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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je literární rešerší sumarizující perspektivní materiály inspirované přírodou 

pro využití v organické elektronice. Klíčové zaměření je na materiály bio-inspirované a bio-

kompatibilní.  Hlavní oblastí zájmu je syntéza, charakteristika a aplikace jednotlivých 

polovodičových materiálů. První část práce je zaměřena na indigo, 6,6‘-dibromoindigo a 

kopolymerní deriváty isoindiga obsahující thiofenová jádra. Druhá část práce pojednává 

o biokompatibilních materiálech a jejich využití v bio-protonické elektronice. Detailně je zde 

popsán malein-chitosan, který má na poli bio-protonické elektroniky dominantní pozici. 

 

ABSTRACT 

The bachelor ‘s thesis is a literary research, which summarise perspective bioinspired materials 

for organic electronic applications. Mainly focused are bioinspired and biocompatible materials 

in this thesis. The main area of interest is synthesis, characterization and application of these 

semiconducting materials. The first part of the thesis is focused on indigo, 6,6‘-dibromoindigo 

and thiophen derivatives of isoindigo copolymers. The second part of the thesis is all about 

biocompatible materials and applications of these materials in bio-protonic electronics. Malein-

chitosan is described in this part as role model substance of bio-protonic electronics. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem práce je vypracování literární rešerše sumarizující perspektivní materiály inspirované 

přírodou pro použití v organické elektronice. 

První část práce poskytuje detailní přehled ambipolárních materiálů pro využití v OFET 

tranzistorech se zaměřením na deriváty indiga a polymerní deriváty isoindiga. Ve výčtu látek 

bude uveden jejich původ, syntéza, fyzikální, chemické a elektrochemické vlastnosti. 

Druhá část práce bude zaměřena na biokompatibilní materiály pro využití v organické 

elektronice, pracující na principu iontového přenosu náboje a tvořících tak rozhraní mezi 

elektronikou a substráty biologického původu. 
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1 ÚVOD 

Výpočetní technika a elektronika prošla za posledních 50 let extrémním vývojem. V dnešní 

době téměř jakýkoliv elektrický spotřebič obsahuje nějaký druh polovodičové součástky, která 

je nezbytnou součástí pro jeho bezchybný chod. Je tedy zřejmé, že poptávka po efektivních 

polovodičích je obrovská. To je především způsobeno technologickým pokrokem, který 

dovoluje celosvětové využívání takovýchto technologií běžnými spotřebiteli. 

Masivní rozšíření přístrojů obsahující polovodičové součástky má dopad na vzrůstající 

světovou poptávku polovodičových materiálů. S vysokou poptávkou po výpočetní technologii, 

alternativních zdrojích energie v podobě využití fotovoltaické konverze, pokroku v medicíně a 

celkové snahy o snížení ekologické stopy je snahou hledat nové alternativy ke konvenčním 

anorganickým polovodičům. Organické polovodiče jsou proto vhodnými materiály vzhledem 

k relativně nízké ceně, nižší energetické náročnosti na výrobu, možnosti vysoké produkce a 

výborné nastavitelnosti vlastností během syntézy [1]. 

Potenciál pro uplatnění bio-inspirovaných materiálů v organické elektronice je obrovský. 

Společné vlastnosti s některými syntetickými organickými polovodiči je možnost  

nanášení tenkých vrstev s možností tisku funkčních vrstev na substráty.  

U bio-inspirovaných látek by také nemělo docházet k výrazné zátěži a kumulaci nebezpečných 

látek v ekosystému, jelikož se často jedná o látky biodegradovatelné a s nízkou toxicitou. 

Hlavní výhodou vybraných bio-inspirovaných látek v bioelektronice je vysoký stupeň 

kompatibility s živými matricemi. Tato vlastnost umožnuje vytvoření rozhraní mezi 

biologickým a elektrickým signálem. Jak je známo, živé a elektronické systémy pracují 

na odlišných mechanismech přenosu informace. U elektroniky jsou nosiči informace,  

resp. odezvy, elektrony, popř. elektronové vakance (díry). V živých systémech jsou jimi 

signální molekuly nebo ionty nesoucí náboj. Bioprotonická elektronika je schopna takové 

rozhraní tvořit, proto by mohlo být její využití velmi zajímavé v oblasti medicíny, aplikované 

elektroniky a výzkumu modelových demonstrací procesů v živých organismech (např. funkce 

biomembrán apod.). 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

3 BIO-INSPIROVANÉ, BIOKOMPATIBILNÍ, BIO-DEGRADOVATELNÉ  

Deriváty a materiály odvozené od organických sloučenin vyskytujících se v živých 

organismech označujeme jako bio-inspirované látky. Ve vztahu ke své struktuře bývají  

bio-inspirované materiály většinou i bio-degradovatelné, s výjimkou kompozitů obsahující 

nerozložitelné materiály [2]. 

Biokompatibilita je schopnost inkorporace a komunikace materiálu, popř. zařízení, s živým 

substrátem. Může tak z živého substrátu informace získávat, nebo naopak umožňuje 

operátorům řídit vnitřní pochody v substrátu. Jedná se o široký termín, jehož význam je přesněji 

specifikován pro konkrétní aplikaci a odvětví [3]. 

Pojem biodegradabilní (biologicky rozložitelný) je pevně definován legislativou.  

Dle normy EN 13432 se jedná o materiály, které jsou pomocí mikrobiální činnosti za pevně 

stanovených podmínek rozložitelné alespoň z 90 % na H2O a CO2 v čase 180 dnů [4]. Nutné je 

také zmínit, že biodegradabilní materiály nemusejí být bio-inspirovanými látkami, 

popř. látkami pocházející z obnovitelných zdrojů.  

 

4 BIO-INSPIROVANÉ POLOVODIČE 

4.1 Obecná charakteristika 

Základní skelet organických polovodičů se vyznačuje přítomností aromatických jader, 

popř. π-konjugovaných vazeb, které jsou typické delokalizací π-elektronů. Překryv π-orbitalů 

umožnuje přenos náboje mezi sousedními molekulami v polovodiči. Bio-inspirované 

polovodiče velmi často obsahují ve své struktuře heterogenní atomy a funkční skupiny 

(nejčastěji -OH, -NH2, -NH-, >C=O nebo halogeny), které napomáhají intermolekulárním 

nekovalentním interakcím důležitým pro agregaci molekul a tím zvyšují účinnost přenosu 

náboje [2].  

Systémy obsahující struktury s širokou delokalizací π-elektronů mívají obvykle i výborné 

absorpční vlastnosti, vyznačující se absorpcí v ultrafialové až viditelné oblasti 

elektromagnetického spektra. Přírodně vyskytující se látky s takovými vlastnostmi jsou 

obvykle barevné a některá přírodní barviva a jejich deriváty  lze využít jako organické 

polovodiče. Výzkum v oblasti bio-inspirovaných organických polovodičů se zabývá  
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mj. také skupinami barviv obsahujících struktury polyenů (např. karoteny), chinonů, 

antrachinonů, derivátů indolu, pyranu, oligopyrrolových barviv, derivátů pteridinu, 

isochinolinu a fenoxazinu [2; 5].  

 

4.2 Hraniční molekulové orbitaly 

Jedná se o molekulové orbitaly, pomocí nichž bývá definován základní a excitovaný stav 

molekuly. Energie základního stavu bývá definována energií HOMO, zatímco energie 

excitovaného stavu bývá definována energií LUMO. V souvislosti s energiemi orbitalů se 

používá termín ionizační energie, resp. ionizační potenciál (IP) pro energii HOMO, 

a elektronová afinita (EA) pro energii LUMO [6; 7].  

