 

krátkou dobou života a B je stav s dlouhou dobou života, ale stále vysoce nestabilní barevná forma. 

 

Příklad typické kinetické analýzy monomolekulárního fotochromního systému 
monochromaticky ozařovaného je zobrazen v dalším obrázku (Obr. 9). 

 

 
Obr. 9 Vývoj závislosti absorbance na čase fotochromního systému během kontinuálního ozařování 

(v grafu je přítomnost excitačního záření označena jako „ON“ a po vypnutí „OFF“. Křivky 1a  a 1b  

pro termodynamicky méně stabilní isomer B a čáry '
1

a  a '1b  pro stabilní isomer A. 

 

Ve chvíli kdy je záření způsobující excitaci přítomno (v Obr. 9 označeno jako „ON“, 
kdy je excitační záření přítomno) je absorbance systému při B,max , (křivka 1a ) zvýšena a 

následuje kinetika formování B formy. Z křivky kinetik při ozařování (oblast 21 tt  ) může 

být zjištěno ABΦ  a B . Po vypnutí ozařování UV (v Obr. 9 označeno jako „OFF“, kdy je 

excitační záření vypnuto) nastává tepelný relaxační proces (oblast 2t ). Teplotní 

konstanta BAk  může být stanovena z procesu relaxace. 
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Spiropyran 
Spiropyrany (nebo také spirochromy) jsou tvořeny dvěma heterocyklickými částmi 

spojenými čtyřmocným sp3 atomem uhlíku (Obr. 10).  

 
Obr. 10 Schéma spiropyranu s ukázkou dvou kolmých částí molekuly v rovině P a P' [43]. 

 

Dvě poloviny molekuly se nachází na dvou k sobě kolmých rovinách P a P'. 
Benzopyran je vždy součástí struktury všech spiropyranových sloučenin. Absorpční 
spektrum spiropyranu se pohybuje v rozsahu UV 200–400 nm s absorpčními maximem 
kole 320–380 nm. Absorpční spektrum je sumou těchto dvou kolmých polovin molekuly. 
Absorpce elektromagnetického záření v tomto rozsahu vede, díky štěpení vazby uhlík 
kyslík, k formování barevného isomeru. Barevnou formu také nazýváme otevřenou, 
oproti uzavřené formě, která je bezbarvá.  

Barevná forma (tzv. fotomerocyanin – MC pro jeho podobnost s merocyaninovými 
barvivy) je vysoce konjugovaná struktura s charakteristickým absorpčním pásem ve 
viditelné oblasti (Obr. 7). Tento fotomerocyanin se může vyskytovat ve dvou formách, a 
to keto formě a formě zwitterionické (Obr. 11). 

 
Obr. 11 Dvě formy merocyaninu A) Zwitterionická forma fotomerocyaninu B) keto forma 

fotomerocyaninu.  

 

Je známo osm možných isomerních struktur otevřené fotomerocyaninové formy, ale 
jen čtyři z nich jsou stabilními isomery (Obr. 12). Nejstabilnějším isomerem je forma TTC 
(tran trans cis (Obr. 12)).  
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Obr. 12 Stabilní fotomerocyaninové isomery. 

 

V dnešní době je mezi mnoha deriváty spiropyranu nejhojněji využíván spiropyran 
1’,3’-dihydro-1’,3’,3’-trimethyl-6-nitrospiro [2H-1-benzopyran-2,2’-(2H)-indol] označovaný 
jako SP či 6‘-nitro-BISP. Díky svému velkému dipólovému momentu po fotochromní 
konverzi, velkého výtěžku fotochromní reakce a teplotní stabilitě jeho merocyaninové 
formy je tento derivát spiropyranu z technologického hlediska zajímavý a slibný materiál. 

2.6. Molekulární proudový spínač 

Tento koncept byl navržen Nešpůrkem a Sworakowskim [44-46]. Studium principu 
tohoto proudového spínače je také částí mého experimentálního pojednání. 

 
Obr. 13 Schéma optoelektrického molekulárního spínače řízeného změnou dipólového mementu 

fotochromní skupiny D navázané na polymerní řetězec A B přes molekulu C (nazývanou spacer - z 
angl. oddělovač). 

 

Pro přímou aplikaci fotochromního jevu a vzniku dipólového momentu je pro 
studium změny vodivosti a pohyblovosti náboje použito výše zmíněného chování 
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spiropyranů, kdy na polymerní řetězec je navázán nebo do jeho bezprostřední blízkosti 
zaveden spiropyran, který může díky fotochromní izomerizaci měnit svůj dipólový 
moment (Obr. 13, Obr. 14). 

