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Abstrakt: Ramanova spektroskopie je optická vibrační spektroskopická technika 

vhodná ke studiu biomolekul a jejich interakcí. Metoda kapkově nanášených povlaků 

(DCDR, Drop-Coating Deposition Raman spectroscopy) umožňuje díky 

zakoncentrování vzorku kapky zaschlé na speciálním hydrofobním povrchu získat 

kvalitnější spektra za podmínek řádově nižších výchozích koncentrací než pomocí 

klasické Ramanovy spektroskopie. Ve spolupráci s katedrou makromolekulární fyziky 

MFF UK byly připraveny 3 speciální povrchy – substráty – s různou smáčivostí 

(hydrofobicitou) a drsností na bázi stříbrných nanočástic. Roztoky methylenové modři 

a kyseliny glutamové o různé koncentraci a hodnotě pH byly nakapány na tyto 

substráty. Byla určena velikost nanočástic a bylo ukázáno, že s rostoucím počtem 

deponovaných nanočástic rostla i drsnost substrátu. Substráty, které byly více 

zdrsněny, vykazovaly vyšší statický kontaktní úhel kapek. Byla sledována dynamika 

schnutí kapek a zakoncentrování látek ve zaschlém depozitu. Zakoncentrování bylo 

vyhodnoceno na základě prvního subspektra získaného z faktorové analýzy provedené 

na sérii změřených Ramanových spekter ze zaschlých depozitů. Mezi substráty 

se nevyskytoval žádný, na kterém by obecně docházelo k lepšímu zakoncentrování, 

naopak toto zakoncentrování bylo velmi podobné u všech substrátů. Zdrsnění substrátu 

nemělo vliv na zakoncentrování studovaných látek a intenzita signálu byla pro všechny 

použité substráty velmi podobná. Odlišné trendy pro různé hodnoty pH a různé 

hodnoty koncentrací nebyly pozorovány. 
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ÚVOD 

 

„Chovejte se ke mně správně a uvidíte světlo. Chovejte se špatně a ve vás zmizí.“  

- Chandrashekara Venkata Raman  

 

Tématem mé bakalářské práce je studium vlivu hydrofobicity povrchu 

při zasychání kapky na tomto povrchu a náboje molekul v kapce roztoku pomocí 

Ramanovy spektroskopie kapkově nanášených povlaků. Toto téma jsem si vybral, 

neboť jsem měl možnost se s metodou kapkově nanášených povlaků (Drop-Coating 

Deposition Raman Spectroscopy, DCDR) setkat v rámci studentského projektu. 

Už v tomto projektu jsem se potýkal s otázkou, jak metoda kapkově nanášených 

povlaků funguje. Než se s touto metodou seznámíme, měli bychom představit 

samotnou Ramanovu spektroskopii, ze které metoda DCDR vychází.  

Ramanova spektroskopie je optická vibrační spektroskopická technika, která 

se hojně využívá v přírodních a aplikovaných vědách. Je založena na Ramanově jevu, 

který vzniká, když se elektromagnetické záření nepružně rozptýlí na látce (molekule). 

Existují různé speciální metody, které vychází z klasické Ramanovy spektroskopie. 

Jedná se například o povrchem zesílený Ramanův rozptyl SERS (Surface Enhanced 

Raman scattering) využívající adsorbci látky na zdrsněném kovovém povrchu, 

Ramanovu optickou aktivitu, která měří rozdíl v Ramanově signálu pro pravotočivě 

a levotočivě kruhově polarizované světlo, anebo právě metodu DCDR. [1, 2] 

Metoda DCDR využívá nanesení a zaschnutí kapky roztoku látky 

nebo suspenze na hydrofobním povrchu. Snahou je zakoncentrovat co největší 

množství látky do co nejmenší oblasti. Toto zakoncentrování záleží jak na typu 

molekuly, kterou zkoumáme, tak na povrchu, na kterém necháváme kapku zaschnout. 

Následně je ze vzniklého suchého povlaku možné měřit (ve většině případů) 

kvalitnější Ramanova spektra, a to za podmínek řádově nižších výchozích koncentrací 

vzorků než u klasické Ramanovy spektroskopie. [3]  
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Už jsme se zmínili, že molekuly a povrchy určují, jak se daná kapka 

zakoncentruje. Koncentrace rozpuštěné látky, náboj molekul rozpuštěné látky 

i hydrofobicita povrchu mají vliv na schnutí nanesené kapky a následně na intenzitě 

a kvalitě Ramanova spektra, která jsou měřena ze zaschlých povlaků. V této práci 

budeme pracovat se substráty na bázi nanočástic stříbra, které byly připraveny 

na Katedře makromolekulární fyziky MFF UK. Na substráty budeme nakapávat 

roztoky methylenové modři a kyseliny glutamové. Tyto molekuly budeme navíc 

zkoumat při dvou různých koncentracích a dvou různých nábojových rozloženích.  

V teoretické časti práce bych chtěl čtenáře blíže seznámit s pojmy, které jsou 

pro pochopení této práce nutné. Kapitoly v této části jsou uspořádány tak, abychom 

postupně pochopili jednotlivé pojmy, které na sebe navazují. 

V experimentální části popisuji nastavení aparatur (experimentální podmínky), 

kterými jsme zkoumali substráty, kapky nebo měřili Ramanova spektra. Dále 

se zmiňuji o postupu přípravy studovaných vzorků a o programech, které jsem využil 

k vyhodnocování. 

V části výsledky měření a diskuze předkládám všechny změřené výsledky 

a snažím se je zobrazit v grafech, tabulkách nebo je jednoduše popsat s odpovídajícími 

diskusemi. Chtěl bych zmínit, že kapitoly na sebe navazují podobně jako 

v experimentální části v takovém pořadí, jak byly měřeny. Nejprve byly připraveny tři 

substráty metodou naprašování stříbrných nanočástic a byly nám dodány data 

z mikroskopu atomárních sil a z elektronového mikroskopu. Dále byly připraveny 

vzorky methylenové modři a kyseliny glutamové, u kterých byla měřena dynamika 

schnutí kapek pomocí dvou stěžejních parametrů, a to kontaktního úhlu a kontaktní 

linie. Zaschlé kapky byly pozorovány pod konfokálním mikroskopem a byly pořízeny 

jejich snímky. U zaschlých kapek jsme naměřili Ramanova spektra, u kterých jsme 

odčítali pozadí a provedli faktorovou analýzu, která nám poskytla informaci 

o charakteru zakoncentrování zaschlého vzorku. 

V závěru zmiňuji dosažené výsledky a jejich další potenciální využití.  

Cílem práce je sledovat dynamiku schnutí roztoků vybraných molekul 

nanesených na speciální hydrofobní substráty, charakterizovat vzorky zaschlých kapek 

a vyhodnotit jejich zakoncentrování na základě výsledků faktorové analýzy provedené 

na sérii změřených Ramanových spekter. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 
„Základní fyzikální zákony, které jsou nutné pro vytvoření matematické teorie 

velké části fyziky a chemie, jsou známy; jejich přesná aplikace však vede k příliš 

složitým rovnicím.“ 

- Paul Dirac 
 

1.1 Metoda naprašování nanočástic 

 

Technologie nanášet atomy na předem vhodně připravené povrchy 

v dostatečně dobrých vakuových podmínkách umožňuje studium nechráněných ultra 

tenkých vrstev. Tato technologie se rozvíjela v posledních 40 letech a je z velké části 

probádaná. [4, 5, 6] Je možné připravit struktury jako monovrstvy, lineární řetízky 

nebo tečky nanášené na různorodé materiály a studovat jejich atomové a elektronové 

struktury látek in situ. O prvních zdrojích, které produkovaly volné svazky kovových 

částic v nano měřítku o různých velikostech, byly první zmínky před 20 lety. [7, 8] 

Ve většině těchto zdrojů se obvykle generuje supersaturovaná pára materiálu, 

který chceme studovat. Zdroje, využívající inertní plyn k zvýšení vytváření nanočástic, 

jsou nejvíce používány. [9, 10] Efekt přítomnosti inertního plynu v agregační komoře 

byl popsán u tzv. Sattlerova zdroje. Mnoho zdrojů nanočástic funguje na stejném 

fyzikálním principu jako tento zdroj. Tento zdroj máme schematicky nakreslen 

na obrázku 1.1.1. U Sattlerova zdroje vyhřátý tavící kelímek vyvrhne částice 

přes aperturu do vakuové agregační komory (tlak do 2000 Pa), která je chlazena 

tekutým dusíkem a která obsahuje zmíněné inertní plyny. Zde probíhá vytváření 

nanočástic. Kondenzovaná pára nanočástic následně prochází další aperturou 

do komory ještě s nižším tlakem, kde vytváří volný svazek. [7] Morfologie tenkých 

vrstev po nanesení kovových nanočástic záleží na materiálu a teplotě substrátu 

a nanášených nanočástic a na dopadající energii nanočástic. [11] 
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Obrázek 1.1.1. - Sattlerův zdroj, převzato z [6] 

 

U magnetronového naprašování nanočástic máme místo tavícího kelímku 

plochý pevno látkový disk připevněný k permanentnímu magnetu. Při zapojení 

udržujeme napětí o velikosti 100 až 500 V mezi katodou tvořenou diskem a anodou 

tvořenou cílovým deponovaným povrchem. Při malých elektrických proudech 

(méně než 0,5 A) může docházet k ionizaci plynu a k doutnavému výboji. Dochází 

pak k srážení atomů plynu s materiálem disku a následně k vyvrhnutí nanočástic. 

Díky Lorentzově síle můžeme zachytávat elektrony poblíž disku. Následně 

tak zvýšíme efektivitu ionizačního procesu a vytvoření plazmy při nízkých tlacích. 

[12] Na obrázku 1.1.2. můžeme vidět mechanismus magnetronového naprašování 

nanočástic a měděný disk při jeho použití. 



 

5 

 

 

Obrázek 1.1.2. - Mechanismus magnetronového naprašování nanočástic a měděný 

disk při jeho použití, převzato z [12] 

 

1.2. Parametry k popisu dynamiky schnutí 

 

Pokud naneseme kapku vodného roztoku na povrch při pokojové teplotě 

a normálním atmosférickém tlaku, začne se kapka roztahovat po povrchu. 

Kvůli koheznímu charakteru vody se však neroztáhne po celém povrchu rovnoměrně. 