Zakázaný pás (Eg) mezi orbitaly HOMO a LUMO je definován rozdíly energií obou hladin,  

resp. minimální energií potřebnou k excitaci molekuly ze základního do prvního excitovaného 

stavu. Hodnota Eg je stěžejním parametrem pro oxidačně-redukční děje a výběr materiálů 

s vhodnými elektronickými a optoelektronickými vlastnostmi [7]. 

Oblast výzkumu organických polovodičů je především zaměřena na materiály s nízkou 

hodnotou energie zakázaného pásu (Eg), snadnou excitovatelností a vysokou mobilitou náboje. 

U fotovoltaických článků a OLED je velikost zakázaného pásu determinujícím faktorem 

pracovní vlnové délky absorbovaného nebo emitovaného záření [8]. 

 

4.3 Mobilita a typ přenosu náboje 

Mobilita náboje je veličinou udávající rychlost náboje, tj. elektronu (μe) nebo elektronové 

vakance (μh) v elektrickém poli. Nejběžněji udávanou jednotkou u pevných vodičů a 

polovodičů je [cm2/(V·s)]. [9] U n-typových polovodičů jsou dominantním nosičem náboje 

elektrony a převládá v nich elektronový transport. Naopak u p-typových polovodičů převládá 

transport elektronových vakancí, tedy děr. Vlastnost p-typového a n-typového přenosu je 

ovlivněna energií hraničních orbitalů konjugovaného materiálu v aktivní vrstvě tranzistoru 

[10]. V organické elektronice je obecně n-typových materiálů nedostatek. Jedná se především 

o materiály s vysokou elektronovou afinitou [11; 12; 13] nebo nízkou energií zakázaného pásu 

[14]. Polovodičové materiály schopné obou typů přenosu, tedy elektronového i děrového, se 

nazývají ambipolární polovodiče. 
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4.4 Indigo a jeho deriváty 

Jedná se o ekonomicky důležitá přírodní barviva, která jsou lidstvu známa již více než  

4000 let. Zajímavým faktem je, že modré nebo fialové barvivo není příliš častým pigmentem 

ve volné přírodě, a tudíž bylo v průběhu historie velmi ceněno. Barviva jako indigo (1) a  

6,6'-dibromoindigo (8) byly vzhledem k jejich vysoké ceně využívány k barvení látek nošených 

při ceremoniálních příležitostech nebo v nich byli oděni samotní faraoni v místech posledního 

odpočinku [15]. 

Indigoidy jsou vzhledem ke své struktuře vhodnými kandidáty na materiály pro použití 

v organické elektronice (např. pro výrobu OFET tranzistorů s ambipolárním přenosem náboje) 

[16]. Jejich vysoká planarita a schopnost tvořit nevazebné vodíkové interakce přispívají 

ke vzniku vysoce uspořádaných systémů v pevné fázi. Díky tomu je dosaženo relativně 

vysokých mobilit náboje indigoidů [0,01–0,2 cm2/(V∙s)], kde nejvyšší mobility dosahuje  

6,6'-dibromoindigo (8) [17]. Vysoké mobility náboje a ambipolární typ transportu indigoidů  

[Tabulka (1)] umožnuje účinný přenos jak elektronů (n-typ), tak elektronových vakancí  

(p-typ) v kanále OFET [18; 19]. 

 

4.4.1 Indigo 

Svojí vysokou produkcí se řadí mezi nejvyužívanější barviva, z největší části používané 

na barvení textilií, a to především džínsovin. V dnešní době je syntetickou cestou celosvětově 

vyrobeno přibližně 20 mil. tun indiga ročně a cena dříve drahého barviva tak padla na pouhé  

3-4 USD/kg (2011). [15; 16]  

Indigo (1) bylo původně získáváno z rostlin rodu Indigofera v oblasti Indického poloostrova. 

Rostliny obsahují prekursor indikan (2), který je enzymaticky hydrolyzován na indoxylu (3), 

ze kterého oxidací vzdušným kyslíkem vzniká přírodní indigo [20].  

Obrázek (1): Reakční schéma tradiční syntézy přírodního indiga 
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4.4.1.1  Syntéza indiga 

První syntetickou cestu popsal roku 1878 A. Baeyer. Jednalo se o přípravu indiga z isatinu. 

Roku 1880 navrhl společně s V. Drewsenem [21] další syntézu z o-nitrobenzaldehydu 

[Obrázek (2)], která Baeyerovi dopomohla (roku 1883) k objevu chemické struktury indiga 

[22]. 

Jedná se o aldolovou kondenzaci, kde je o-nitrobenzaldehyd (4) rozpuštěn v acetonu (5),  

a po přidání roztoku hydroxidu sodného dochází k sérii reakčních kroků zahrnující kondenzaci, 

disproporcionaci a oxidaci [23]. Nejedná se o příliš výhodnou reakci, jelikož produktem 

syntézy je indigo (1) nižší kvality a celkově je syntéza relativně nákladná pro komerční využití. 

Do nedávné doby byly modifikované verze Baeyer-Drewsonovy syntézy klíčovými prvky 

reakcí pro produkci 6,6'-dibromoindiga. 

Obrázek (2): Reakční schéma Baeyer-Drewsonovy syntézy indiga (1880) 

Roku 1897 K. Heumann a J. Pfleger navrhli novou metodu výroby indiga. Jednalo se 

o ekonomicky výhodnou metodu výroby indiga z anilínu (6) a na základě toho bylo opuštěno 

od tradiční výroby z pěstovaného indigovníku. V 1. stupni Heumann-Pflegerovy syntézy  

[Obrázek (3)] dochází k alkylaci chloroctové kyseliny na aminoskupinu (6) a tvorbě 

sekundárního aminu (fenylglycinu) (7). Fenylglycin je v bezvodém prostředí působením silné 

báze (konkrétně amidu sodného) cyklizován na indoxyl (3), který je vzdušným kyslíkem 

dimerizován na indigo (1) [16; 20]. 
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Obrázek (3): Reakční schéma Heumann-Pflegerovy syntézy indiga (1897) 

 

4.4.1.2  Fyzikální a chemické vlastnosti indiga 

Molekuly se agregují do paralelních vrstev vzdálených 5,77 Å. Interakci paralelních vrstev 

zajišťují vodíkové můstky iminu s kyslíky keto skupin, které umožnují tvorbu agregovaných 

vrstev a usnadňují přenos náboje.  Vysoká míra planarity molekuly je způsobena především 

stabilizací planární struktury intramolekulárními vodíkovými vazbami mezi vodíkem iminu a 

kyslíkem keto skupiny v rámci jedné molekuly [Obrázek (5)]. Odchylka od absolutní planarity 

nepřesahuje hodnotu 0,05 Å . I když se nejedná o široce rozvětvený systém chromoforu 

[Obrázek (4)], dochází zde k posunu absorpce do oblasti červeného záření, tj. typicky modrému 

zbarvení pigmentu, vyskytujícího se u rozsáhlejších π-konjugovaných systémů 

(např. antrachinonů nebo azosloučenin). Tento jev je způsoben kombinací vysoké planarity 

molekuly, intermolekulární agregace prostřednictvím vodíkových můstků a cross-

konjugovaného rozložení dvou elektrondonorních (imin) a dvou elektronakceptorních skupin 

(keto-skupina) [Obrázek (4)]. [24; 25; 16] 

Obrázek (4): Výřez chromoforu indiga  
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Indigo je mírně rozpustné v horkých roztocích (anilínu, nitrobenzenu, fenolu, ftalanhydridu, 

chloroformu, DMF a DMSO), ze kterých zchlazením krystalizuje. Indigo je prakticky 

nerozpustné ve vodě, roztocích kyselin a zásad, alkoholech a nepolárních rozpouštědlech.  