 
Obr. 14 Schématické znázornění přenosu náboje ve dvou stavech proudového spínače. V prvním 

případě není molekulární drát ovlivněn uzavřenou nepolární formou spiropyranové příměsi (označeno 
ON) a ve druhém případě je transport náboje ovlivněn vznikem otevřené merocyanové formy 
(označeno OFF). 

 

Zvětšením dipólového momentu ve fotochromní jednotce působí jako past pro nosiče 
náboje putující podél řetězce polymeru. S rostoucím dipólovým momentem se prohlubuje 
hloubka pastí a snižuje se pohyblivost nosiče náboje [47]. S velikostí dipólového momentu 
se mění ionizační energie polymerního segmentu v blízkosti dipolární příměsi. Hloubka 
vzniklé energetické pasti PE  je dána rozdílem ionizační energie s lokalizovaným nábojem 

2cI , který se vytvořil po konverzi spiropyranu a ionizační energii před fotochromní 

konverzí 1cI : 12 ccP IIE  . 

Závislost energie krystalu s ionizační energií spiropyranu gI  je vyjádřena ve vztahu 

 11 PII gc  , (1) 

kde 1P  je polarizační energie, jež odpovídá energii interakce mezi nosičem náboje a 

materiálu v jeho bezprostřední blízkosti. Nosič náboje je lokalizován v místě, kde je 
absolutní hodnota polarizační energie 2P  lokálně větší než v ostatním materiálu 1P . 

Hloubka pasti poté odpovídá rozdílu těchto dvou polarizačních energií: 12 PPEP  . 
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Obr. 15 Energetický diagram znázorňující změnu A) velikost ionizační energie izolované molekuly 

SP Ig B) velikost ionizační energie krystalu Ic1. Rozdíl jejich velikostí je polarizační energie P1. 
C) Konverze SP má za následek vznik dipólového momentu, který zvětšuje polarizační energii P2, a 
tím dojde ke snížení ionizační energie Ic1 na energii Ic2. Rozdíl velikosti polarizačních energii P1 a P2 
pak udává změnu velikost vzniklé energetické pasti Ep. 

 

V energetickém diagramu (Obr. 15) je znázorněna velikost vzniklé pasti Ep z rozdílu 
polarizačních energií P1 a P2. 

U systémů s neuspořádaným rozložením fotochromních aktivních příměsí dochází k 
poklesu pohyblivosti nosičů náboje dále vlivem rozdílné distribuce transportních hladin. 
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Kapitola 3  

DNA jako organický polovodič 
V této kapitole je biomolekulu DNA (deoxyribonukleová kyselina) představena, jako organický 

polovodič.  

 

3.1. Elektrické vlastnosti DNA 

Přestože byl vývoj křemíkových zařízení rychlý a progresivní, očekává se dosažení 
maximálního využití tohoto materiálů bez možnosti dalších aplikací či jejich vylepšení. 
Z tohoto důvodu se pozornost upírá k novým materiálům. Jedním z materiálů, kterému 
se dostává čím dál větší pozornosti, je DNA. 

DNA je důležitý biologický polymer nesoucí genetickou informaci a je velice zajímavý 
jakožto funkční materiál "nano" velikosti zásluhou svých výjimečných vlastností, které 
nenajdeme u jiných polymerů. Je to materiál, který nevyžaduje jinak náročnou 
miniaturizaci se schopností tvořit samoorganizující struktury. Uvažuje se o využití DNA 
pro vedení elektrického proudu v budoucích molekulárních elektronických prvcích. 
Vodivostní vlastnosti DNA snad najdou své uplatnění v samotné detekci a analýze DNA, 
rychlé identifikaci patogenů u lidí, zvířat a rostlin. Tradiční techniky detekce nukleových 
kyselin postavené na základech spektorskopických metod vyžadují velké a nákladné 
vybavení. Práce s radioaktivním značením také není příliš atraktivní, kvůli potřebě 
kvalitně školeného personálu. Od elektrické detekce oligonukleotidových vazeb se 
očekává méně drahá a méně komplikovaná instrumentace, ale vývoj stále hledá cesty 
k vylepšení reprodukovatelnosti a citlivosti metod. 