Mezi povrchem a kapkou se vytvoří kontakt, který se popisuje 2 parametry, 

a to kontaktní linií a kontaktním úhlem. Abychom jsme si mohli kapku lépe těmito 

parametry popsat, budeme na ní nahlížet z jejího příčného průřezu a budeme 

předpokládat, že povrch pevné látky je vodorovný, homogenní a kapka je při pohledu 

shora radiálně symetrická. Na obrázku 1.2.1. máme znázorněn kontaktní úhel θ 

a povrchové napětí, kde 𝛾𝑆𝐿 , 𝛾𝐿𝑉 a 𝛾𝑆𝑉 jsou velikosti vektorů povrchových napětí mezi 

pevnou látkou a kapalinou, kapalinou a vzduchem a pevnou látkou a vzduchem. 

Kontaktní linie je na obrázku 1.2.1. vzdálenost, na které se dotýkají fáze kapalina 

a pevná látka. Pokud zkoumáme kontaktní úhel vody, který je menší než 90˚, říkáme, 
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že materiál smáčí a je hydrofilní. Pokud je kontaktní úhel větší než 90˚, povrch nesmáčí 

a je hydrofobní. V případě, že je kontaktní úhel větší než 150˚, je označován jako 

superhydrofobní. [13] Při rovnováze platí Youngova rovnice: [14] 

𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝛾𝐿𝑉 = 𝛾𝑆𝑉 − 𝛾𝑆𝐿 

 

 

Obrázek 1.2.1. – Schéma kapky a jejich parametrů 

 

Kontaktní úhel závisí na vlastnostech povrchu studovaného materiálu. 

Jestliže povrchy obsahují ve velkém množství funkční skupiny jako dusík nebo kyslík, 

jedná se obvykle o smáčivé povrchy. [15, 16] Naopak pokud povrchy obsahují 

ve velkém množství funkční skupiny –CHx a –CFx, jedná se převážně o nesmáčivé 

povrchy. [17, 18] Drsnost povrchu ovlivňuje jeho smáčivost. Jestliže máme připraven 

povrch, který je smáčivý nebo nesmáčivý, bude jeho vlastnost zvýrazněna,  

pokud je jeho povrch zdrsněný. [19]  

 

1.3. Zasychání kapek vodného roztoku 

 

V metodě DCDR se snažíme, aby co největší množství (koncentrace) 

rozpuštěné látky v kapce zaschlo na co nejmenší plošce. Pokud kapku na povrchu 

uvažujeme velmi malou, můžeme opomíjet vliv gravitační síly na proudění v kapce 

a na její zasychání. Dále neuvažujeme rozdílné teploty povrchu a kapky. [20] Jednou 

z možností koncentrování látky je koncentrování s efektem „kávového kroužku“, 

kdy se podstatná část látky koncentruje v obvodovém prstýnku. Ten může vzniknout 

v případě, jsou-li splněny následující podmínky. Kontaktní úhel kapky je nenulový. 
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Kontaktní linie se nemění a rozpouštědlo se odpařuje. Na tvorbu „kávového kroužku“ 

pak působí zmíněné geometrické omezení a dochází ke stálému toku rozpuštěných 

částic k okraji kapky kvůli kompenzování ztrát z vypařování. Tento jev se nazývá 

kapilární proud. [21, 22] K tvorbě „kávového kroužku“ nemusí docházet a hmota 

se může zakoncentrovat do středu vypařené kapky na malou plošku nebo vytvářet 

koncentrační ostrůvky. Viz obr. 1.3.1. Může docházet k tzv. Marangoniho jevu. 

Dochází k toku kapaliny v důsledku gradientu povrchových napětí, a to způsobených 

rozdílnou lokální koncentrací nebo teplotou v kapce. U obrázku 1.3.2. je povrch kapky 

nerovnoměrně vypařován. Teplota na vrcholu kapky je pak nejnižší a je tam vyšší 

povrchové napětí než na okrajích kapky. Důsledkem je koncentrování hmoty 

v místě středu zaschlé kapky. V případě, že Marangoniho jev není dostatečně silný 

ani slabý vzhledem ke kapilárnímu proudu, dochází k vytváření koncentračních 

ostrůvků. Celkově zaschnutí kapky závisí na kapilárním a Marangoniho jevu. 

Zasychání kapky se dá přizpůsobit podle našich potřeb změnou teplotního profilu 

povrchu nebo dodáváním tepla na povrch kapky a jinými metodami. [23, 24] Je třeba 

podotknout, že udržování konstantní kontaktní linie závisí více na rozpuštěné látce 

v kapce než na materiálu povrchu. [21]  

 

 

Obrázek 1.3.1. – Příklady zaschlých kapek: efekt „kávového kroužku“ (vlevo), 

zakoncentrování do středu (uprostřed), koncentrační ostrůvky (vpravo) 

 

 

Obrázek 1.3.2. – Proudění kapaliny při Marangonihově jevu, převzato z [23] 
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1.4.  Ramanův jev a jeho vznik 

 

Ramanův jev pochází od neelastického rozptylu elektromagnetického záření 

(fotonů) na látce. [25, 26] Rozptylem elektromagnetického záření se zpravidla rozumí 

jev, při němž elektromagnetické záření mění svůj směr šíření látkou, ve které se index 

lomu mění na vzdálenostech menších, než je vlnová délka elektromagnetické záření. 

Celkový počet fotonů se nemění. [27] Neelastickým rozptylem míníme rozptyl, 

při kterém se mění frekvence fotonů, a tedy i jejich energie dle vztahu: [28] 

𝐸 = ℎ𝑣 

Víme, že platí zákon zachování energie. A tedy získanou nebo ztracenou energii musí 

foton ztratit nebo dodat látce, s kterou interaguje. Energie tohoto elektromagnetického 

záření nám může dát informace o energetických změnách v látce. Tyto energetické 

změny v látce nazýváme přechody mezi energetickými hladinami. [26] Molekula 

představuje soubor částic, jejichž rozložení, pohyb a vzájemné interakce jsou dány 

konkrétními elektronovými, vibračními, rotačními, případně spinovými stavy, 

ve kterých se molekula nachází. [29] Pokud jsou přechody mezi energetickými 

hladinami způsobené především vibračními energetickými přechody v molekulách, 

zabýváme se Ramanovou spektroskopií. [26] Na obrázku 1.4.1. máme znázorněny 

elektronové, vibrační, rotační stavy dvouatomové molekuly. Spektra pořízena v rámci 

Ramanovy spektroskopie nazýváme Ramanova spektra. Přechod mezi energetickými 

vibračními hladinami může být různý. Může se jednat o přechody energetických hladin 

způsobených Ramanovým rozptylem: Stokesovým Ramanovým rozptylem, 

anti-Stokesovým Ramanovým rozptylem a rezonančním Ramanovým rozptylem. 

Když se při rozptylu nemění vlnová délka fotonů, mluvíme o elastickém 

Rayleighovém rozptylu. Všechny tyto zmíněné přechody trvají v řádu 10-14 s 

a můžeme je vidět v diagramu na obrázku 1.4.2., nazývaného Jablonského diagram.  

[25, 26, 30] 
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Obrázek 1.4.1. – Elektronové, vibrační a rotační stavy dvouatomové molekuly 

 

 

Obrázek 1.4.2. – Jablonského diagram: Ramanův, Rayleighův rozptyl a fluorescence 
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Raileighův rozptyl je elastický rozptyl na malých nehomogenitách, kdy vlnová 

délka fotonů je více než 6× větší než velikost nehomogenity. Jeho intenzita 

emitovaného záření klesá se čtvrtou mocninou vlnové délky. Opakem je rozptyl 

na nehomogenitách podstatně větších, než je vlnová délka fotonů, kde se uplatňuje 

spíše odraz, lom a ohyb na rozhraní nehomogenit. Teorie tohoto jevu je rozpracována 

především pro kulové částice, tzv. Mieův rozptyl. Intenzita Mieova rozptylu klesá 

s druhou mocninou vlnové délky. Pomocí elastického rozptylu se dá měřit i molární 

hmotnost vzorku. Navíc se dá například pomocí něj a Planckova vyzařovacího zákona 

vysvětlit modré zbarvení oblohy. [31] 

Pokud se jedná o neelastický rozptyl a emitované fotony mají energii vyšší 

než fotony dopadající na látku v důsledku vibračních přechodů v látce, pak se tento 

rozptyl nazývá anti-Stokesův Ramanův rozptyl. V případě, že emitované fotony mají 

energii naopak menší než fotony dopadající na látku, jedná se o Stokesův Ramanův 

rozptyl, jehož kvantový výtěžek (poměr emitovaných fotonů při daném jevu 

a přicházejících fotonů) při nezesílených podmínkách je řádově roven 10-9. Intenzita 

elektromagnetického záření způsobená neelastickým Ramanovým rozptylem je 105× 

až 1012× menší než intenzita způsobená Rayleighovým rozptylem. [25, 26, 30]  

Ramanův rozptyl je zprostředkován pouze skrz elektrickou komponentu 

elektromagnetického záření. Pokud se elektromagnetické záření setká s elektrony 

a jádry molekuly, kdy velikost molekuly je 1 nm (například glukosa) nebo i podstatně 

menší, pak vektor elektrické intenzity tohoto záření E je stejný v celé molekule. 

Vlnová délka elektromagnetického záření běžně používaná pro měření Ramanových 

spekter je totiž v řádu obvykle kolem 500 nm. Dále pak intenzita elektrického pole 

působí stejnou silou na všechny elektrony v molekule a snaží se elektrony vyhnat 

z jejich původních poloh okolo kladně nabitého jádra. Je rozhodující pro Ramanův 

rozptyl, aby vyhnání elektronů z jejich původních poloh okolo kladně nabitého jádra 

způsobilo indukovaný dipólový moment D v molekule, který je v první aproximaci 

úměrný intenzitě elektrického pole, [26] 

𝐷 = 𝛼𝐸 

kde 𝛼 je tenzor 2. řádu s 9 složkami nazývaný elektrická polarizovatelnost molekuly. 