Při teplotě vyšší než 170 °C dochází k sublimaci. K dekompozici molekuly dochází u teplot 

vyšších než 300 °C (bod tání 390-392 °C) [20]. Vysoká termická stabilita molekuly a schopnost 

sublimace je využívána pro v procesu purifikace a pro evaporační sorpci při tvorbě tenkých 

filmů pro OFET.  

V průběhu historie barvení tkanin bylo zjevné, že neupravené indigo kvůli nízké rozpustnosti 

ve vodě nelze použít k barvení textilií. Technika, která barvení umožňuje, se nazývá „vat 

dyeing“ a je typická pro kypová barviva. Indigo je někdy označováno jako Vat 1, jelikož se 

jedná o první objevené barvivo této skupiny. Barvící technika spočívá v převedení indiga 

na redukovanou formu, tzv. leuko indigo [Obrázek (5)], které je ve vodě dobře rozpustné. 

Redukcí však dochází ke ztrátě chromoforu, a tím i ke změně barvy, ze sytě modré na bílo-

žlutou [Obrázek (4)]. [16] 

 

Obrázek (5): Redoxní přechod oxidované a redukované formy indiga (R ~ H)  

 a 6,6'-dibromoindiga (R ~ Br) s vyznačenými intramolekulárními vazbami          

(přerušované). 

Elektrochemické vlastnosti [Tabulka (1)] včetně srovnání s kopolymery isoindiga budou 

probrány v kapitole 4.5.2. (str. 26). 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

4.4.2 6,6'-dibromoindigo 

6,6'-dibromoindigo (8) [Obrázek (6)] je hlavním pigmentem v barvivu označovaném jako 

„Tyrian purple“, které je součástí mořských plžů druhu ostranska jaderská (Bolinus brandaris). 

V přírodním barvivu je 6,6'-dibromoindigo (8) zastoupeno v rozmezí 77-91 %. Produkce 

pigmentu z přírodních zdrojů je však neefektivní, a proto se přistoupilo k hledání metod 

syntetické přípravy [25].  

 

Obrázek (6): Chemická struktura 6,6‘-dibromindiga (8)  

 [s vyznačenými intramolekulárními vazbami (přerušované)] 

Hlavní výzvy představují např. nemožnost syntézy přímou bromací indiga do poloh 6,6‘, nízká 

stabilita některých intermediátů pokročilejších syntéz, nízké výtěžky, toxicita nebo cena 

některých vstupních reagentů a také náročná purifikace intermediátů a finálního produktu [27].   

 

4.4.2.1  Syntéza 6,6'-dibromoindiga 

Náročnost syntézy 6,6'-dibromoindiga (8) se promítá do jeho výsledné ceny. Efektivní syntéza 

6,6‘-dibromoindiga by měla poskytnout kompromis mezi náročností produkce, výtěžky, 

čistotou a environmentálními a zdravotními dopady a riziky. V následujících podkapitolách 

budou uvedeny dnes známé nejefektivnější metody přípravy 6,6'-dibromoindiga (8), avšak 

nadále probíhá výzkum a snaha o realizaci efektivnějších metod syntézy [27]. 

 

4.4.2.2  Příprava 6,6'-dibromoindiga z 4-bromo-2-nitrobenzaldehydu 

První syntéza 6,6'-dibromoindiga (8) byla publikována roku 1903 Sachsem a Kempfem 

za využití 4-bromo-2-nitrobenzaldehydu (13), připraveného z 2-nitro-4-aminobenzaldoximu 

diazotační reakcí a následnou bromací [28]. Poté příprava probíhala dle Bayer-Drewsonovy 

syntézy indiga v zásaditém prostředí [Obrázek (2)]. [21] V průběhu historie byla publikována 
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řada syntéz vycházející z Bayer-Drewsonovy, popř. její úpravy v podobě Harley-Masonovy 

syntézy [25]. 

Hojně využívanými syntézami a jejich modifikacemi byly dlouhou dobu Friedländerova 

syntéza (1909), u které bylo použito o-toluidinu jako vstupní látky pro přípravu (13), a 

alternativě v podobě 4-bromo-2-methylanilinu, jako intermediátu syntézy (8) [29]. Alternativní 

syntézu uskutečnil také Barber-Stickings (1945), využitím o-nitrotoluenu pro přípravu (13) 

[30]. Značnou nevýhodou daných syntéz je vysoká toxicita a karcinogenita o-toluidinu,  

o-nitrotoluenu a o-nitroanilinu (9).  

Nejefektivnější přípravu 4-bromo-2-nitrobenzaldehydu (6) poskytuje 3 stupňová syntéza  

z o-nitroanilinu (9) 1.  (9) je nejprve přednostně bromován do aktivované polohy 4 za vzniku  

4-bromo-2-nitroanilinu (10). Minoritně vzniká i dibromovaný produkt reakce, který je obtížně 

separovatelný. Vyšší selektivity reakce pro monobromovaný produkt je dosaženo přídavkem 

H2O2 a HBr, což zvyšuje výtěžnost reakce a čistotu produktu izolovaného krystalizací.  

Ve druhém kroku dochází k diazotační reakci (10) na 4-bromo-2-nitrobenzaldoxim (11). 

Následná reakce diazoniové soli 4-bromo-2-nitroanilinu za přítomnosti CuSO4, Na2SO3 

s formaldoximem (v pufrovaném prostředí) vede k tvorbě směsi majoritního 4-bromo-2-

nitrobenzaldoximu (11) (79%) a minoritního (15 %) m-bromonitrobenzenu (12). V posledním 

kroku je oxim (11) hydrolyzován [v prostředí HBr, H2O2 a NH4Fe(SO4)2] na finální 4-bromo-

2-nitrobenzaldehyd (13) [Obrázek (7)] ve výtěžku 62% [27; 31; 32]. 

 

Obrázek (7): Reakční schéma přípravy 4-bromo-2-nitrobenzaldehydu (13) 

                                                 
1 Pro eliminaci manipulace s o-nitroanilinem (9) lze využít alternativní Beechovy syntézy [31], avšak za cenu 

nižšího výtěžku (13) s vyšším podílem (12) [27]. 
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Připravený 4-bromo-2-nitrobenzaldehyd (13) je vstupním reagentem populární 2 stupňové 

Harley-Masonovy syntézy [Obrázek (8)] 6,6'-dibromoindiga (8) [25]. Reakce (13) 

s nitromethanem v prostředí methoxidu sodného poskytuje (4-bromo-2-nitrofenyl)-2-

nitroethanolát sodný (14) s výtěžkem 63%. Finální 6,6'-dibromoindigo (8) vzniká cyklizační 

reakcí (14) v alkalickém prostředí NaOH a Na2S2O4. Vedle cyklizační reakce však dochází 

v bazickém prostředí také k nežádoucí eliminační reakci (dehydrataci) za vzniku nitroalkenů. 

Dehydratace β-nitroalkoholů v bazickém prostředí za vzniku nitroalkenů je obecný jev 

provázející Henryho reakci [34]. Vedlejší produkt cyklizační reakce [4-bromo-2-nitro-1-(2-

nitrovinyl)benzenu (15)] snižuje efektivitu reakčního kroku a podílí se na velmi nízké efektivitě 

výtěžnosti celkové syntézy, která je přibližně 10 %. 