DNA 
DNA je biologická makromolekula (technologicky je ji možno označit jako polymer), 

dvoušroubovice tvořená dvěma řetězci nukleotidů v obou vláknech. Jednotlivé 
nukleotidy se skládají ze tří složek: fosfátu (vazebný zbytek kyseliny fosforečné), 
deoxyribózy (pětiuhlíkový cukr - pentóza), nukleové báze (konkrétní dusíkaté 
heterocyklické sloučeniny). V DNA se v různých kombinacích vyskytují čtyři nukleové 
báze: purinové báze jsou - adenin (A) a Guanin (G) a pyrimidinové báze jsou - thymin - 
(T) a cytosin (C). Adenin se dvěmi vodíkovými můstky páruje s thyminem a guanin 
s cytosinem třemi vodíkovými můstky (Obr. 16). 
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Obr. 16 Vodíkové vazby mezi komplementárními bázemi. 

 

Nukleotidy jsou uspořádány do řady za sebou, jejich spojení v řadě zajišťují fosfátové 
zbytky, které spojují uhlík 3' jedné deoxyribózy s uhlíkem 5' druhé deoxyribózy. Směr 
orientace vlákna se označuje právě podle orientace deoxyribózy v něm, tedy: směr 3´→5´ 
a opačný směr 5´→3´. DNA se v organismu uchovává ve formě pravotočivé 
dvoušroubovice ve které se nacházejí dva antiparalelní řetězce 5'-3' a 3'-5', (vlákna jdou 
tedy proti sobě, na jednom konci molekuly se setkává zároveň 3´konec jednoho řetězce a 
5´konec druhého a na druhém konci molekuly naopak). Při sobě je drží vodíkové můstky 
mezi komplementárními dusíkatými bázemi. Jedna otáčka DNA obsahuje 10 párů bází a 
měří 3,4 nm. Dvoušroubovice má průměr 2 nm. To platí pro B-DNA (v prostředí s nízkou 
koncentrací solí a vysokým stupněm hydratace). A-forma (nižší stupeň hydratace 
molekuly) má na jednu otáčku o jeden pár nukleotidů více. Z-konformace se střídavou 
sekvencí purin pyrimidin určitého typu může tvořit levotočivou dvoušroubovici s 12 páry 
bazí na jednu otáčku (Obr. 17) 
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Obr. 17 a)A-konformace b)B-konformace c) Z-konformace dvoušroubovice DNA [48]. 

  

Protože DNA šroubovice je za normálních podmínek stabilní, musí existovat na jejím 
povrchu místa pro příjem signálu z okolí molekuly. Tuto úlohu plní dva podélně se 
vinoucí žlábky. Jsou označovány jako, velký a malý žlábek. Do prostoru ohraničeného 
těmito žlábky vyčnívají disociované náboje fosfátových skupin nebo funkční skupiny 
purinových a pyrimidinových bazí. Tyto žlábky jsou aktivní centra molekuly DNA. 
Kromě uvedených tvarů existují další modifikace a uspořádání DNA řetězců, které jsou 
zapříčiněny buď lokálními změnami v druhotné struktuře DNA (vytočení řetězce z 
dvojvlákna do stran a vytvoření bublin nebo konformací s překříženými řetězci) nebo jsou 
zapříčiněny variacemi v párování bazí (párování bazí bez dodržení komplementárního 
pravidla, a tak vzniku homopurinových a homopyrimidinových sekvencí). Mohou tak 
vznikat troj-šroubovice nebo čtyř-šroubovice. 

Denaturace DNA 
Pro samotnou práci s DNA je vhodné umět pracovat s jednořetězcovým vláknem 

tohoto polymeru, který je prakticky možné připravit z mateřské dvoušroubovice. 
Dvouřetězcová struktura DNA může být rozvolněna ohřátím nebo zvýšením iontové síly 
v prostředí, ve kterém se vyskytuje. Rozpojí se páry bází a báze se volněji pohybují v 
prostoru, i když zůstávají navázány na fosfodiesterovou páteř polymeru. Při této 
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denaturaci se zvýší optická absorbance purinových a pyrimidinových bází. Děj se nazývá 
denaturační hyperchromicita. 

Jak ukazuje už Obr. 16 deoxyguanisinový a deoxycytidinový nukleotid jsou spojeny 
třemi, zatímco pár A-T dvěma vodíkovými vazbami. Pár G-C je asi o 50% pevnější než A-
T. Z toho důvodu, a též na základě hydrofóbních interakcí mezi vrstevnými bázemi, jsou 
úseky DNA bohaté na páry G-C mnohem odolnější k denaturaci než úseky bohaté na A-T. 

Přenos náboje v DNA 
Elektrony migrují přes DNA procesem vícestupňových přeskoků. Rychlost každého 

kroku je závislá na jeho délce. Efektivita tohoto přenosu není určena pouze rychlostí 
kroku přenosu elektronu, ale také kompetitivní reakcí s vodou, ve které jsou nosiče náboje 
trapovány (uvězněny). Bylo také pozorováno, že některé vazebné enzymy DNA přenos 
náboje ovlivňují [49, 50]. 