Tento tenzor je často symetrický, a tudíž existují tří význačné směry, kdy maximálně 

3 komponenty jsou nezávislé. 
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Elektrická intenzita elektromagnetického záření se mění v čase. Pokud 

je tedy nehybná dvouatomová molekula ozářena s monochromatickým lineárně 

polarizovaným elektromagnetickým zářením o frekvenci 𝑣 a pokud si uvědomíme, 

že komponenty tenzoru polarizovatelnosti závisí lineárně na změně polohy, můžeme 

odvodit vztah pro komponenty dipólového momentu. Z teorie elektromagnetismu 

víme, že oscilující dipól vyzařuje elektromagnetické záření. Při tomto uvážení 

zjistíme, že existují tři typy možného vyzáření elektromagnetického záření, 

a to zmíněný anti-Stokesův Ramanův rozptyl, Stokesův Ramanův rozptyl 

a Rayleighův rozptyl. [26] V kvantové teorii se dá v rámci časově závislé teorie 

druhého řádu vyjádřit pro komponenty tenzoru polarizovatelnosti pro přechod ze stavu 

i do stavu j vztah, [25] 

𝛼𝜌𝜎 =  ∑ (
〈𝑖|𝐷𝜌|𝑠〉〈𝑠|𝐷𝜎|𝑓〉

𝐸𝑖 − 𝐸𝑠 + ℎ𝑣 + 𝑖𝛤
+

〈𝑖|𝐷𝜌|𝑠〉〈𝑠|𝐷𝜎|𝑓〉

𝐸𝑓 − 𝐸𝑠 − ℎ𝑣 + 𝑖𝛤
)

𝑠≠𝑖,𝑗

 

kde sumace probíhá přes všechny vibrační excitované stavy molekuly s, operátory 𝐷𝜌, 

𝐷𝜎 jsou komponenty elektrického dipólového momentu a 𝛤 je faktor, který je spojen 

s šířkou excitovaných vibračních hladin. V případě Rezonančního Ramanova 

rozptylu, kdy přechod z vibračního stavu základní elektronové hladiny dostává 

molekulu do vibračního stavu vyšší elektronové hladiny, je první člen mnohem menší 

než člen druhý a následně je Ramanův jev zesílen 103× až 105× než u zmíněného 

Stokesova Ramanova rozptylu. [32] Intenzita emitovaného záření klesá mnohem 

rychleji než se čtvrtou mocninou vlnové délky a porušuje zmíněnou závislost 

u Rayleighova rozptylu. [25]. Rezonanční Ramanův rozptyl nabízí možnost 

selektivního sondování vibračního spektra malé klíčové části komplexního 

biologického systému. Ve skutečnosti existují dva pravděpodobnější procesy, 

než je rezonanční Ramanův rozptyl, které mohou nastat. Prvním jmenovaným jevem 

je absorpce fotonu, při které se molekula dostane do 1. elektronového stavu 

a následně se vrátí do základního elektronového stavu uvolněním tepla. Druhým jevem 

je fluorescence, kterou si blíže popíšeme v následující kapitole.  
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1.5. Fluorescence a fosforescence na pozadí Ramanových spekter 

 

Fluorescence je spojena s excitací do vibračního stavu v 1. elektronovém stavu 

a následným přechodem do základní vibrační hladiny v 1. elektronovém stavu 

(tzv. vibrační relaxace). Dále následuje emise fotonu spojená s přechodem molekuly 

do základního elektronového stavu. [25] Tedy frekvence emitovaných fotonů 

při fluorescenci nezávisí na excitační frekvenci elektromagnetického záření naopak 

od Ramanova rozptylu. 

 V souvislosti s tímto tématem můžeme hovořit o multiplicitě. Jedná se o počet 

možných orientací spinu patřících danému celkovému spinovému momentu S. 

Multiplicita je pak rovna hodnotě 2S+1. Excitované elektronové stavy molekul 

se obvykle dělí podle charakteru příslušné orbitální a spinové vlnové funkce popisující 

oba nespárované elektrony na singletní a tripletní (multiplicita 1 a 3). Singletní 

excitované stavy se vyznačují vyšší energií oproti příslušným tripletním stavům, 

což je důsledek energeticky výhodnější korelace pohybu záporných nábojů obou 

nespárovaných elektronů v tripletním stavu. Základní stav většiny molekul má 

singletní charakter. V dubletovém stavu jsou obvykle radikálové molekuly. S vyššími 

multiplety (multiplicita 4 a více) se můžeme setkat u sloučenin s přechodnými kovy. 

Spinová výběrová pravidla povolují přechody mezi elektronovými stavy o stejné 

multiplicitě. Zářivý přechod z excitovaného do základního elektronového stavu 

o stejné multiplicitě pak nazýváme fluorescencí. Spinová výběrová pravidla mohou 

být zakázané, případně málo pravděpodobné, např. v důsledku pravidel souvisejících 

se symetrií vlnových funkcí excitovaných stavů. Následně pak mohou být přechody 

mezi excitovanými tripletními a singletními stavy (mezisystémový přechod) povoleny 

a může docházet ke zářivým přechodům z excitovaného do základního elektronového 

stavu o různé multiplicitě. Tento zářivý přechod se nazývá fosforescence a má menší 

kvantový výtěžek než fluorescence (asi 10-5, což je o tři řády nižší hodnota 

než pro fluorescenci, 10-2). Doby života fosforescence jsou v řádu jednotek až desítek 

mikrosekund, kdežto u fluorescence jsou v řádu jednotek až desítek nanosekund. 

Fluorescenci bychom si neměli plést se zpožděnou fluorescencí, při které excitovaný 

elektron přejde ze singletního stavu do metastabilního tripletního stavu a potom zpět 

do téhož singletního stavu, odkud dochází k emisi záření. Emisní spektrum zpožděné 

fluorescence je proto totožné s emisním spektrem fluorescence, k emisi ale dojde 
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po delší době, která je dána pobytem excitovaného elektronu v metastabilním 

tripletním stavu. [33, 34, 35] Emisní kvantový výtěžek všech emisních organických 

molekul je menší než jedna. Tedy existují jiné procesy, které nejsou spojeny 

s vyzařováním záření. Za podmínek, kdy nedocházelo ke srážkám molekul, bylo 

dokonce zjištěno, že tyto nezářivé procesy jsou v zásadě vlastností jedné molekuly. 

Nezářivé procesy zahrnují vnitřní konverzi, přenos excitační energie a již zmíněný 

mezisystémový přechod a vibrační relaxaci. Na obrázku 1.5.1. jsou tyto nezářivé 

přechody v schématu tripletních a singletních stavů molekul znázorněny. Vnitřní 

konverze je nezářivý přechod mezi odlišnými elektronovými hladinami molekuly 

a přenos excitační energie souvisí s nezářivým přenosem energie mezi různými 

molekulami nebo částmi molekul. [35] Nakonec se můžeme podívat, jak dochází 

k přechodům mezi elektronovými energetickými hladinami. Stačí si uvědomit, 

že jádra jsou v porovnání s elektrony velmi těžká. V rámci přechodů mezi 

elektronovými energetickými hladinami pak platí tzv. Franck-Condonův princip. 

Pro molekulu je pravděpodobnější, že se dostane do určitého elektronového 

a vibračního (vibronového) stavu, pokud nedochází ke změnám poloh jader vůči 

původním polohám jader v molekule. [36] Pro názornost přikládáme obrázek 1.5.2., 

který ilustruje přechody, které jsou dle Franck-Condonova principu pravděpodobnější. 

 

 

Obrázek 1.5.1. – Schéma elektronových tripletních (Ti) a singletních (Si) stavů 

molekul a přechodů mezi nimi u fluorescence a fosforescence (Jablonského diagram): 

vr – vibrační relaxace, isc – mezisystémový přechod, eet – přenos excitační energie 
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Obrázek 1.5.2. – Zelená a modrá šipka znázorňují přechody, které jsou 

dle Franck-Condonova principu pravděpodobnější. 

 

Vzhledem k tomu, že fluorescence je pravděpodobnější jev než fosforescence, 

bude fluorescence hlavní jev, který nám bude vadit při měření Ramanových spekter. 

Podívejme se na určité organické molekuly, u kterých probíhá fluorescence, a zkusme 

zjistit, zda u námi představené methylenové modři a kyseliny glutamové nemůže 

k fluorescenci docházet. U zmíněných jevů běžně nedochází při excitaci vlnovými 

délkámi záření menších než 250 nm, protože toto záření už má energii schopnou 

k ionizaci elektronu, popřípadě degradaci vzorku. Pro některé organické molekuly 

může docházet při vlnové délce záření 200 nm i k přetrhání vazeb. Dále je třeba zmínit, 

že excitační vlnová délka fluoroforů (molekul, které emitují fluorescenční záření) je 

obvykle mezi 250 nm až 700 nm. K fluorescenci běžně dochází u molekul se systémem 

konjugovaných dvojných vazeb, které umožňují volný pohyb π-elektronů. To vede 

ke snížení energie excitovaných stavů (analogicky k chování částice v potenciálové 

jámě), a tím ke schopnosti absorbovat záření ve viditelné části nebo v UVA či UVB 

části spektra. Pětičlenné a šestičlenné heterocykly neemitují fluorescenční záření. 

Pokud je sloučíme s benzenovým jádrem, pak už emitovat fluorescenční záření můžou. 

[34, 37, 38] 
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Pokud samotný benzen, který emituje fluorescenční záření, substituujeme 

methylovými skupinami, zvýší se jeho fluorescence. Podobně je to u situace, kde je 

na benzen navázána etherová nebo hydroxylová skupina. U substituce halogenovou, 

karboxylovou, aldehydickou skupinou nebo nitroskupinou fluorescence vymizí, 

popřípadě se sníží. V tzv. pevných strukturách, kdy je více aromatických uhlovodíků 

spojeno dohromady a dochází ke vzniku systému konjugovaných dvojných vazeb, 

se zvětšuje fluorescence. Navíc u komplexních sloučenin, kde mezi tyto pevné 

struktury přidáme prvky přechodných kovů, může být fluorescence ještě více zvýšena. 

Teplota a hodnota pH mají také vliv na intenzitu fluorescence. Fluorescence 

se při běžných teplotách snižuje se zvyšující se teplotou, protože začínají 

nad ní převažovat nezářivé procesy, spojené s přenosem tepla. Hodnota pH roztoku 

má vliv na fluorescenci u molekul se systémem konjugovaných vazeb s kyselými 

a zásaditými funkčními skupinami. Pokud v pevné struktuře rozdistribuujeme náboj, 

fluorescence se sníží nebo vymizí. Tato vlastnost se ale zmenšuje se zvyšující 

se velikostí molekuly. Role koncentrace rozpuštěné látky v roztoku při fluorescenci je 

složitá. Pokud je ale absorbance elektromagnetického záření menší než 5 %, je 

závislost fluorescence na koncentraci lineární. Je třeba zmínit, že ve vzorku může 

docházet k zhášení, tedy procesu, při kterém dochází ke snížení signálu fluorescence. 