 

Obrázek (8): Reakční schéma Harley-Masonovy syntézy 6,6'-dibromoindiga (8) 

 

 

4.4.2.1  Příprava 6,6'-dibromoindiga z 1,4-dibromobenzenu 

Tradiční syntéza 6,6'-dibromoindiga (8) z 4-bromo-2-nitrobenzaldehydu (13) poskytuje nízké 

výtěžky produktu (8). Roku 2010 publikovali Wolk a Frimer [27] efektivnější syntézu (8). 

Vstupní surovinou pro 5 stupňovou syntézu je relativně levný a méně škodlivý 

1,4-dibromobenzen (16) [Obrázek (9)]. 

Prvním krokem syntézy je Friedel-Craftsova acylace 1,4-dibromobenzenu (16) acetylchloridem 

(17) za katalýzy AlCl3. Majoritním produktem je požadovaný 2,4-dibromoacetofenon (18) 

s výtěžkem 64 %. Vedlejší produkt reakce představuje monobromovaný produkt  
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p-bromoacetofenon (19) [34]. Ve druhém kroku je v bazickém prostředí meziprodukt (18) 

oxidován manganistanem draselným na 2,4-dibromobenzoovou kyselinu (21) s výtěžky  

68-82 %. Intermediát (14) je v malém množství kontaminován 4-bromobenzoovou kyselinou 

(20) a při produkci ve větším měřítku i nezreagovanými vstupními reagenty. 3 [27] 

Ve 3. kroku 2,4-dibromobenzoová kyselina (21) podléhá Ullmannově couplingu s glycinem 

(22) za katalýzy směsi práškové Cu a CuI. Reakcí vzniká 2-acetamido-4-bromobenzoová 

kyselina (23) s výtěžkem až 89 % [35; 36; 37]. Rezidua jsou tvořena především  

4-bromobenzoovou kyselinou (20) z předešlého kroku. 

4. krok zahrnuje Claisenovu kondenzaci 2-acetamido-4-bromobenzoové kyseliny (16) 

s acetanhydridem v prostředí AcONa za tvorby 6-bromodiacetylindoxylu (23), s výtěžkem 

až 70% [29; 25; 38; 39]. 

Finální krok představuje hydrolýza 6-bromodiacetylindoxylu (24) na 6,6‘-dibromoindigo (8) 

[29]. Výtěžnost při použití surového produktu dosahuje podobných hodnot jako u tvorby (24). 

Použitím přečištěného (24) lze dosáhnout až kvantitativního výtěžku [27].  

Jedná se o plně optimalizovanou syntézu s výtěžky okolo 25 % 6,6‘-dibromoindiga (8) 

při použití 1,4-dibromobenzenu (16) jako vstupního reagentu. Příprava touto metodou je 

ekonomicky výhodná a výtěžnost (8) je více než dvojnásobná v porovnání s dříve popsanou a 

běžně využívanou syntézou z 4-bromo-2-nitrobenzaldehydu (13). V porovnání se syntézou 

Voss a Gerlach [40], vycházející z 1,4-dibromo-2-nitrobenzenu (18) jako vstupního reagentu, 

je výtěžek Wolk-Frimerovy syntézy relativně nízký, avšak Wolk-Frimerova syntéza 

nevyžaduje striktně bezvodé prostředí a velmi nízké teploty, které vyžaduje selektivní lithiace  

Voss-Gerlachovy syntézy. Jedná se o vhodnou syntézu pro průmyslové využití i běžnou 

laboratorní přípravu. 

                                                 
3 Reakce ve větším měřítku snižuje výtěžek produktu (21), proto je udán intervalem [27]. 
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Obrázek (9): Reakční schéma Wolk-Frimerovy syntézy 6,6’dibromoindiga (8) 

 

4.4.2.2  Fyzikální a chemické vlastnosti 6,6'-dibromoindiga 

Jedná se o sloučeninu s nízkou rozpustností a vysokým bodem tání.  Vzhledem k nízké 

rozpustnosti 6,6'-dibromoindiga (8) se nevyužívá extrakce rozpouštědly k izolaci produktu 

nebo rekrystalizace k přečištění [42]. Efektivnější způsob je využití sublimace (190 °C). [44]. 

6,6'-dibromoindigo (8) je mírně rozpustné v horkých roztocích anilínu, nitrobenzenu, fenolu, 

ftalanhydridu, chloroformu, DMF a DMSO, ze kterých zchlazením krystalizuje. (8) je prakticky 

nerozpustné ve vodě, roztocích kyselin a zásad, alkoholech a nepolárních rozpouštědlech.  

Při teplotě vyšší než 190 °C dochází k postupné sublimaci. K dekompozici molekuly dochází 

u teplot vyšších než 300 °C [20]. Vysoká termická stabilita molekuly a schopnost sublimace je 

využívána pro v procesu purifikace a pro evaporační sorpci při tvorbě tenkých filmů pro OFET. 
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Vysoká termická stabilita molekuly a vysoký bod tání je pravděpodobně způsoben 

intramolekulárními vazbami mezi vodíkem imidové skupiny a kyslíkem keto skupiny  

[Obrázek (6)]. 

Molekula je téměř planární, kdy odchylky od absolutní planarity nedosahují více jak 0,05 Ǻ. 

Planární charakter molekuly umožnuje podobně jako u molekuly indiga specifickou orientaci 

molekul ve vrstvách tzv. agregací. Vrstvy jsou navzájem propojeny slabými vazebnými 

interakcemi, které usnadňují přenos náboje a zvyšují mobilitu náboje v agregovaném systému 

polovodiče. Podobně jako u indiga mají na slabých vazebných interakcích největší podíl 

vodíkové můstky mezi imidovými vodíky elektrostaticky interagujícími s kyslíky 

karbonylových skupin. Působením Van der Waalsových sil však dochází ke větší stabilizaci 

paralelních vrstev a zároveň i ke snížení jejich vzdálenosti. Vlivem přítomnosti 2 atomů bromu 

je vzdálenost paralelních vrstev oproti nesubstituovanému indigu zmenšena z 5,77 Å na 4,82 Å. 

Tento jev má vliv i na fialovo-červené zbarvení, které je typické pro (8). Dochází zde 

k absorpčnímu posunu k nižším vlnovým délkám.  Zeslabením Van der Waalsových sil je vliv 

absorpčního posunu eliminován a dochází k absorpci typické indigu (1) [25]. K zeslabení Van 

der Waalsových sil dochází vlivem vnějšího podnětu nebo v roztocích (8). V roztocích byl 

absorpční posun k vyšším vlnovým délkám pozorován při měření absorpčních spekter v 1,2-

dichloroethanu. Přítomnost atomů bromu způsobuje v roztoku vzájemnou dimerizaci molekul 

(8) s výsledným efektem modrého zbarvení roztoku [38]. 

Elektrochemické vlastnosti [Tabulka (1)] včetně srovnání s kopolymery isoindiga budou 

probrány v kapitole 4.5.2. (str. 26). 
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4.5 Isondigoidy 

Isoindigo (25) je konstitučním izomerem indiga (1) a obě sloučeniny jsou derivátem indolu 

(26). Vazba C=C se u (25) nachází v poloze 3,3‘, tj. ve stejné poloze jako keto skupina u (1). 

Rozdíl mezi molekulou (1) a (25) je definován prohozením lokace funkčních skupin C=C a 

C=O na indolovém jádře [Obrázek (10)]. 