Experimenty provedené za posledních pár let popisují schopnost elektronů migrovat 
podél DNA. Například injekce pozitivního náboje na guanin G1 v oxidačních reakcích, 
kdy pozitivní náboj nezůstával lokalizován na pozici G1 a protože indukoval elektronový 
transfer na vedlejší guaninu, pohyboval se tak pozitivní náboje podél řetězce přeskoky 
mezi bázemi guaninu (Obr. 18) 

 

 
Obr. 18 Schématické znázornění přenosu náboje DNA, jak bylo publikováno [49]. V prvním kroku 

je z prvního guaninu G1 vytvořen radikálový kation, který zahájí elektronový přenos na další nejbližší 
guanin (G2). Poslední triplet tří guaninů v řadě slouží jako termodynamický reservoár pro sběr 
pozitivního náboje. 

 

Tento přenos generuje vznik radikálového kationtu G2.+, který iniciuje další 
elektronový přenos z následujícího guaninu. Pokud radikálový kation není okolním 
prostředím ovlivněn (H2O, O2, atd.) nastává zpětný proces mnohočetného přenosu, který 
vede k dynamické distribuci kladného náboje na opačné straně DNA. Pro přímý 
elektronový posun podél DNA je potřebná termodynamická síla, které může být 
dosaženo sekvencí DNA, jako například triplet GGG, který stabilizuje kladný náboj 
efektivněji. V současné době je pohled na přenos elektronu v DNA akceptován jako 
mnohočetný přenos (multistep hopping). Zůstává však otevřena otázka, jak vypadá 
samostatný přenos (single-step) elektronu [50]. 
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Elektrická vodivost DNA 
V roce 1962 Eley a Spivery svou prací poukázali na pravděpodobnou možnost 

elektrické vodivosti DNA [51]. Následně Barton s kolektivem prozkoumali elektrický 
přenos přes DNA za použití systému foto-elektronového transferu na krátké sekvenci 
DNA. Foto-elektronový přenos na molekule DNA představila Marcusova teorie, 
popisující efektivitu přenosu náboje úměrnou e-βd [52]. Kde d je vzdálenost mezi elektron 
akceptorovou molekulou a elektron donorovou molekulou, β je míra úměrnosti překryvu 
akceptorové molekuly a molekuly donorové. Teoreticky byla hodnota β stanovena 
v rozsahu 0,85-2,5 Å-1[52]. Murphy a jeho kolektiv však publikovali překvapivé 
experimentální výsledky kde β=0,2 Å-1 [53]. Tyto výsledky si získaly velkou pozornost a 
vedly k hlubším experimentálním a teoretickým výzkumům elektronového přenosu 
v DNA. Systematický výzkum na DNA s různými sekvencemi bazí objasnilo, že foto-
excitovaný nosič postupuje z G-C páru na další G-C pár souvislým posunem přes A-T 
páry. Nosič byl tedy lokalizován na G-C páru, kde je vzdálenost mezi páry kratší, jak již 
bylo zmíněno. Když je však vzdálenost sousedních G-C páru veliká, stává se 
dominantním elektronovým přenosem mechanizmus termického přeskoku [54-56]. Když 
je však molekula DNA dlouhá, stává se závislost na vzdálenosti zanedbatelná a parametr 
β neovlivňuje efektivnost přenosu [57].  

Aktuálně publikované výzkumy pojednávají o několika sporných otázkách týkajících 
se vodivosti DNA a přenosu náboje. Mluví se o DNA, jako o vodiči [58], polovodiči [59, 
60], tak i jako o izolátoru [61-64]. Variabilita závěrů je způsobena zřejmě odlišností 
použitých měřených vzorků (pořadí bází, délkou molekuly, strukturou DNA) nebo 
prostředím měření a použitou metodou. Vzhledem k vysoké hydroskopicitě DNA je 
otázka prostředí kritická.  