Nejznámějším zhášedlem (molekulou, která zháší) je molekulární kyslík, který je 

v základním stavu na rozdíl od většiny molekul tripletní. Fluorescence může být 

zhášena například díky přítomnosti vodíkových můstků, konformačním změnám 

molekuly nebo kvůli srážkám fluoroforu se zhášedlem. Zatím jsme se zdrželi pouze 

u fluorescence. Fosforescence může mít také vliv na měřené Ramanovo spektrum. 

Fosforescence je většinou méně intenzivní než fluorescence, ale nemusí tomu tak být. 

Záleží na typu molekul, které zkoumáme. [34, 37, 38, 39] 

Fluorescenci nebo fosforescenci můžeme určit ze stacionárního absorpčního 

spektra. Shrňme si některé charakteristiky mezi excitačním (stacionárním absorpčním) 

spektrem a emisním spektrem. Excitační spektra jsou zpravidla zrcadlovým obrazem 

emisního spektra. Struktura vibračních hladin u základního i excitovaného stavu 

je stejná, proto absorpce emise z odpovídajících si vibračních hladin může nastat 

se stejnou pravděpodobností. To má zá následek zrcadlovou symetrii absorpčního 

spektra a emisního spektra. 
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Dále v tomto kontextu platí zákon zachování energie, tzv. Stokesův posuv. 

Emisní spektrum je energeticky posunuto k nižším hodnotám než excitační spektrum. 

Rozlišit fluorescenci a fosforescenci můžeme pomocí následujících pravidel. 

Před emisí obvykle dochází k vnitřní konverzi a vibrační relaxaci z daného 

excitovaného stavu, tj. emise nastává z nejnižší vibrační hladiny prvního excitovaného 

stavu (Kashovo pravidlo). Zároveň emisní spektra nezávisí na vlnové délce excitace 

(Vavilovův zákon). Vzhledem k tomu, že tripletní excitované stavy mají nižší energii 

než excitované singletní stavy, a zároveň je méně pravděpodobné, že dojde k přechodu 

ze singletního stavu na tripletní, spektrum z fosforescence bude energeticky posunuto 

k nižším hodnotám než u fluorescence a bude mít nižší intenzitu. Tedy z excitačního 

spektra můžeme odhadnout, jestli proběhla fosforescence nebo fluorescence, jaký tvar 

spektra fosforescence nebo fluorescence má a jakou energii toto záření 

může mít. [33, 40] Bohužel může docházet k přenosu excitační energie nebo k vibrační 

relaxaci na základní elektronovou hladinu, a toto nám může vznést chybu 

na odhadnutou intenzitu luminiscenčního záření. Nakonec je třeba zmínit, že existují 

výjimky, u kterých Kashovo pravidlo neplatí nebo nepozorujeme zrcadlovou symetrii 

absorpčního spektra a emisního spektra. Pak je vhodné využít metody excitace 

a sondování (pump and probe). Spočívá ve vyvedení systému z rovnováhy krátkým 

a intenzivním pulsem (laserem nebo výbojkou) a následným monitorováním vývoje 

systému jiným slabším zdrojem světla v definovaných zpožděních po excitačním 

pulsu. Sondovacím pulsem zpravidla měříme absorpci vzorku a porovnáváme 

ji s absorpcí vzorku v základním stavu. Jako sondu však lze použít i jiné techniky, 

např. měření fluorescence, reflektance nebo difrakce. [33, 34, 41, 42] 

Všechny zmíněné informace nám pomůžou odhadnout, zda bude molekula 

vůbec fluorescenci emitovat, popřípadě na jakých vlnových délkách fluorescenční 

spektrum uvidíme. U molekul se systémem konjugovaných dvojných vazeb 

obsahujících více než 1 substituční skupinu to přesně určit nejde. Zmíněné vlastnosti 

nám indikují, že u kyseliny glutamové fluorescenci pozorovat nebudeme. Existují 

pouze 3 aminokyseliny, u kterých ji budeme pozorovat, a to fenylalanin, tyrosin 

a tryptofan. [34] 
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1.6. Vibrační módy v molekulách a jejich Ramanovy pásy 

 

Vibrace v molekulách se dají představit jako malé oscilace atomů okolo jejich 

rovnovážných poloh. [25, 26, 30] V klasickém mechanickém modelu dvou atomů 

spojených nehmotnou pružinou může být vibrace molekuly popsána pomocí 

její redukované hmotnosti m a tuhosti pružiny k. Přičemž uvažujeme, že síla vrací 

molekulu do rovnovážné polohy úměrně hodnotě jejich vychýlení. 

𝑣 = √
𝑘

𝑚
 

Čím lehčí máme atomy, tím větší je frekvence vibrací. Tuhost pružiny 

je proporcionálně spojena s pevností vazby. Čím je tedy tuhost pružiny větší, tím bude 

větší i frekvence vibrací. Počet stupňů volnosti vibračních módů pro molekulu 

složenou z N atomů umíme spočítat. Pro lineární molekulu je roven 3N-5 

a pro nelineární molekulu roven 3N-6. Existují dva základní typy vibračních 

módů. [25, 26, 30, 32] Na obrázku 1.6.1. je máme znázorněny. 

 

Obrázek 1.6.1. – Základní typy vibračních módů: a) Natahování a zkracování vazby 

mezi dvěma sousedními atomy bez žádné změny úhlu vazeb (tzv. valenční vibrace) 

b) Změna úhlu mezi vazbami atomů, přičemž se nemění délka vazeb 

(tzv. deformační vibrace) 
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Ramanův rozptyl způsobuje polarizaci elektromagnetického záření, 

a tedy přiřazování Ramanových pásů k určitým vibracím v molekule můžeme 

dosáhnout analyzováním poměru intenzity rozptýleného svazku polarizovaného 

paralerně k polarizaci původního svazku 𝐼∥ a intenzity svazku polarizovaného kolmo 

k polarizaci původního svazku 𝐼⊥. 

𝜌 =
𝐼∥

𝐼⊥
 

Detailní výpočty ukazují, že pro vibrace, které nezachovávají symetrii molekuly 

při pohybu jader (nejedná se o totálně symetrické módy), je vibrace nepolarizovaná 

a ρ = 0,75. Pro módy, které zachovávají symetrii molekuly (jedná se o totálně 

symetrické módy), vibrace je polarizovaná a ρ menší než 0,75. [24, 25, 31, 43] 

Abychom zjistili, které Ramanovy pásy budou aktivní (viditelné), musíme zjistit 

symetrii molekuly. Prvky symetrie molekuly (body, osy a roviny) jsou spojeny 

s operacemi symetrie, které nám definují všechny možné vibrační pohyby. [44] 

Pokud známe bodovou grupu molekuly a symetrie patřící daným vibračním módům, 

pak teorie grup nám pomáhá předpovědět, které vibrační módy budou aktivní. 

Při pokojové teplotě téměř všechny molekuly jsou v jejich nejnižších vibračních 

energetických hladinách. Pro každý normální mód je nepravděpodobnější přechod 

z těchto energetických hladin do hladiny následující. Pás spojený s tímto přechodem 

nazýváme fundamentální. Ostatní přechody do vyšších energetických hladin 

nám dávají harmonické pásy. Tyto pásy mají mnohem menší intenzitu než pásy 

fundamentální. Některé fundamentální pásy nemusíme vidět kvůli výběrovým 

pravidlům. Z teorie grup se dá ukázat pro molekulu se středem symetrie, že Ramanovy 

pásy budou aktivní, pokud nebudou pásy aktivni v infračervené spektroskopii 

a naopak. [25] V Ramanově spektroskopii je spojen Ramanův jev s indukovaným 

dipólovým momentem, který závisí na změně polarizovatelnosti molekuly během 

vibračního přechodu. Na druhou stranu se infračervená spektroskopie zabývá absorbcí 

elektromagnetického záření spojenou se změnou permanentního dipólového momentu 

molekuly. K absorpci dochází díky vibračním přechodům v molekule. Trasmitivita 

koherentního monochromatického svazku v infračervené spektroskopii klesá 

exponenciálně s šířkou vzorku. V Ramanově spektroskopii je intenzita svazku přímo 

úměrná intenzitě použitého záření a počtu ozářených molekul. [26] 
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V Ramanově i infračervené spektroskopii se pro usnadnění zavádí skalární veličina 

vlnočet v jednotkách cm-1. 

�̃� =  
1

𝜆
 

Respektive se v Ramanových spektrech používá rozdílu vlnočtů rozptýlených 

a přicházejících fotonů na vzorek a na osách Ramanových spekter vidíme intenzitu 

rozptýleného svazku o daném posuvu vlnočtu (Ramanově posunu). Zatímco u spekter 

z infračervené spektroskopie je na osách absorbance nebo transmitance záření 

v závislosti na jeho vlnočtu. [32]  

Ramanova spektroskopie se hojně využívá ke studiu molekul, které najdeme 

v živých organismech, tzv. biomolekul. Všechny biomolekuly obsahují některé 

z následujících atomů: uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor nebo síru. Ramanovy pásy 

biomolekul byly pozorovány už od 30. let 20. století a byly shrnuty některé základní 

charakteristiky těchto pásů [25, 30, 45]: 

a) Pásy patřící natahováním a zkracováním vazeb jsou intenzivnější než ty, 

které patří vibracím, u kterých se mění úhly mezi vazbami atomů. Můžeme 

na tuto situaci nahlédnout tak, že důvodem nižší intenzity u vibrací 

s měnícími se úhly mezi vazbami atomů je změna momentu hybnosti 

atomů, která u natahování a zkracování vazeb není. Vibrace spojené 

s natahováním a zkracováním vazeb jsou pravděpodobnější, 

a tedy i intenzivnější. Dále bylo pozorováno, že natahování a zkracování 

násobných vazeb je často spojeno (vlivem větší polarizovatelnosti 

molekuly) s intenzivnějšími pásy než u jednoduchých vazeb. 

b) Pásy patřící natahováním a zkracováním jednoduchých vazeb obsahujících 

atomy vodíku se nacházejí ve vyšších posuvech vlnočtů (2500-4000 cm-1).  