  

Obrázek (10): Strukturní rozdíl mezi molekulami indiga (1) a isoindiga (25) 

 

4.5.1 Polymerní thiofenové deriváty isoindiga  

Isoindigo (25) a jeho deriváty jsou moderním typem imidových materiálů pro použití 

v organické elektronice, ať už v podobě jednoduchých molekul nebo polymerů. Roku 2010 byla 

publikovaná první práce o využití derivátů isoindiga substituovaného oligothiofenovými 

jednotkami [45]. Od té doby byla připravena řada derivátů (25), které se liší svou strukturou, 

polymeračním stupněm a elektrochemickými vlastnostmi [46; 47]. 

Největší vliv na elektrochemické vlastnosti má strukturně řízená agregace polymerních molekul 

do paralelních vrstev, která zásadním způsobem ovlivňuje celkovou intermolekulární 

konjugaci. Počet elektronově bohatých thiofenových jader ovlivňuje hodnoty energie 

hraničních orbitalů [48].  

Pro vyšší rozpustnost isoindigoidů jsou imidové skupiny (25) alkylovány. Nejčastěji je 

k alkylaci imidové skupiny využíváno 2-ethylhexylových (R2) nebo 2-hexyldecylových (R1) 

substituentů [49]. [Obrázek (11)]. 

Kapitola bude věnovaná polyisoindigu (27) a thiofenovým kopolymerům isoindiga s různým 

charakterem majoritních nosičů náboje. Charakter majoritních nosičů náboje v kopolymeru je 

dán jeho strukturou. Na několika případech budou znázorněny kopolymery s p-typovým 
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přenosem, n-typovým přenosem a s ambipolárním přenosem. Všechny deriváty včetně jejich 

struktur jsou uvedeny v přehledném schématu [Obrázek (11)]. 

 

Obrázek (11): Struktury polymerních derivátů isoindiga (25) 

 

4.5.1.1  Syntéza prekursorů polyisoindigoidů  

Prekursorem polymerů a kopolymerů isoindiga je N,N‘-dialkyl-6,6‘-dibromoisoindigo (32), 

které se připravuje zavedením vhodných alkylových skupin na atomy dusíku alkylací  

6,6‘-dibromoisoindiga (33) [49]. 

Příprava 6,6‘-dibromoisoindiga (33) je reakcí založenou na aldolové kondenzaci  

6-bromoisatinu (34) a 6-bromooxindolu (35) s následnou dehydratací meziproduktu v prostředí 

kyseliny octové za katalýzy HCl [Obrázek (12)]. Reakce dosahuje téměř kvantitativních 

výtěžků [45]. 
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Obrázek (12): Reakční schéma syntézy 6,6‘-dibromoisoindiga (33) 

Syntéza N,N‘-bis(2-hexyldecyl)-6,6‘-dibromoisoindiga (32) spočívá v nukleofiní substituční 

reakci 6,6‘-dibromoisoindiga (33) s vhodným alkylhalogenidem (zejména bromidy)  

[Obrázek (13)]. Tvorba nukleofilu vyžaduje přítomnost báze a bezvodého prostředí. Reakce je 

podpořena v polárních aprotických rozpouštědlech jako je např. DMF [45]. 

 

Obrázek (13): Reakční schéma syntézy N,N‘-bis(2-hexyldecyl)-6,6‘-dibromoisoindiga (32) 

 

4.5.1.2  Syntéza homopolymeru isoindiga 

Polymerizace je nejčastěji prováděna chemickou cestou prostřednictvím vhodné cross-

couplingové reakce, např. Suzukiho reakce. Nezbytným předpokladem je však syntéza 

vhodného boronátu.  Příkladem je Pd-katalyzovaná Miyaurova borylace (32) za vzniku pinakol-

boronátu (36) [Obrázek (14)] s výtěžkem 75 % [45]. 

 

Obrázek (14): Miyaurova borylace N,N‘-bis(2-hexyldecyl)-6,6‘-dibromoisoindiga (32) 
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Následujícím krokem syntézy [Obrázek (15)] je chemická polymerizace (32) s (36) pomocí Pd-

katalyzované Suzukiho reakce [45]. Produktem reakce je homopolymer isoindiga (27) různých 

molekulových hmotností. Výsledný polymer je obecně nutno purifikovat od oligomerů, 

nízkomolekulových polymerů a Pd reziduí. Využívá se k tomu nízké rozpustnosti polymerů 

s vyšší molekulovou hmotností v některých rozpouštědlech, např.  nepolárním hexanu. To 

umožňuje odstranit nízkomolekulové polymery Soxhletovou extrakcí hexanem. Frakce s vyšší 

molekulovou hmotností je pak extrahována chloroformem a polymer vysrážen v methanolu, 

což umožňuje izolovat (27) s výtěžkem až 74 %, o požadované průměrné molekulové 

hmotnosti (Mn = 28,7 kDa) a s indexem polydisperzity (PDI) 2,4.10 Výsledný homopolymer 

(27) je rozpustný v běžných organických rozpouštědlech (tetrahydrofuranu, toluenu, 

dichloromethanu, chloroformu a v chlorbenzenech). [45]  

 

Obrázek (15): Reakční schéma Suzukiho reakce (36) s (32)  

[polymerace alkyl-isoindiga (27)] 

 

4.5.1.3  Syntéza thiofenových kopolymerů isoindiga 

Pro syntézu kopolymerů thiofenu a N,N-dialkylisoindiga (32) je využíváno chemické 

polymerizace jednotlivých komonomerů prostřednictvím vhodné Pd-katalyzované cross-

couplingové reakce, jakou je např. Stilleho reakce, využívající organocíničité sloučeniny [48]. 

Syntéza kopolymeru mono-thienyl-isoindiga (28) využívá kopolymerizace   

2,5-bis(trimethylcín)thiofenu (37) s N,N‘-dialkyl-6,6‘-dibromoisoindigem (32) prostřednic-

tvím Stilleho reakce [Obrázek (16)] s výtěžkem kopolymeru až 97 % a s indexem 

polydisperzity 2,1. Průměrná molekulové hmotnost kopolymeru byla (Mn = 26 kDa) [48].  

                                                 
10 Měřeno kapalinovou chromatografií s mobilní fází THF proti standardu polystyrenu. 
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Obrázek (16): Reakční schéma Stilleho reakce (32) s (37)  

[syntéza mono-thienylového kopolymeru (28)] 

Analogickým mechanismem probíhá i syntéza kopolymeru tri-alkylthienyl-isoindiga (29), 

která je chemickou polymerizací 5,5″-bis(trimethylcín)-3,3″-dihexyl-2,2′:5′,2″-terthiofenu (38) 

s alkyl-6,6‘-dibromoisoindigem (32) Stilleho reakcí [Obrázek (17)], s výtěžkem kopolymeru 

93 % a s indexem polydisperzity 1,9. Průměrná molekulové hmotnost kopolymeru byla (Mn = 

24 kDa) [48]. 

 

Obrázek (17): Reakční schéma Stilleho reakce (38) s (32)  

[syntéza tri-thienylového kopolymeru (29)] 
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Pro syntézu (30) a (31) je opět využito chemické polymerizace s využitím Stilleho cross-

couplingové reakce. Dithiofensilolový kopolymer isoindiga (30) byl syntetizován 

kopolymerační reakcí monomeru 2,20-bis(trimethylcín)-4,40-bis-(2-ethylhexyl)-dithieno[3,2-

b:20, 30-d]silolu (39) s alkyl-6,6‘-dibromoisoindigem (32) ve výtěžku 94 % a s indexem 

polydisperzity 3,8. Průměrná molekulová hmotnost kopolymeru byla (Mn = 40 kDa) [50]. 