Velký význam má samozřejmě samotná struktura DNA jako je Z, A, B a C“ 
konformace, kde 12, 11, 10 a 9 párů bazí tvoří jeden závit. Strukturní typy DNA jsou 
ovlivněny jak sekvencí bazí, tak i iontovou sílou okolí molekuly, a také relativní vlhkostí. 
Například poly(dA-dC)poly(dG-dT) může mít konformaci A, B, nebo Z [48]. Obecně lze 
říci, že B konformace se formuje v prostředí s vysokou vlhkostí a velkou iontovou silou, 
zatím co A konformace v prostředí s malou vlhkostí a malou iontovou silou. V prostředí 
s Na+ kationy tvoří DNA double helix (dvoušroubovici), ale v prostředí K+ komplexní 
kvartérní strukturu [65]. Závislost elektronového přenosu závisí také na tvaru vzorku a 
použité měřící metodě (Obr. 19). Zvláště hraje roli, pokud je použito elektrod na 
izolovaném substrátu, velikost vzdálenosti mezi elektrodami. Je možné klasifikovat práce 
publikované do zmíněných tří kategorií a shrnout každou kategorii na základě sekvence 
bazí, použitých pufrů (iontová síla), formy vzorků, prostředí měření a použité metody 
[48]. 
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Obr. 19 Schéma typických měřících metod elektrické vodivosti.a)Mikro- a nano- elektrodová 

metoda. Molekula DNA je zachycena mezi dvěma kovovýma elektrodami se vzdálenostmi do desítek 
nanometrů na nevodivém podkladu. b)SPM (scanning probe methode)-kdy je DNA upevněna na jednu 
elektrodu a jehla skenovacího čipu tvoří druhou elektrodu [48]. 

 

První kategorie – izolant 

Skupina kolem Brauna [61] a Okahata [66] použila DNA jako modelový řetězec a 
konec této 12ti bázové DNA namodifikovali thiolem a navázali tak na zlatou elektrodu 
přes thiol-Au vazbu. DNA byla následně hybridizována 16μm dlouhou λ-DNA, která 
měla sekvenci bází komplementární s 12 bázemi templátového řetězce a to na obou 
koncích. Touto λ-DNA přemostili mezi elektrodami s vzdáleností elektrod 12-16 μm a 
zjistili odpor o velikosti 1013 Ω nebo i vyšší. Další měření, provedená na Pt elektrodě se 
vzdáleností elektrod 8 nm, ukázala ve volt-ampérové charakteristice nulový nárůst 
proudu v rozsahu 2 V, což v publikaci klasifikovalo DNA opět jako izolant [62]. Následně 
byla použita metoda SP (scanning probe) [67]. Jeden konec DNA byl navázán na izolační 
slídový substrát a na druhý bylo napařeno zlato. Druhou elektrodou byla mechanicky 
přitlačena zlatá jehla. Mezi zlatými elektrodami byl poté naměřen odpor 106 Ω. U této 
metody byla později zjištěna vodivost samotného substrátu, vzhledem k jeho hydrofilním 
vlastnostem. Stejně velký odpor 106 Ω byl naměřen v prostředí TE pufru (10M Tris-HCl a 
1mM EDTA). Měření ve vysokém vakuu kolem 10-10 Torr vykazovalo ve volt-ampérové 
charakteristice nulový nárůst proudu v rozmezí 2,8 V [63]. 

 

Druhá kategorie – polovodič 

V měřeních vypovídajících o polovodičových vlastnostech DNA byl ukázán vliv vody 
vázané uvnitř šroubovice DNA, proto je možné některá měření spojit s kategorií 1, kdy 
DNA zbavená vody měla charakter izolantu. 

První zmínku o dobrých vodivých vlastnostech v kategorii polovodičů podává práce 
Okahatova, na DNA získané z lososa v prostředí Na+ pufru [66]. Vytvořili tenkou vrstvu 
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DNA (2000 párů bazí) a uspořádali orientaci molekuly pomocí vypínací jednoosé metody 
(uniaxial stretching method). Změřili elektrický odpor DNA ve vyrovnaném tenkém 
filmu s 5μm zlatou elektrodou za pokojové teploty a atmosférického tlaku. Hodnota 
odporu ve směru paralelním s orientaci molekuly byla 105 Ωcm a ve směru kolmém na 
orientaci řetězce DNA 109 Ωcm. Odpor neorientované DNA bylo v rozmezí 107-108 Ωcm. 
Při použití 10μm dlouhého řetězce DNA a 5 μm vzdálených elektrod byl naměřen odpor 
103 Ωcm [68]. 

Fink a Schönenberger vyrobili 2 μm prasklinu ve zlaté folii, kterou přemostili λ-DNA 
v přítomnosti pufru. Měřili volt-ampérovou charakteristiku za pokojové teploty a tlaku 
10-7 Torr. Druhou elektrodou byla opět zlatá jehla. Obdrželi lineární volt-ampérovou 
křivku s odporem 2,5·106 Ω při délce DNA 600 nm a 3,3·106 Ω při délce 900 nm [59].  