Kdežto oblast 1500-2500 cm-1 obsahuje pásy patřící násobným vazbám 

těchto vibrací. Najdeme tak pásy patřící vazbám C≡C, C≡N, N=C=O 

v oblasti 2000-2500 cm-1 a vazbám C=O, C=N, C=C, N=N v oblasti 

1500-2000 cm-1. Oblast pod 1500 cm-1 také nazývaná oblast otisku prstu 

patří oběma druhům vibrací, například vazbám C-C a C-N. Ramanovy pásy 

pod 650 cm-1 jsou spojeny s vibracemi těžších atomů. Například síry 

v disulfidických můstcích nebo s vibrací železa s kyslíkem v hemoglobinu. 
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Všechny tyto charakteristiky se dají vysvětlit pomocí jednoduché rovnice 

popisující kmitání dvou atomů spojené pružinkou na začátku kapitoly. 

Násobné vazby jsou pevnější (vyšší tuhost pružiny), tudíž mají vyšší 

frekvenci kmitů (tím i vyšší posuvy vlnočtů) pro stejné typy atomů. Naopak 

čím těžší atomy v molekule máme (větší redukovaná hmotnost) pro stejně 

pevnou vazbu mezi dvěma dotyčnými atomy, tím menší posuvy vlnočtů 

máme. 

 

Podívejme se na zastoupení Stokesových a anti-Stokesových Ramanových 

pásů. Uvažme vibrační hladiny molekuly. Označme počet molekul na základní hladině 

𝑁0 a počet molekul na první hladině 𝑁1. Pak distribuce počtu těchto molekul na daných 

hladinách je dána Boltzmannovým rozdělením, [26, 32] 

𝑁1 = 𝑁0𝑒𝑥𝑝 (−
ℎ𝑣𝑣𝑖𝑏

𝑘𝑇
) 

kde 𝑣𝑣𝑖𝑏 je vibrační frekvence molekuly, k je Boltzmannova konstanta 

a T je termodynamická teplota. V důsledku Boltzmannova rozdělení jsou 

anti-Stokesovy pásy v porovnání s jejich analogickými Stokesovými pásy slabší.  

Například pro teplotu 300 K a vibrační frekvenci 480 cm-1 je poměr mezi intenzitami 

zmíněných pásů 1 k 10. 
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1.7.  Experimentální uspořádání pro měření Ramanových spekter 

 

Existují 2 základní typické geometrické uspořádání pro měření Ramanových 

spekter. Jedná se o geometrické uspořádání v 90˚ a 180˚ natočení. Geometrické 

uspořádání v 90˚ natočení je vhodné pro kapalné průhledné vzorky, kdy záření 

se na vzorku rozptyluje a detekujeme ho pod úhlem 90˚. V našem případě používáme 

geometrické uspořádání v 180˚ natočení, které je právě vhodné pro měření 

neprůhledných pevných látek, popřípadě molekul nanesených na ně. Při tomto 

uspořádání se osvětluje vzorek laserovým svazkem (koherentním monochromatickým 

svazkem) přes soustavu čoček a rozptýlené světlo na vzorku se pak vrací opět 

přes soustavu čoček. Tato soustava čoček je často součástí vzpřímeného mikroskopu 

v episkopickém osvětlení umožňující pozorovat detaily vzorku (dále Ramanův 

mikroskop). Dělič svazku, který je součástí aparatury, pak slouží k přepínání 

mezi pozorováním obrazu vzorku nebo Ramanova spektra. Velikost svazku laseru, 

který se rozptýlil na vzorku a vstupuje do spektrometru (zařízení, které rozděluje 

jednotlivé vlnové délky laseru a detekuje je), regulujeme pomocí vstupní štěrbiny 

(slit). Její průměr značně ovlivňuje velikost rozlišení vlnových délek laseru 

zpracovaného ve spektrometru a jeho intenzitu. Čím menší je průměr výstupní 

štěrbiny, tím větší je rozlišení vlnových délek laseru, a zároveň i menší intenzita laseru. 

My potřebujeme jak vysokou intenzitu laseru vstupujícího do spektrometru, 

tak vysoké rozlišení vlnových délek laseru. Průměr vstupní štěrbiny se obvykle 

nachází v řádu mikrometrů. 

K rozlišení určitých vlnových délek laseru využíváme difrakčních mřížek. 

Někdy potřebujeme naměřit spektrum ve větším rozsahu vlnočtů. K tomu nám slouží 

možnost posunutí středu difrakční mřížky. V rozsáhlém módu (extended range) 

můžeme naměřit spektrum při jednom nastavení mřížky, následně střed mřížky 

posunout a naměřit spektrum při druhém nastavení mřížky. Tímto získáme spektrum 

ve větším rozsahu vlnočtů.  

Objektivy můžeme měnit na karuselu a vybrat si zároveň potřebné zvětšení 

vzorku nebo plochu, kterou osvětlujeme laserem nebo světlem. Ramanův mikroskop 

může být sestrojen konfokálně. Můžeme pozorovat pouze jednu rovinu ostrosti 

vzorku. Zbytek signálu z rovin mimo rovinu ostrosti je potlačen díky konfokální cloně, 

také nazývané konfokální štěrbina (pinhole). Výhoda tohoto uspořádání Ramanova 
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mikroskopu je možnost zobrazování a mapování vzorku jak v hloubce vzorku, 

tak v jeho rovině ostrosti pomocí pohyblivé podložky pod vzorkem. Můžeme 

tak pozorovat Ramanovo spektrum v rovině ostrosti už i v oblasti o velikosti 1 μm2. 

Navíc stačí použít méně energetické lasery (v řádu mW) v porovnání s lasery 

při měření Ramanova spektra větších systémů, například v uspořádání geometrie 90˚ 

(10 až 100 mW). [25, 39, 46] 

Často se potřebujeme zbavit silného Rayleighova rozptylu. Buď můžeme 

využít dvou nebo tří monochromátorů (například difrakční mřížky a dvou dutých 

zrcadel) anebo notch (holografická mřížka) a edge (hranový filtr) filtrů. Difrakční 

mřížky pracují na principu difrakce, kdežto zmíněné filtry využívají specifického 

odrazu nebo absorpce v určitých oblastech elektromagnetického záření. Notch filter 

zbavuje spektrum o složku Rayleighova rozptylu a umožňuje měřit Stokesův 

i anti-Stokesův posuv zároveň. Edge filtr nám zbavuje spektrum i o složku 

anti-Stokesova Ramanova rozptylu a umožňuje měřit spektrum i malých Stokesových 

posuvů.  

Rozptýlené záření detekujeme pomocí CCD (charged-coupled device) 

detektorů. Fotony dopadnou na povrch CCD detektoru a proběhne vnitřní 

fotoelektrický jev. Valenční elektrony se stanou vodivostními a následně je možné je 

z polovodiče odvést pomocí uložených elektrod k výstupnímu zesilovači. Tam dojde 

k zesílení malého proudu odpovídající počtu nachytaných elektronů v jednotlivých 

pixelech detektoru. Nakonec tento signál můžeme zpracovat a zobrazit na počítači. 

Při měření je třeba nechat fotony na detektor dopadat dostatečně dlouhou dobu. 

Tuto dobu, po kterou necháváme na detektor dopadat fotony, nazýváme expoziční čas 

(exposure time). Pokud nedochází k fyzikálním změnám ve vzorku, delší expoziční 

čas je spojen se silnějším a kvalitnějším signálem spekter a k redukování šumu. Je 

třeba si dát ale pozor, abychom nepřesytili detektor. K redukování šumu můžeme měřit 

vyšší počet akumulací (accumulation number) spekter. Jedná se o počet za sebou 

naměřených spekter, která se k sobě přičítají a průměrují. Obecně platí, že se šum sníží 

o odmocninu z počtu akumulací. Měření Ramanových spekter při vyšším počtu 

akumulací a nižším expozičním čase se více hodí pro měření vzorků se spektry 

s fluorescenčním pozadím. Naopak pokud ve vzorku nedochází k žádným fyzikálním 

změnám, měření s delším expozičním časem je výhodnější než měření s vyšším 

počtem akumulací. 
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 Pro kalibraci měřeného spektra může být v Ramanově mikroskopu přiložený 

dodatečný zdroj jako neonová výbojka. Dále je třeba zmínit, že kromě na začátku 

zmíněných uspořádání existují přenosné Ramanovy spektrometry využívající 

převážně přístrojů vláknové optiky. [25, 47] 

Na obrázku 1.7.1. máme fotografii aparatury, na které budou měřena 

Ramanova spektra v 180˚ natočení. Jedná se o Ramanův mikroskop. 

 

 

Obrázek 1.7.1. – Ramanův mikroskop – integrovaný Ramanův systém HR 800 
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1.8.  Methylenová modř, kyselina glutamová a Ramanovy pásy 

 

Zkusme si v této kapitole popsat methylenovou modř, kyselinu glutamovou a podívat 

se na Ramanovy pásy těchto molekul. Methylenová modř, v její krystalické 

anhydridové (bez molekul vody zabudovaných v krystalu) formě, je tmavě zelený 

prášek bronzového lesku, který je rozpustný ve vodě za vzniku modrého roztoku. 

Její konstituční vzorec máme na obrázku 1.8.1.  

 

Obrázek 1.8.1. - Konstituční vzorec methylenové modři 

 

Methylenová modř se dá použít při léčbě methemoglobinémii (vysoké množství 

oxidované formy hemoglobinu v krvi, která není schopna přenášet kyslík), v barvení 

v mikrobiologii, chromomikroskopii nebo chirurgii. Dále má využití v mnoha dalších 

odvětvích, dá se taky použít v léčbě neurodegenerativních chorob. V roztoku se může 

vyskytovat ve dvou formách. [48-50] Oxidovaná forma ve formě chloridu má název 

podle Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC) 

3,7-bis-(dimethylamino)fenothiazin-5-ylium chlorid hydrát. Její triviální název 

pro farmaceutické látky přidělovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) je 

methylthioninium chlorid (MTC, bude se jednat o náš vzorek při pH 7). Redukovaná 

(protonovaná) forma má triviální název leuco-methylthioninium (LMT, bude se jednat 

o náš vzorek při pH 2). Přeměny obou zmíněných forem máme znázorněny na obrázku 

1.8.2. Na obrázku můžeme také vidět konformační vzorce modelované pomoci 

rentgenové analýzy. [51] 
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Obrázek 1.8.2. – Oxidovaná a redukovaná forma methylenové modři: a) Konstituční 

vzorce b) Konformační vzorce modelované pomocí rentgenové analýzy (i) MTC, 

(ii) LMT, převzato z [51] 

 

U kyseliny glutamové jsme odhadli, že nebude emitovat fluorescenční záření. 