Syntéza dithiofengermolového kopolymeru (31) probíhá shodně, avšak namísto monomeru 

(39) je využito dithienogermolu (40). Reakce dosahuje výtěžku až 94 % a index polydisperzity 

je 3,5. Průměrná molekulová hmotnost polymeru byla (Mn = 59 kDa) [51]. Reakce jsou uvedeny 

ve společném schématu [Obrázek (18)] 

 

Obrázek (18): Reakční schéma Stilleho reakce (32) s (39) a (40)  

[syntéza kopolymerů (30) a (31)] 

 

4.5.1.4  Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů isoindiga 

V pevném stavu se jedná o hnědé práškovité materiály s relativně vysokou rozpustností 

v některých organických rozpouštědlech (tetrahydrofuranu, toluenu, dichloromethanu, 

chloroformu a v chlorbenzenech). Dobré rozpustnosti je dosaženo alkylací imidových skupin 
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isoindiga.  Vysoká rozpustnost má uplatnění nejen během syntézy a purifikace produktu, ale i 

pro nanášení roztoků polymeru na řídící elektrodu (G – bottom gate) tranzistoru, čehož je 

využito pro tvorbu tenkých filmů polovodiče v tenkovrstvých OFET. Vhodnou metodou 

nanášení tenkých filmů z roztoků je např. metoda „drop cast“, jejíž nevýhoda oproti vakuové 

depozici spočívá v tvorbě silnějších filmů s obvykle i s nižší strukturální homogenitou. 

Deriváty kopolymerů isoindiga (podobně jako např. benzotrithiofen diketopyrrolopyrrolové 

kopolymery) jsou schopny vlivem vysoké míry agregace tvorby homogenních struktur a jsou 

schopny tvořit homogenní struktury i v silnějších vrstvách. V porovnání s vakuovou depozicí 

je metoda „drop cast“ levnější, praktičtější, nedochází u ní k vysokým ztrátám funkčního 

materiálu během procesu tvorby filmu a umožňuje i nanesení aktivní vrstvy filmu polovodiče 

na větší plochu [48]. 

Všechny syntetizované polymery dosahují průměrných molekulových hmotností v rozmezí  

24–59 kDa s indexem polydisperzity (PDI) 1,9–3,8 [48]. Provozuschopnost polovodiče 

v prostředí vzdušné vlhkosti a atmosférického kyslíku je limitována energií LUMO. Pokud je 

energie LUMO vyšší než 4 eV, dochází k oxidaci vzdušnými oxidanty a narušení přenosu 

náboje (elektronového přenosu) [52]. Hodnota energie LUMO se u syntetizovaných polymerů 

pohybuje kolem hodnoty 3,9 eV, avšak hodnotu 4 eV žádný z polymerů nepřekračuje, a proto 

nedochází k degradaci elektrochemických vlastností polymerů a snížení jejich životnosti. 

Hodnoty energií zakázaných pásů (Eg) se pohybují v rozmezí 1,5–1,7 eV pro všechny uvedené 

polymery [48]. 

Zásadní vliv na druh transportu nese počet thiofenových jader v jednotce kopolymeru. 

Homopolymer isoindiga (27) je čistě n-typovým polovodičem. Monothiofenový (28), silolový 

(30) a germolový (31) derivát isoindiga jsou ambipolárními polovodiči a trithiofenový derivát 

isoindiga (29) je ryze p-typovým materiálem [Obrázek (11)].  Tento jev je způsoben organizací 

intermolekulárních struktur do paralelních uskupení (paralelní agregaci polymeru). Odlišnost 

agregace struktur lze uvézt na příkladu (28) a (29) [Obrázek (19)]. Agregace (28) umožňuje 

vyšší stupeň konjugace sousedních paralelních skeletů isoindiga, jež má za následek efektivní 

elektronový transport. Agregace (29) naopak poskytuje konjugaci skeletů isoindiga 

s elektronově bohatými thiofenovými jádry v paralelním sousedství, což zamezuje přenosu 

elektronů a podporuje tak pouze přenos děr. Hodnoty LUMO a patrových interakcí  

(π-π stacking distances) jsou podobné u všech polymerů, což dokazuje zásadní vliv uspořádání 

paralelních struktur na výsledný typ přenosu náboje a jeho mobilitu [48]. Elektrochemické 

vlastnosti jednotlivých polymerů včetně srovnání s výše popisovanými indigoidy  

[Tabulka (1)] budou probrány v následující kapitole. 
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Obrázek (19): Grafické znázornění agregace kopolymeru (28) a (29). 

   

4.5.2 Srovnání elektrochemických vlastností indigoidů a polymerů isoindiga 

Tato kapitola rekapituluje elektrochemické vlastnosti polovodičových materiálů, derivátů 

indiga a kopolymerů isoindiga, jimž se bylo věnováno v první části bakalářské práce.  

Výčet konkrétních hodnot a parametrů pro jednotlivé materiály je uveden v tabulce  

[Tabulka (1)]. 

Nejvyšší mobility elektronového přenosu bylo dosaženo v ambipolárním (28) s hodnotou 

0,1 cm2/(V∙s) a 0,04 cm2/(V∙s) pro přenos děr. Předností tohoto materiálu je taktéž schopnost 

vést elektrony v prostředí vzduchu bohatého na kyslík a vzdušnou vlhkost, a to bez nutnosti 

tvorby uměle připravených anoxických podmínek po čas provozu OFET. Jak již bylo 

v předchozí kapitole zmíněno, schopnost přenosu elektronů v přítomnosti vzduchu je dosažena 

hluboce položenou energií LUMO, která je nižší než 4 eV. Dobře balancované hodnoty 

děrových a elektronových mobilit náboje umožňují využití (28) nejen v OFET, ale i v organické 

alternativě k CMOS s ambipolárním přenosem náboje, a tedy využití jednoho typu materiálu 

současně poskytujícího oba typy přenosu náboje [48]. 

Z nepolymerních derivátů indiga (1) dosahuje nejlepších elektrochemických vlastnosti  

6,6‘-dibromoindigo (8), jehož hodnoty elektronové mobility dosahují hodnoty 0,03 cm2/(V∙s) 

a 0,2 cm2/(V∙s) pro elektronové vakance. Vzhledem k vysoce položené energii LUMO, 

neumožňuje (8) v prostředí vzduchu stabilní přenos elektronů. Pro využití ambipolárních 

vlastností je také limitující nízká hodnota mobility elektronů, v porovnání s mobilitami děr (8). 

[16] 
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Tabulka (1): Elektrochemické vlastnosti indigoidů a polymerních derivátů isoindiga 

molekula 
λmax (nm)  ΔEg  (eV) EHOMO   ELUMO mobilita [cm2/(V∙s)] 

roztok film CV opt. (eV) μh μe 

indigo (1) 
(a) 

643 1,7 1,7 5,5 3,8 0,01 0,01 

6,6'-dbi (8) 555 1,8 1,9 5,8 4,0 0,2 0,03 

(27) 690 687 (b) 1,70 5,54 3,84 - 0,0001 

(28) 694 694 171 1,61 5,57 3,86 0,04 0,1 

(29) 645 660 150 1,58 5,39 3,89 0,05 - 

(30) 719 728 160 1,54 5,55 3,95 0,001 0,001 

(31) 731 742 149 1,50 5,47 3,98 0,002 0,001 

 

(a) – Vzhledem ke špatné rozpustnosti neuvedeno. 