Pomocí metody kavitační pertubace využívající mikrovlnné absorbace, byla zjištěna 
teplotní závislost vodivosti DNA v pásmu od 12 do 100 GHz [69]. Touto metodou byla 
také zjištěna závislost vodivosti na vlhkosti u jednořetězcové DNA a u dvou řetězcové 
DNA. Jejich rozdíl je však zanedbatelný. Detailní analýza ukázala, že závislost vodivosti 
DNA na teplotě je způsobena relaxační vlastností elektrických dipólů vody vázaných na 
DNA. 

Metodou AFM (atomic force microscopy) byla měřena vodivost struktury 
poly(dG)poly(dC) v prostředí Tris-HCl na slídovém substrátu. Elektrický odpor se 
snižoval při vzdálenostech elektrod 250-50 nm a dosahoval hodnot 1 Ωcm [70]. Využitím 
metody PCI-AFM (point-contact current image AFM) bylo detailně pozorováno chování 
závislosti vodivosti na vlhkosti. Kdy byla změřená vodivost DNA při 0% vlhkosti stejná 
jako vodivost samotné slídové spodní vrstvy. Z toho vyplynulo, že pozorovaná vodivost 
byla způsobena iontovou vodivostí vody. 

Další měření byla provedena na nikované (poškozené) DNA, která měla strukturní 
defekty v cukr-fosfátové kostře a na nepoškozené DNA. Nepoškozená DNA vykazovala 
lineární průběh volt-ampérové charakteristiky s elektrickým odporem 1·103 Ωcm. Na 
druhou stranu poškozená DNA vykazovala rozmezí 3V s nulovým nárůstem proudu ve 
volt-ampérové charakteristice. Tím naznačili, že energetický rozdíl je rovný energii 
potřebné k překonání strukturních poškození [71]. 

Yoo a kolektiv měřili elektrické vlastnosti řetězců poly(dG)poly(dC) a 
poly(dA)poly(dT) za přítomnosti pufru Tris-HCl ve vakuu a teplotách od 4,2K až po 
pokojovou teplotu s použitím zlaté elektrody ve vzdálenosti 20nm na SiO2 podkladu [72]. 
Elektrický odpor poly(dG)poly(dC) a poly(dA)poly(dT) za pokojové teploty byl 1,3 a 
100 MΩ.  

Další práce ukazuje na 1-2 V rozmezí nulového nárůstu proudu ve volt-ampérové 
charakteristice, při měření vodivosti DNA navázané ke zlatým elektrodám přes 
oligomerní řetězce na obou stranách [60]. 

Třetí kategorie – vodič 

Kusumov a kolektiv přemostili Re/C elektrodu se submikronovou vzdáleností 
elektrod na slídovém podkladu s λ-DNA [58]. Měřena byla teplotní závislost od 0,05 K až 
po pokojovou teplotu. Elektrický odpor většiny vzorků byl 105 Ω nebo menší. Jeden ze 
vzorků vykazoval supervodivost kolem teploty 1 K. Tuto supravodivost si však 



Jiří Navrátil  25 

vysvětlovali kontaminací vzorku C nebo Re. Žádná další následující měření však nebyla 
provedena a mechanizmus vodivosti DNA zůstává nejasný. 

 

Z hlediska aktuálně známých elektrických vlastností DNA, považujeme tuto molekulu 
za izolant nebo polovodič s širokým zakázaným pásem. Voda a všeobecně vlhkost spolu 
s přítomností pufru mají velký vliv na vodivost DNA a iontová vodivost vody v molekule 
dominuje nad vodivostí v atmosférickém prostředí. DNA se odlišuje od ostatních 
organických polymerů náhodným uspořádáním bazí a v takovém případě je považována 
za izolant. V případě periodického uspořádání bazí může jít o polovodič. V počátcích 
výzkumu elektrických vlastností DNA se nebral v úvahu vliv pufru a vlhkosti 
absorbované molekulou, což se změnilo díky možnosti kontrolovat vodivost DNA 
dopováním. Kontrola však stále zůstává obtížná z hlediska závislosti na pořadí bazí 
v molekule a struktuře. DNA je slibný elektronický materiál nanoskopických rozměrů, 
který je elektron přenášející materiál pokud vycházíme z vodivostních charakteristik ve 
vakuu a za atmosferického tlaku byla pozorována převážně iontová vodivost. 
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4.2. Pojednání k publikovaným článkům 

Tato část obsahuje krátké pojednání k publikovaným článkům, které má provést 
publikacemi a k nim provedenými experimenty. Pro přehlednost je rozdělena do tří 
tematických celků: 