U methylenové modři je situace složitější. Ve vodném kyselém prostředí má 

methylenová modř jednu oblast, kde absorbuje viditelné světlo. Jedná se o oblast 

550 - 700 nm. Mimoto methylenová modř má absorpční pásy v ultrafialové oblasti 

elektromagnetického záření, a to pásy na vlnové délce 250 nm a 300 nm. [52] 

Na obrázku 1.8.1. vidíme, že methylenová modř je molekula se systémem 

konjugovaných vazeb. Navíc se jedná o molekulu s pevnou strukturou. Methylové 

skupiny jsou nepřímo napojeny na benzenová jádra přes dusíky. Emise 

fluorescenčního záření byla u methylenové modři potvrzena. Sarker a Selvam 

pozorovali fluorescenci s maximem na vlnové délce 686 nm, přičemž vzorek 

excitovali s laserem o vlnové délce 665 nm. [53] Tedy budeme-li měřit Ramanovo 

spektrum v okolí vlnové délky 686 nm, budeme pozorovat silné pozadí fluorescence. 

Zde je vhodné použít buď odlišnou vlnovou délku laseru anebo výkonný laser, díky 

němuž bude možné pozorovat Ramanovy pásy i na pozadí fluorescence. Takto měřili 

Ramanovo spektrum methylenové modři už několik týmů vědců a různými metodami. 

[54, 55, 56, 57] Na obrázku 1.8.3. máme Ramanovo spektrum methylenové modři 

s excitací na vlnové délce 632,8 nm měřené na prášku a pomocí metody DCDR 
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na hydrofobním substrátu (křemíková destička pokrytá tenkou vrstvou 

polytetrafluorethylenu). V tabulce 1 jsou pak nejvýraznější pásy methylenové modři 

přiřazené vibracím dané charakteristické skupině, a to valenčním (str.) 

nebo deformačním (def.) vibracím. Tyto pásy jsou charakteristické pro Ramanova 

spektra prášku, měřené metodou DCDR, a také i metodou SERS s možností menších 

posuvů, popřípadě i rozdvojením pásů. [54, 55, 56] 

 

Tabulka 1 – Nejvýraznější pásy methylenové modři, převzato z [56] 

Hodnoty pásů [cm-1] Charakteristická skupina Vibrace 

445 C-N-C def. 

497 C-N-C def. 

1181 C-N str. 

1618 C-C str. 

  

Obrázek 1.8.3. – Ramanova spektra methylenové modři s excitací na vlnové délce 

632,8 nm: (a) měřené metodou DCDR (b) prášku 

 

Další molekulou, kterou budeme zkoumat je kyselina glutamová. Jedná 

se o bílý krystalický prášek. Je to opticky aktivní, glukogenní, neesenciální 

aminokyselina. Její konstituční vzorec máme na obrázku 1.8.4.  



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.8.4. – Konstituční vzorec kyseliny glutamové 

 

Obsahuje atom, který je napojen na čtyři různé skupiny, jedná se tedy o chirální 

molekulu. Budeme se zajímat o L-izomer aminokyseliny. Název podle Mezinárodní 

unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC) je (2S)-2-aminopentanedioic acid. 

Tato molekula stejně jako ostatní aminokyseliny jsou součástí proteinů a peptidů, které 

plní důležitou úlohu v živých organismech. [58] My se zajímáme stejně jako 

u methylenové modři o některé její fyzikální a chemické vlastnosti. Na obrázku 1.8.5. 

máme znázorněny acidobazické vlastnosti této molekuly. Vidíme, že tato molekula 

se může vyskytovat ve více formách. Při nízkém pH (pH = 1) jsou karboxylové 

skupiny i aminová skupina protonované. Při vysokém pH (pH = 12) jsou 

deprotonované (disociované). Při pH 2 budou molekuly v roztoku napůl úplně 

protonované a napůl 1× disociované. Při pH 5 budou molekuly převážně 

v 2× disociovaném stavu. [59] Na obrázku 1.8.6. máme Ramanova spektra kyseliny 

glutamové s excitací na vlnové délce 632,8 nm, a to prášku a měřené metodou DCDR 

na hydrofobním substrátu (křemíková destička pokrytá tenkou vrstvou 

polytetrafluorethylenu). Při stejné excitaci se Pazderka a Kopecký zmiňují, že prášek 

kyseliny glutamové má odlišné spektrum od tzv. skelné fáze měřené metodou DCDR 

na komerčním substrátu SpectRIMTM (vybroušená nerezová destička pokrytá tenkou 

vrstvou teflonu). Popisují, že tato skelná fáze je přechod mezi práškem a roztokem. 

Na obrázku 1.8.6. ale vidíme, že spektra prášku a měřené metodou DCDR se podobají. 

Rozdíl při měření DCDR byl kromě použitého substrátu v koncentraci kapané kapky, 

která byla v případě obrázku 1.8.6. vyšší o 3 řády (30 mM) na rozdíl od zmíněné 

publikace (30 µM). [60] 
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Obrázek 1.8.5. – Acidobazické vlastnosti kyseliny glutamové, převzato z [59] 

 

Obrázek 1.8.6. – Ramanova spektra kyseliny glutamové s excitací na vlnové délce 

632,8 nm: (a) měřené metodou DCDR (b) prášku 
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1.9.  Faktorová analýza 

 

Představme si, že máme velké množství dat. U těchto dat chceme zjistit, 

zda nemají nějaké společné vlastnosti. Faktorová analýza je nástroj, který využívá 

matematických metod a umožňuje určit nejnižší počet faktorů, které studovaný 

problém charakterizují. Mezi nejpoužívanější metodu faktorové analýzy řadíme 

metodu singulárního rozkladu matice. Nechť A je reálná matice s m řádky a n sloupci 

taková, že m ≥ n, a matice 𝐴𝑇 je transponovaná matice A. Singulární rozklad matice A 

je rozklad matice A na součin matic, 

𝐴 = 𝑈𝛴𝑉𝑇 

kde matice U je tvořena n sloupci, které tvoří ortonormální množinu vlastních vektorů 

spojených s n vlastními čísly pozitivně semidefinitní matice 𝐴𝐴𝑇. Dále 𝑈𝑇𝑈 

je jednotková matice. Ortogonální matice V je tvořena n sloupci, které tvoří 

ortonormální množinu vlastních vektorů matice 𝐴𝑇𝐴. Diagonální elementy diagonální 

matice 𝛴, nazývané singulární čísla 𝜎𝑖, jsou odmocninou z vlastních čísel matice 𝐴𝑇𝐴. 

Předpokládáme, že 

𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ ⋯ ≥ 𝜎𝑛 ≥ 0 

Pokud tedy hodnost matice A je rovna r, pak platí 𝜎𝑟+1 = 𝜎𝑟+2 = ⋯ = 𝜎𝑛 = 0. 

Je třeba zmínit, že singulární rozklad matice A, má i jiné podoby. [61, 62] 

V našem případě jsou prvky matice A složeny z mnoha naměřených intenzit 

Ramanových spekter. Na každém řádku máme intenzity pro daný posuv vlnočtů. 

Po singulárním rozkladu matice A musíme určit singulární čísla, tedy statistické váhy 

patřící danému subspektru, a na základě nich určit, jestli příslušné subspektrum ještě 

významně přispívá k výslednému (experimentálnímu) spektru. Obvykle 

se od nějakého singulárního čísla jedná jen o šum, tyto hodnoty pak lze proložit 

lineární závislosti a tyto singulární hodnoty pak vylučujeme. To, kolik singulárních 

čísel bereme v úvahu, nazýváme faktorovou dimenzí analyzovaných dat. Výstupem 

faktorové analýzy kromě zmíněných singulárních hodnot a subspekter jsou 

také normalizované koeficienty udávající relativní zastoupení subspekter 

v experimentálních spektrech. [63] 
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2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 
 „Žádný moudrý muž se nepokouší dělat každý den to, co minulý den shledal, že je 

chybné.“  

- James Truslow Adams  

 

2.1. Příprava substrátů a vyhodnocovací postupy 

 

Na katedře makromolekulární fyziky MFF UK (docent O. Kylián) byly 

připraveny povrchy pro naše měření, a to magnetronovým naprašováním nanočástic 

polytetrafluorethylenu (PTFE) a stříbra (Ag) na hladké substráty křemíku (Si).  

Nejprve se nanesla 25 nm vrstva PTFE na destičku křemíku, následně na tuto vrstvu 

byly naneseny nanočástice Ag s různou dobou nanášení. Na jeden substrát nebylo 

nanášeno stříbro vůbec (substrát S 0 min). Nakonec se na všechny substráty nanesla 

25 nm vrstva PTFE. Na obrázku 2.1.1. je schéma, jak náš substrát vypadá (u S 0 min 

Ag nanočástice chybí). 

 

 

Obrázek 2.1.1. – Schéma substrátu 

 

Ag nanočástice byly nanášeny v komoře s tlakem 1,7 Pa. V agregační komoře 

byl tlak 40 Pa. Aparatura byla vybavena tří palcovým magnetronem. Při činnosti 

aparatura generovala proud 300 mA při napětí 278-281 V. Doba nanášení Ag 

nanočástic byla až 20 minut.  
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PTFE nanočástice byly nanášeny v komoře s tlakem 12 Pa. V agregační 

komoře byl tlak 40 Pa. Aparatura byla vybavena stejným tří palcovým magnetronem 

jako u nanášení Ag nanočástic, tentokráte s PTFE diskem. Výkon tohoto magnetronu 

byl 40 W. Doba nanášení PTFE nanočástic byla 8 minut pro obě nanášené vrstvy. 

Spodní vzniklá tenká vrstva byla měřena pomocí elipsometrie a odpovídá nanesené 

vrstvě PTFE o tloušťce 25 nm. 

Byly vybrány tři substráty, které jsme použili k měření. Jedná se o následující 

substráty: 1) hladký substrát tvořený křemíkovou destičkou pokrytý polytetrafluor 

ethylenem (substrát dále označen S 0 min), 2) substrát na bázi stříbrných nanočástic 

připravených podle schématu na obrázku 2.1.1., kde stříbrné nanočástice byly 

nanášeny 2 minuty (S 2 min) a 3) substrát na bázi stříbrných nanočástic připravených 

podle schématu na obrázku 2.1.1., kde stříbrné nanočástice byly nanášeny 10 minut 

(S 10 min). Tyto substráty jsme dále popisovali pomocí dodaných snímků 

z mikroskopie atomárních sil (AFM) a dvou dodaných snímků z rastrovacího 

elektronového mikroskopu (SEM) substrátu S 10 min, kdy na substrát nebyla ještě 

nanesena svrchní vrstva PTFE. Pracovní vzdálenost u SEM byla 6,1 mm, urychlovací 

napětí bylo 10 kV. Pomocí programu Solarius Particles vyvinutý doktorem P. Solařem 

na fakultě MFF UK jsme pak měřili průměry a plochy nanesených Ag nanočástic. 