(b) – Polymer není oxidačně stabilní, při použití cyklické voltametrie (CV) dochází k jeho 

degradaci. 

 

5 BIO-PROTONICKÁ ELEKTRONIKA 

Jedná se o typ elektronických zařízení pracujících na podobném principu jako živé organismy. 

Na rozdíl od běžně používané elektroniky a polovodičů, které pracují na principu přenosu 

náboje pomocí elektronů a děr, je přenos náboje zajišťován pohybem kationtů nebo aniontů 

v iontových kanálech [53]. Konkrétně na principu Grotthussova mechanismu, popsaném roku 

1805 Theodorem von Grotthussem [54], jenž je založen na přenosu kationtů H+ (protonů) nebo 

aniontů OH- (protonových děr) podél řetězce agregátů vody spojených vodíkovými vazbami. 

Přenos náboje je založen na principu přeskoku kovalentně vázaného vodíku z oxoniového iontu 

vody na sousední molekulu vody, se kterou je vodík oxoniového kationtu vázán slabou 

vazebnou interakcí [Obrázek (20)], tj. vodíkovou vazbou. K přeskoku dochází tepelnou iniciací 

(zvýšení vibrací molekul) a tvorbě tranzitního stavu z definovaných kovalentních a vodíkových 

vazeb [55; 56; 57].  

Jako příklady obdobných dějů probíhajících v živých organismech lze uvézt oxidativní 

fosforylaci ATP v mitochondriích [58; 59]. Světelným zářením aktivovanou protonovou pumpu 

bakteriorodopsinu, jenž je integrálním membránovým proteinem slanomilných Archeí rodu 

Halobacteria [60]. Bičík bakterií ukotvený v membráně a poháněný protonovou pumpou [61]. 

HVCN1 napěťově řízený protonový kanál u savců [62]. Antibiotikum Gramicidin zvyšující 

permeabilitu membrány pro prostup monovalentních iontů do bakteriální buňky, kde 

Gramicidin funguje jako pasivní iontový kanál [63]. Uvedené příklady jsou demonstrací 
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principu využití Grotthussova mechanismu v živé přírodě, který je inspirací pro využití 

v aplikované elektronice.  

Zásadní výhodou proti konvenční elektronice je velmi vysoký stupeň biokompatibility [65]. 

Možné využití protonické elektroniky nachází uplatnění v odporových iontových pamětích 

[66], memristorech [67; 68], synaptických tranzistorech [69],  nanofluidikách [70; 71; 72], 

v medicíně, nebo pro studium mechanismů v matricích biologického původu. 

 

Obrázek (20): (a) Grotthussův mechanismus pohybu protonu H+ podél protonového 

vodiče (malein-chitosan).  

(b)  Mechanismus pohybu protonové vakance OH- podél protonového 

vodiče (prolin-chitosan). 

 

 

5.1 Mechanismus přenosu náboje v protonových vodičích 

Jak již bylo výše zmíněno, přenos náboje je zajištěn Grotthussovým mechanismem, avšak 

s první myšlenkou interakce mezi dlouhými řetězci agregátů vody a hydrofilními částmi 

aminokyselin vystupujících z membránových proteinů protonových kanálů přišel L. Onsager 

[73]. Nagle a Morowitz [56; 57] tento model vylepšili a dané řetězce vodíkových vazeb 

příhodně pojmenovali protonová vlákna „proton wires“.  

Protonová vlákna jsou hydratované vláknité molekuly, jejichž skelet je nejčastěji tvořen 

polypeptidickou nebo polysacharidickou strukturou. Polypeptidy nebo polysacharidy 

napomáhají stabilizaci a tvorbě agregátů vody (zformovaných vodíkovými můstky), a také tyto 

řetězce dopují kyselými vodíky acylových skupin [Obrázek (24)] nebo na nich podporují tvorbu 
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protonových vakancí (OH- iontů) fixací H+ na bazických skupinách řetězců. Typicky s vyšším 

stupněm hydratace roste i mobilita m (H+ nebo OH- iontů) ve vodiči [74]: 

𝑚 ∝ 𝐻d (1) 

kde H je obsah vody v materiálu a d je kritický exponent [75]. 

Pro uskutečnění přenosu H+ musí dojít k natočení molekul vody a tvorbě Bjerrumova D-

defektu, neboli specifickému narušení intermolekulárních vodíkových vazeb  

[Obrázek (21)]. Obdobným způsobem funguje i přenos OH-, avšak místo Bjerrumova D-

defektu se uplatňuje Bjerrumův L-defekt [64].  

  
 

Obrázek (21):  (a) Rotace molekuly H2O a tvorba Bjerrumova defektu. 

(b) Přenos náboje podél řetězce. 

(Místa tvorby Bjerrumova defektu jsou vyznačena přerušovanými ovály.) 

 

Vzhledem ke stejnému Nernstovu potenciálu je obtížné elektrofyzikálním měřením rozlišit 

mezi H+ a OH- transportem [76]. Jedná se o obdobný princip jako u polovodičů, kde jsou 

opačnými nosiči náboje stejné velikosti elektrony a elektronové vakance. K přenosu náboje je 

vždy nutná vnější energie. U protonických systémů se jedná o tepelnou energii, která umožňuje 

uskutečnit Bjerrumovy defekty a tím indukovat přenos iontů. Mobilitu přenosu náboje m pak 

lze vypočítat z Nernst–Einsteinova vztahu [77]: 

𝑚 ∝
1

T
exp (

−𝐸A
𝐾B𝑇

) 
 

(2) 
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kde EA je aktivační energie pro přeskok protonu z jedné molekuly na druhou, přibližně také 

odpovídá energii potřebné k přerušení vodíkové vazby (cca 0,1 eV) v druhé solvatační vrstvě, 

T je temodynamická teplota a Kb je Boltzmanova konstanta [78]. 

 

5.2 Architektura H+ tranzistorů 

Protonický H+FET tranzistor je nejjednodušším modelovým zařízením pro využití protonového 

transportu v aplikované elektronice. Základem konstrukce H+FET tranzistorů  

[Obrázek (22)] jsou palladium hydridové protody. Protoda „source“ (S) dodává H+ 

do protonově vodivého kanálu a „drain“ (D) zpětně kationty H+ redukuje [79; 80; 81]. S každým 

dodaným H+ opouští protodu (S) skrz kovový vodič elektron (e-), který putuje k protodě (D) 

dle redoxní rovnice: 

Pd + H+ + e−
𝑟𝑒𝑑./𝑜𝑥.
↔    PdH 

(3) 

PdHx je vytvořeno expozicí Pd protody v 5% H2 atmosféře, která zároveň slouží jako rezervoár 

H+. Řídící elektroda „gate“ (G) je od protonově-vodivého kanálu izolována 100 nm silnou 

vrstvou SiO2 nebo PDMS [53]. 

 

Obrázek (22):  Schéma H+ FET 
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5.3 Deriváty chitosanu 

Chitosan je nevětvený polysacharid, blízce příbuzný chitinu (41), jenž je po celulóze 

nejzastoupenějším polysacharidem na planetě.  Průmyslově se chitosan (42) vyrábí deacetylací 

chitinu (41) [Obrázek (23)], který je získáván zpracováním schránek korýšů. Stupeň 

deacetylace udává hodnotu podílu počtu deacetylovaných k počtu výchozích (chitinových) 

acetylových skupin. Odštěpením acetylových skupin se výrazně zvýší rozpustnost polymeru 

ve vodě oproti nerozpustnému chitinu (41) [82]. Pro průmyslové využití se stupeň deacetylace 

pohybuje v rozmezí 0,6-1,0 [83]. Nejběžněji je využíváno alkalického odštěpení na dusíku 

vázané acetylové skupiny pomocí silné báze (např. NaOH) [84]. 