Světlem indukované spínací jevy v organických polovodičích 

Vodivostní charakteristika DNA 

Morfologické vlastnosti tenkých vrstev diketopyrrolopyrrolů 

Světlem indukované spínací jevy 
Publikované články z této kategorie jsou zaměřeny na spínací jevy opticky aktivních 

příměsí, které svou fotochromní konverzí (popsané v kapitole 1) mění povahu 
π-konjugované polymerní matrice, jako například transport náboje, vodivost, 
fotogenerace nosičů náboje atd. Pomocí UV/VIS spektroskopie bylo pozorováno ve 
spektrech směsi aktivní látky s polymery MDMO-PPV, MEH-PPV nárůst absorbance 
barevné formy foto(merocyaninu) v rozmezí 550–600 nm. Tento nárůst absorbance byl 
způsoben fotochromní konverzí, vyvolané kontinuální expozicí vzorku UV zářením o 
vlnové délce 360±20 nm nebo pulzním laserovým paprskem o vlnové délce 355 nm. Další 
pozorovanou změnou vyvolanou fotochromní konverzí bylo zhášení fotoluminiscence 
polymerní matrice MDMO-PPV. I malé množství merocyaninové formy, vzniklé po 
konverzi, významně zhášelo fotoluminiscenci okolního polymeru [S1, S4-S7]. Bylo 
zjištěno, že energie absorbovaná polymerem (donorem) byla přenesena na 
merocyaninovou formu (akceptor). Po zpětné relaxaci merocyaninové formy na 
spiropyranovou se fotoluminiscence polymeru obnovila [S1, S5]. Světlem indukované 
spínání elektrické vodivosti bylo také studováno pomocí impedanční spektroskopie a 
analýzy volt-ampérových charakteristik, ve kterých bylo pozorováno signifikantní snížení 
vodivosti v přítomnosti merocyaninové formy, která měnila rozložení náboje na 
polymerním řetězci [S1, S4, S5]. Publikovaná zjištění jsou podložena teoretickým 
modelováním, které bylo provedeno na kooperujícím pracovišti Ústavu 
makromolekulární Chemie Akademie Věd v Praze dr. Tomanem [S1]. Publikační činnost 
v této oblasti byla součástí realizace grantů KAN401770651 Akademie věd České 
republiky, dále GA203/06/0285 Grantové agentury České republiky, grantem 
A401770601 Grantové agentury Akademie věd České republiky a v neposlední řadě 
projektem VZ 0021630501 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Příspěvek autora 

Veškerá experimentální část výše popsaných měření byla provedena autorem této 
práce. Z koncentrační řady spiropyranu v MDMO-PPV a MEH-PPV, připravené autorem, 
byl na základě následujících, jak optických, tak elektrických měření, vybrán nejvhodnější 
poměr fotoaktivní příměsi v polymerní matrici. Součástí práce bylo také stanovení 
světelné stability polymerní matrice vztahující se na počet pulzů laserového paprsku dané 
intenzity, nebo dobu kontinuálního osvětlení vzorku UV zářením Xe-lampy. Pro 
jednotlivé vzorky bylo dále nutné určit vhodný postup tvorby vícevrstvé struktury 
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pomocí rotačního nanášení, pro které byla autorem vytvořena metodika. V 
publikovaných příspěvcích byly autorem provedeny optické analýzy UV/VIS 
spektroskopií, pro sledování kinetiky fotochromní konverze. Autor také provedl měření 
fotoluminiscenčních spekter, kde bylo pozorováno zmíněné zhášení fotoluminiscence. 
Dále byla autorem měřena ustálená fotovodivost (angl. Constnant wavelenght 
photoconductivity), ale také časově rozlišená fotovodivost metodou měření doby průletu 
náboje (angl. Time of flight). Časově rozlišená fotovodivost byla měřena ve spolupráci s 
prof. Juškou z Technické Univerzity ve Vilniusu během autorova pobytu na tomto 
pracovišti. Vliv fotochromní konverze na pohyblivost náboje byl pozorován ve volt-
ampérových charakteristikách a pomocí měření impedanční spektroskopie. Tato měření 
ukázala, že vznik pastí po fotochromní konverzi může řídit transport náboje, což bylo 
pozorováno v poklesu proudu a nárůstu paralelního odporu měřeného impedanční 
spektroskopií. Měření FTPS (Fourier Transform Photocurrent Conductivity) bylo 
provedeno autorem na pracovišti Fyzikálního Ústavu Akademie věd ČR za účelem 
detailnější interpretace výsledků předcházejících měření. Autor se podílel na formulaci 
kapitol a závěrů publikovaných prací. 