Fitování četnosti Ag nanočástic v závislosti na jeho průměru bylo provedeno pomocí 

programu Gnuplot. 

 

2.2. Příprava vzorků 

 

Byly zkoumány vzorky methylenové modři a kyseliny glutamové. Ve formě 

prášku byly zakoupeny od firmy Sigma-Aldrich (methylenová modř pod kódem 

M9140-25G, kyselina glutamová pod kódem G1251-1G). U methylenové modři jsme 

navážili 10 mg prášku, a následně jsme methylenovou modř rozpustili v 10 ml 

deionizované vodě (Millipore-Q, 18 MΩ). Tento roztok o hmotnostní koncentraci 

1 mg/ml jsme třikrát za sebou zředili 10×. Byly tak připraveny roztoky methylenové 

modři o hmotnostních koncentracích 0,01 mg/ml a 0,001 mg/ml. U kyseliny glutamové 

jsme navážili 14 mg prášku, a následně jsme kyselinu glutamovou rozpustili v 3,5 ml 

deionizované vodě. Tento roztok o hmotnostní koncentraci 4 mg/ml jsme jednou 
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zředili 10×. Byly tak připraveny roztoky kyseliny glutamové o hmotnostních 

koncentracích 4 mg/ml a 0,4 mg/ml. Rozpustnost při teplotě 25 °C je u methylenové 

modři 43,6 mg/ml a u kyseliny glutamové 8,57 mg/ml. Je třeba zmínit, že například 

u kyseliny glutamové se rozpustnost při změně teploty na 21 °C sníží až o 25 %. [64, 

65]  

V chemii se často setkáme s veličinou molární koncentrace látky A. 

Pro molární koncentraci látky A, platí vztah: [66] 

𝑐𝐴 =
𝑛𝐴

𝑉
 

kde nA je látkové množství látky A a V je celkový objem roztoku. U této veličiny 

se v praxi často používají jednotky mol/l neboli M. My v této práci budeme přesněji 

používat jednotky µM (µmol/l) pro methylenovou modř a jednotky mM (mmol/l) 

pro kyselinu glutamovou. Abychom tyto jednotky mohli používat, potřebujeme vědět, 

jak je definovaná molární hmotnost. Pro molární hmotnost M platí vztah: 

𝑀 =
𝑚

𝑛
 

 kde m je hmotnost látky a n je látkové množství. Molární hmotnost methylenové 

modři je 319,9 g/mol a molární hmotnost kyseliny glutamové je 147,13 g/mol. [67, 68] 

Po přepočítání můžeme tedy používat veličinu molární koncentrace namísto 

hmotnostní koncentrace. Máme tedy připraveny roztoky methylenové modři o molární 

koncentraci 30 µM a 3 µM a roztoky kyseliny glutamové o molární koncentraci 

30 mM a 3 mM. U všech molárních koncentrací, jak u vzorků methylenové modři, 

tak u vzorků kyseliny glutamové, byly dále připraveny roztoky o odlišné hodnotě pH, 

které měli za cil vytvořit jiné nábojové rozloženi v látce. U methylenové modři jsme 

připravili vzorky o hodnotách pH 7 a pH 2. U kyseliny glutamové jsme připravili 

vzorky o hodnotách pH 5 a pH 2. Hodnota nižšího pH byla jak u methylenové modři, 

tak u kyseliny glutamové získána pomocí 0,5 M roztoku kyseliny chlorovodíkové. 

Měření pH bylo provedeno pomocí lakmusového papírku. Nakonec jsme tedy měli 

u každé z molekul k dispozici 4 různé vzorky lišící se dvěma různými koncentracemi 

a dvěma hodnotami pH, pro methylenovou modř 30 µM pH 2, 30 µM pH 7, 3 µM 

pH 2, 3 µM pH 7 a pro kyselinu glutamovou 30 mM pH 2, 30 mM pH 5, 3 mM pH 2, 

3 mM pH 5. Tyto roztoky byly nakapány na hydrofobní substráty S 0 min, S 2 min 

a S 10 min v objemu 2 µl. 
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2.3. Nastavení aparatury a vyhodnocování měření dynamiky schnutí 

 

Na katedře makromolekulární fyziky MFF UK bylo provedeno měření 

dynamiky schnutí kapek. Na obrázku 2.3.1. máme schéma aparatury, kterou jsme 

sledovali dynamiku schnutí kapky. Do pohyblivého držáku byla umístěna stříkačka 

se vzorkem. Následně byla na povrch nanesena kapka vždy o stejném objemu, 

a to 2 µl. Tato hodnota je orientační, neboť objem kapky byl určován z jejího průměru 

těsně před nanesením kapky na povrch a z aproximace, že kapka je kulová. Kalibrace 

snímků z kamery byla provedena pomocí hrotu stříkačky. 1 pixel na snímku odpovídal 

hodnotě 14,64 µm. 

 

Obrázek 2.3.1. – Schéma aparatury k sledování dynamiky schnutí kapky, 

převzato z [69] 

 

Pomocí programu Solarius Wettability 1.1.59.26 vyvinutý doktorem 

P. Solařem na fakultě MFF UK byly zaznamenávány fotky kapek po nanesení 

na povrch substrátu. Následně jsme mohli určit délku kontaktní linie kapky 

s povrchem a kontaktní úhly kapky. Toto bylo možné díky fitování kapky na povrchu 

pomocí elipsy. Toto fitování bylo u kapek provedeno až do zaschnutí vodného roztoku 

s krokem 20 s až 60 s tak, aby s tímto krokem byla měřená závislost dostatečně přesná. 

Chybu naměřeného kontaktního úhlu odhadujeme na 3°. Největší vliv na tuto chybu 

má ruční fitování kapek pomocí programu. 
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2.4.  Nastavení Ramanova mikroskopu a vyhodnocování měření Ramanových 

spekter 

 

Na konfokálním Ramanovu mikroskopu LabRam HR 800 od společnosti Horiba 

Jobin-Yvon jsme pozorovali tvary a velikosti zaschlých kapek na substrátech, 

a to s objektivy se zvětšením 5× a 10×. Pořízené snímky všech zaschlých kapek máme 

pod zvětšením objektivu 5×. Aparatura je vybavena i polarizačním filtrem, který jsme 

využili. Na této aparatuře jsme také měřili Stokesovu větev Ramanova spektra. 

Rozlišení této aparatury je 4 cm-1. Aparaturu bylo nutné nechat alespoň hodinu 

zapnutou, aby nedocházelo k posuvu vlnočtů při měření. Kalibrace byla provedena 

pomocí křemíku a neonové výbojky. Na obrázku 2.4.1 máme kalibrační spektrum 

křemíku a neonové výbojky získané z měření 2 hodiny po zapnutí aparatury, 

a to v rozsahu 250 cm-1 až 2500 cm-1. U křemíku je velmi výrazný pás o Ramanově 

posunu 521 cm-1, který je v porovnání s ostatními pásy asi 20× intenzivnější. Pásy 

o Ramanově posunu 1998 cm-1 a výše patří neonové výbojce, ostatní pásy patří 

křemíku.  

 

Obrázek 2.4.1. – Kalibrační spektrum křemíku a neonové výbojky 
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Ramanova spektra byla měřena pomocí standartního helium-neonového laseru 

o vlnové délce 632,8 nm. Dráhu jeho svazku máme znázorněnou na zjednodušeném 

schématu na obrázku 2.4.2. Doopravdy laser vstupuje do systému pomocí dvou zrcadel 

přes dvě irisové clony, mezi kterými je ještě interferenční filtr sloužící k propuštění 

určité části spektra. Následně je laserový svazek zaostřen pomocí čočky na štěrbinu 

(na schématu štěrbina H1), která tvoří aperturu svazku před vstupem do mikroskopu. 

Před čočkou jsou ještě umístěny šedé filtry, které jsou ovládány softwarem. 

Po průchodu prostorovým filtrem H1 je laserový svazek odražen od zrcadla M8 

a následně hranového filtru. Pomocí další čočky je vytvářen rovnoběžný svazek, který 

je objektivem mikroskopu zaostřen na vzorek. Následně je záření sbíráno objektivem 

a postupuje stejnou cestou zpět. Edge filtrem projde požadovaná část spektra. Svazek 

skládající se jen ze záření pocházejícího z Ramanova rozptylu nebo z fluorescence 

prochází čočkou a vytvoří obraz svazku na konfokální štěrbině. Další čočky zobrazují 

konfokální štěrbinu na nastavitelnou vstupní štěrbinu spektrografu a upravují aperturu 

svazku na aperturu spektrometru. Poslední čočka vytváří obraz vstupní štěrbiny 

na spektrografu. Spektrograf je vybaven CCD detektorem, který byl chlazen tekutým 

dusíkem. V dráze svazku vystupujícího z mikroskopu jsou umístěny dva děliče svazku. 

První dělič přivádí světlo bílé lampy z optického vlákna a posílá ho na vzorek. Druhý 

dělič posílá obraz vzorku přes čočku do TV kamery, kterou snímáme vzorek.  

 

Obrázek 2.4.2. – Zjednodušené schéma dráhy laserového svazku v aparatuře, 

převzato z [70] 
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Nastavení pro měření spekter methylenové modři bylo následovné. Průměr 

konfokální clony byl 400 µm a průměr vstupní štěrbiny byl 100 µm. Byl použit 

objektiv 50x ULWD (ultra long working distance, objektiv s prodlouženou pracovní 

vzdáleností). Byla použita difrakční mřížka s 300 vrypy na 1 mm. Ramanova spektra 

byla měřena v rozsahu 300 cm-1 až 2530 cm-1.  Abychom vzorek nedegradovali, byl 

použit šedý filtr OD 0,3. Laser měl pak výkon 3 mW. Vzorek jsme excitovali tímto 

laserem na vlnové délce 632,8 nm. Expoziční čas CCD detektoru byl 1 s. Počet 

akumulací bylo 60. Pro každý vzorek, tedy danou koncentraci a pH, bylo změřeno více 

než 25 Ramanových spekter z různých míst zaschlé kapky (z míst zakoncentrování, 

která byla pro danou kapku nejvýznačnější). Následně bylo vybráno 20 nejvhodnějších 

Ramanových spekter od každého vzorku a pro každý substrát, a to z toho důvodu, 

že některá spektra byla změřena z míst, které vykazovaly nízkou intenzitu spektra 

methylenové modři. Následně jsme měli připravenou sadu 60 spekter pro jeden vzorek 

a tři různé substráty. U těchto spekter jsme odčítali pozadí a provedli faktorovou 

analýzu v programu Main 2013 vytvořený doktorem J. Palackým a docentem 

P. Mojžešem na MFF UK. Toto zpracování bylo provedeno v rozsahu 300-1800 cm-1, 

neboť zde měla methylenová modř výrazné Ramanovy pásy. 