 

Obrázek (23): Reakční schéma syntézy chitosanu (42) 

včetně znázornění stupně deacetylace (modře) 

Jelikož je chitosan (42) slabě bazickou látkou s charakterem primárních aminů a pKb ~ 7,5, je 

v prostředí s pH nižším než 7,5 snadno protonován. Stupeň acetylace, resp. deacetylace 

společně s pH a délkou polymeru ovlivňuje rozpustnost ve vodě, vodivost a adhezivitu 

biopolymeru [85; 86]. Chitosan (42) a jeho deriváty jsou charakteristické vysokou hydrofilitou, 

biokompatibilitou, biodegradabilitou a nejsou toxickými látkami [83]. 

 

5.3.1 Malein-chitosan 

Malein-chitosan (43) je polymer odvozený od chitosanu (42) [Obrázek (25)], jehož 

aminoskupiny jsou substituované maleinylovou funkční skupinou (acylovým zbytkem kyseliny 

maleinové) prostřednictvím amidové vazby. Maleinylová skupina výrazně zvyšuje protonovou 

konduktivitu a zároveň pomáhá ke stabilizaci agregátů vody [Obrázek (24)]. Ke zvýšení 
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stabilizace agregátů vody dochází intermolekulární interakcí vodíkovými můstky mezi 

molekulami vody a biopolymeru. Protonová konduktivita je zvýšena dopováním kyselými 

kationty H+ z volných karboxylových skupin malein-chitosanu (43) za tvorby oxoniových iontů 

na agregátech vody [79]. 

 

Obrázek (24): Síť agregátů vody (modře), tvořících s malein-chitosanem (43) „proton wire“  

(včetně vyznačení mechanismu přenosu, transportu a dopování H+) 

Mobilita náboje H+ dosahuje poměrně vysoké hodnoty v kyselém prostředí  

(μH+=4,9 ∙10-3 cm2 V-1 s-1). Pro použití v H+ FET tranzistorech je využito adsorpčních vlastností 

chitosanu (42) k tvorbě tenkého filmu, který zajišťuje vyšší modulaci náboje, schopnou řízení 

proudu i u vysoce koncentrovaných roztoků (např. matric přírodního původu). Do budoucna 

toho lze využít v aplikacích v živých systémech, popř. monitoringem a simulací in vivo [79].  
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5.3.1.1  Syntéza malein-chitosanu 

Syntéza malein-chitosanu (43) spočívá v jednokrokové reakci [Obrázek (25)]  chitosanu (42) a 

maleinanhydridu v prostředí p-toluensulfonové kyseliny a formamidu. Výtěžnost reakce 

dosahuje až 89 %. Při použití TsOH a formamidu má reakce mírný průběh.  

Při porovnání průměrných molekulových hmotností, kdy vstupní polymer měl hodnotu 

průměrné molekulové hmotnosti (Mn = 50 kDa) a výsledný malein-chitosan (43) průměrnou 

molekulovou hmotnost (Mn = 52 kDa), je patrné, že během reakce nedochází k degradaci 

polymerního skeletu [87]. K reakci bylo použito chitosanu (42) se stupněm deacetylace 0,85 a 

výsledný produkt (43) měl maleinanhydridem acylovány všechny nesubstituované amino 

stupiny, tj. stupeň maleinylové acylace výsledného kopolymeru byl 0,85 [88]. Stupeň acylace 

maleinanhydridem, popř. stupeň deacetylace, se může lišit u konkrétních syntéz a aplikací. 

Konkrétní variace mají za následek určitou změnu vlastností každého polymeru, jako je 

rozpustnost ve vodě, adhezivita nebo změna mobility náboje vlivem změny počtu acylových 

skupin na řetězci. 

 

Obrázek (25):  Reakční schéma syntézy malein-chitosanu (43) 
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6 ZÁVĚR 

V průběhu vývoje vědy bylo lidstvo inspirováno ději a mechanismy probíhajícími v přírodě. 

Pozorování, zkoumání a následná aplikace přírodních zákonů se ukázaly být klíčovými 

metodami k poznání a bezprostředně i docílily technologickému vývoji lidstva. Využití 

přírodních a bio-inspirovaných materiálů, popř. elektroniky pracující na obdobných 

mechanismech jako živá příroda nabízí pestrou paletu zajímavých vlastností s širokým 

spektrem využití. Přednostmi mohou být např. nenákladná syntéza, biokompatibilita, specifické 

elektrochemické vlastnosti nebo nízký dopad na životní prostředí.  

V posledních desetiletích posupně narůstá zájem o problematiku ekologie a trvale udržitelného 

rozvoje. Ochrana přírody je již v pokročilé fázi vývoje, kdy je snahou upouštět od používání 

perzistentních materiálů, které se ve velkém množství kumulují v přírodě. Tyto materiály bývají 

nahrazovány přírodními, popř. degradovatelnými alternativami. Takový stav je docílitelný i 

v oblasti organické elektroniky, kde by byla možnost využití přírodních materiálů pro výrobu 

nosných substrátů organické elektroniky, konkrétně papíru, derivátů celulózy nebo hedvábí.  

Celé odvětví organické elektroniky zabývající se polovodičovými materiály pro použití 

v solárních článcích jako ekologického alternativního zdroje výroby energie prochází již delší 

dobu vývojem a v posledním desetiletí dochází na poli organické elektroniky i k rapidnímu 

vývoji bio-inspirovaných materiálů s obdobnými vlastnostmi. Nejčastěji se jedná o deriváty 

přírodních barviv, které jsou jako zelená alternativa schopny konkurovat běžně používaným 

organickým polovodičům. Velkou výhodou materiálů přírodního původu stále zůstává nízká 

toxicita a minimální dopad na životní prostředí. Často jsou to biologicky rozložitelné materiály, 

které se nekumulují v životním prostředí a tkáních organismů. Některé mají dokonce schopnost 

interakce s živými organismy, popř. s matricemi přírodního původu. Takové látky nazýváme 

biokompatibilní a jsou schopné tvořit rozhraní mezi elektronikou a živou přírodou. Jedná se 

o unikátní materiály, jež jsou svojí strukturou blízké živým organismům, nebo se v nich 

dokonce přirozeně nacházejí. Studium a využití takových materiálů v organické elektronice má 

obrovský potenciál s velmi zajímavým polem uplatnění.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

HOMO – Highest Occupied Molecular Orbital 

LUMO – Lowest Unoccupied Molecular Orbital 

n-typ – druh polovodiče se zápornými majoritními nosiči náboje (elektrony)  

p-typ – druh polovodiče se kladnými majoritními nosiči náboje (děrami) 

EA – Elektronová Afinita 

IP – Ionizační Potenciál, ionizační energie 

Eg – energie zakázaného pásu 
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OFET – Organic Field Effect Transistor 

OLED – Organic Light Emitting Diod 

HMDS – Hexamethyldisilazan 

PDMS – Polydimethylsiloxan 

CMOS – Complementary Metal–Oxide–Semiconductor 

CV – Cyklická Voltametrie 

VAT1 – VAT označení skupiny kypových barviv, VAT1 = indigo 

PDI – Polydispersity Index 

DMF – Dimethylformamid 

DMSO – Dimethylsulfoxid 

THF – Tetrahydrofuran 

 

 