Vodivost DNA  
Výsledky získané v rámci této kategorie reflektují současný stav poznání a dokládají 

rozdílnost náhledu na vodivost DNA, tak jak ji prezentují různé výzkumné skupiny. 
Autoři příspěvku využili pro charakterizaci vodivosti DNA metodu skenovací tunelovací 
mikroskopie. Samotná měření byla provedena na Fyzikálním Ústavu Akademie věd ve 
skupině dr. Kratochvílové. Touto metodou bylo možné kontaktovat a měřit jednotlivé 
molekulární řetězce DNA ve formě jednořetězcových nebo hybridizovaných 
dvouřetězcových vláken DNA. Díky spolupráci se společností Generi Biotech 
(dr. Bunčekem) bylo možné navrhnout uspořádání nukleotidů v molekule DNA vhodné 
pro měření touto skenovací technikou. Měřením vodivosti byly sledovány rozdíly u 
různých strukturně pozměněných molekul DNA. Porovnány byly vodivosti 
jednořetězcové DNA s hybridizovanou dvouřetězcovou molekulou DNA a dále molekuly 
s pravidelně se opakujícími strukturními jednotkami oproti náhodnému rozložení bází v 
primární struktuře DNA. Z provedených měření vyplynuly signifikantní závěry 
poukazující na rozdílnou vodivost jednotlivých strukturních obměn už primární 
struktury DNA [S3]. Získané výsledky byly realizovány za podpory grantů Grantové 
agentury Akademie věd České republiky (KAN400720701, KAN401770651, 
KAN200100801) a grantem COST OC 137. 

Příspěvek autora 

Autor provedl literární rešerši aktuálního stavu měření vodivosti DNA a navrhl 
metodu přípravy vzorku. Na Fakultě chemické byly autorem připraveny substráty pro 
měření vodivosti DNA. Ve spolupráci autora se společností Generi Biotech 
(dr. Bunčekem) byl stanoven postup nanášení molekul DNA na substrát, a tak vytvořeny 
měřitelné vzorky jednotlivých molekul DNA, které mohly být nakontaktovány hrotem 
skenovacího mikroskopu. Na Fyzikálním ústavu Akademie věd byla autorem dále 
provedena předběžná měření Ramanových spekter. V rámci této práce byla provedena 
měření skenovací mikroskopií potvrzující platnost autorova předpokladu měřitelnosti 
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navrženého vzorku nezbytná k získání publikovaných výsledků. Autor se podílel 
formulování experimentální části publikace.  

Morfologické vlastnosti tenkých vrstev diketopyrrolopyrrolů 
Publikace z této kategorie se zaměřuje na studium tenkých vrstev derivátů 3,6-difenyl-

2,5dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4dion známé jako diketopyrrolopyrroly nebo zkráceně 
DPP. U těchto materiálů byla sledována změna morfologie vrstev v závislosti na 
substituci základního derivátu DPP, a také v závislosti na způsobu přípravy vrstvy. 
Vrstvy byly připravovány vakuovým napařováním a rotačním nanášením a byly 
studovány skenovací elektronovou mikroskopií a mikroskopie atomárních sil. Pomocí 
těchto metod byl nalezen vztah mezi strukturou a vlastností tenkých vrstev derivátů DPP. 
Bylo zjištěno, že hlavním faktorem ovlivňující morfologii je substituce postraními 
alkylovými řetězci a to buď substituce symetrická nebo nesymetrická. Symetrickou 
substitucí vznikaly planární krystaly, zatímco asymetrická substituce způsobila růst velmi 
hrubých vláknitých krystalů [S2]. Růst hrubých krystalů způsobilo vytočení fenylů v 
blízkosti substituovaného dusíku, toto vytočení bylo spočítáno kvantově chemickými 
výpočty. V této práci je také diskutována elektroluminiscence některých vybraných 
derivátů ve vztahu k jejich morfologii. Bylo ukázáno, že symetricky substituované 
deriváty vykazují významnou elektroluminiscenci [S2]. Tato práce vznikla za podpory 
projektu Ministerstva průmyslu a obchodu FT-TA3/048 a Grantové agentury České 
republiky KA401770601. 

Příspěvek autora 

Autorem v této práci byla připravena metodika pro rotační nanášení vzorků. 
Jednotlivé roztoky vzorků byly připraveny v koncentračních řadách a pro každý 
sledovaný vzorek byla autorem stanovena maximální koncentrace nasycených roztoků 
derivátů DPP. Tato zjištění byla nezbytná pro reprodukovatelnost přípravy tenkých 
vrstev derivátů DPP. Autorem byla provedena také měření luminiscence a UV/VIS 
spektroskopie doplňující morfologická měření mikroskopickými technikami. Autor se 
podílel na psaní této publikace. 
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