Dále jsme také měřili Ramanova spektra kyseliny glutamové na stejné 

aparatuře. Nastavení pro toto měření bylo následovné. Průměr konfokální clony byl 

400 µm a průměr vstupní štěrbiny byl 100 µm. Byl použit opět objektiv 50x ULWD. 

Byla použita difrakční mřížka s 300 vrypy na 1 mm. Ramanova spektra byla měřena 

v rozsahu 250 cm-1 až 2530 cm-1. Pro měření nebyl použit žádný šedý filtr. Vzorek 

nevykazoval žádnou degradaci ani nebyly zaznamenány spektrální změny během 

měření Ramanových spekter. Vzorek jsme excitovali pomocí laseru na vlnové délce 

632,8 nm o výkonu 6,4 mW. Expoziční čas CCD detektoru byl 2 s. Počet akumulací 

bylo 60. Opět pro každý vzorek bylo změřeno více než 25 Ramanových spekter 

z různých míst zakoncentrování, která byla pro danou kapku nejvýznačnější. Následně 

bylo vybráno 25 nejvhodnějších Ramanových spekter od každého vzorku a pro každý 

substrát. Následně jsme měli připravenou sadu 75 spekter pro jeden vzorek a tři různé 

substráty. U těchto spekter jsme odčítali pozadí a provedli faktorovou analýzu 

v programu Main 2013 vytvořený doktorem J. Palackým a docentem P. Mojžešem 

na MFF UK. Toto zpracování bylo provedeno v rozsahu 300-1800 cm-1, neboť zde 

měla kyselina glutamová výrazné Ramanovy pásy. 
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3. VÝSLEDKY MĚŘENÍ A DISKUZE 

 
 „…. experimentální fyzik by si měl zachovat nestrannost. Není nic horšího, než když 

experimentátor chce prokázat teorii. Musíte být zcela objektivní.“  

- Jerome Isaac Friedman  

 

3.1. Substráty pro nanášení kapek 

 

Byly pořízeny dva snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) 

substrátu S 10 min, kdy na substrát nebyla ještě nanesena svrchní vrstva PTFE. 

Na obrázku 3.1.1. máme tyto snímky s viditelným polem o šířce 1200 nm a 600 nm 

(viewfield 1200 nm a 600 nm). U těchto snímků jsme fitovali průměry Ag nanočástic. 

Na obrázku je také vynesena závislost četnosti naměřených nanočástic na jejich 

průměru pronesená Gaussovou křivkou (jedná se o závislost ze snímku 

s viewfield 1200 nm), 

𝐺(𝑝) =
𝑎

𝑐√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑝−𝑏)2

2𝑐2 )   

  

kde b udává střed rozdělení, a je škálovací konstanta a c je směrodatná odchylka 

určující šířku rozdělení. U tohoto snímku nám vyšly hodnoty parametrů 

a = (420 ± 42) nm, b = (21,4 ± 0,5) nm, c = (4,0 ± 0,5) nm. Dále bylo podobně 

provedeno fitování u snímku s viewfield 600 nm. Vyšly nám hodnoty parametrů 

a = (156 ± 13) nm, b = (20,9 ± 0,4) nm, c = (4,3 ± 0,4) nm. Parametr b odpovídá 

velikosti nanočástic. 

Dále byla spočtena celková plocha snímku, na kterou jsme nanesli Ag 

nanočástice, u snímku ze SEM substrátu S 10 min s viewfield 600 nm. Tento snímek 

jsme vybrali ke zpracování kvůli tomu, že počet částic nanesených na substrát už byl 

dostatečný pro měření průměrného množství Ag nanočástic za daný časový interval. 

Navíc počet částic nebyl příliš velký na to, aby docházelo k nanášení částic na již 

nanesené částice, což by nám vnášelo chybu do zpracovávání. Velikost snímku 

na výšku byla 450 nm. Tedy plocha snímku je 270000 nm2. Celkově za zmíněných 

10 min bylo naneseno 139 Ag nanočástic na plochu 55844 nm2, což je přibližně 21 % 
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z plochy celého snímku. Tedy za jednu minutu jsme nanesli 14 Ag nanočástic a jejich 

hustota toku je 51,5 nanočástic µm-2 min-1. 

Vynásobením nanesené plochy Ag nanočástic středem rozdělení průměru 

nanesené nanočástice pro viewfield 600 nm rovnému 20,9 nm dostaneme přibližný 

nanesený objem Ag, a to za zmíněných 10 minut na plochu snímku 270000 nm2. 

Můžeme tedy spočítat hodnotu objemu toku Ag prošlého jednotkovou plochou za čas. 

Tento nehomogenní tok je roven přibližně 0,43 nm3 min-1 nm-2. 

 

Obrázek 3.1.1. – Nahoře: Snímky ze SEM - nalevo viewfield 1200 nm a napravo 

viewfield 600 nm, Dole: Závislost počtu nanesených nanočástic stříbra na jejich 

průměru pro viewfield 1200 nm 
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Dále na obrázku 3.1.3. můžeme vidět snímky z mikroskopie atomárních sil 

(AFM) všech vytvořených substrátů o různé době nanášení Ag nanočástic. U těchto 

snímků byla vypočtena střední kvadratická drsnost povrchu (RMS). Tu máme 

vynesenou v závislosti na době nanášení Ag nanočástic a počtu nanesených Ag 

nanočástic v obrázku 3.1.2. Chyba hodnoty RMS byla maximálně 0,8 nm. Tedy 

hodnoty jsou v jednotkách nanometrů správné a vidíme, že drsnost substrátů 

se zvyšuje s delší dobou nanášení Ag nanočástic. 

 

 

Obrázek 3.1.2. – Závislost RMS (spočtená ze snímků z AFM s plochou 1 µm2) na době 

nanášení Ag nanočástic pro všechny substráty, které byly vytvořeny 
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Obrázek 3.1.3. – Snímky z AFM z oblasti o velikosti 1 µm2 
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3.2.  Měření dynamiky schnutí kapek 

 

Připravené vzorky byly nakapávány na substráty a byla u nich měřena 

dynamika schnutí kapek. Naše připravené povrchy byly nesmáčivé, což je i v souladu 

s teorií. PTFE je polymer obsahující atomy fluoru kovalentně spojené s uhlíky. 

V teoretické části jsme se také zmínili, že drsnost povrchu ovlivňuje jeho smáčivost. 

Jestliže máme připraven povrch, který je smáčivý nebo nesmáčivý, bude jeho vlastnost 

zvýrazněna, pokud je jeho povrch zdrsněný. Toto se nám potvrdilo. Substráty, které 

byly více zdrsněny, vykazovaly vyšší statický kontaktní úhel kapek. Statické kontaktní 

úhly kapek našich studovaných molekul po nanesení na povrch substrátu máme 

znázorněny v tabulce 2. Jedná se o kontaktní úhly, které byly určeny jako aritmetický 

průměr kontaktních úhlů všech vzorků. Ty se při různé koncentraci a pH od této 

průměrné hodnoty lišily maximálně o 6°.  

 

Tabulka 2 – Statické kontaktní úhly kapek studovaných molekul na různých 

substrátech 

 

 

Statické kontaktní úhly kapek po nanesení na povrch substrátu máme také znázorněny 

v tabulce 3 pro methylenovou modř a tabulce 4 pro kyselinu glutamovou, a to opět 

pro naše tři připravené substráty. V těchto tabulkách můžeme u molekul porovnat 

jejich statické kontaktní úhly v závislosti na různé koncentraci a hodnotě pH. 

U substrátu S 10 min vidíme, že pro každý vzorek u obou molekul máme stejné 

kontaktní úhly. Nejvýraznější rozdíly máme pro substrát S 0 min. 
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Tabulka 3 – Statické kontaktní úhly kapek methylenové modři na různých substrátech 

 

 

Tabulka 4 – Statické kontaktní úhly kapek methylenové modři na různých substrátech 

 

 

Na dalších několika obrázcích předložíme závislosti kontaktních úhlů a linií 

kapek methylenové modři na čase. Na každé stránce předložíme tuto závislost na čase 

v minutách a na čase relativním. Chceme charakterizovat, zda kapky nemají nějakou 

společnou vlastnost. Po předložené sérii obrázků si zobrazené závislosti popíšeme.  
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Obrázek 3.2.1. – Závislost kontaktních úhlů kapek methylenové modři na čase měřená 

na substrátu S 0 min 
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Obrázek 3.2.2. – Závislost kontaktních úhlů kapek methylenové modři na čase měřená 

na substrátu S 2 min 
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Obrázek 3.2.3. – Závislost kontaktních úhlů kapek methylenové modři na čase měřená 

na substrátu S 10 min 
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Obrázek 3.2.4. – Závislost kontaktních linií kapek methylenové modři na čase měřená 

na substrátu S 0 min 
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Obrázek 3.2.5. – Závislost kontaktních linií kapek methylenové modři na čase měřená 

na substrátu S 2 min 
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Obrázek 3.2.6. – Závislost kontaktních linií kapek methylenové modři na čase měřená 

na substrátu S 10 min 
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Jak už bylo řečeno dynamika schnutí byla měřena až do zaschnutí vodného 

roztoku. Proto asi 5 posledních hodnot patří fázi, kdy už kapka téměř zaschla a došlo 

už i k převážnému zakoncentrování kapky na povrchu. Na obrázcích 3.2.1. až 3.2.3. 

máme vyneseny závislosti kontaktního úhlu methylenové modři na čase. U substrátu 

S 10 min vidíme, že pro všechny vzorky byla změřena stejná závislost kontaktního 

úhlu na čase. U substrátu S 2 min vidíme podobnou téměř lineární závislost u vzorků 

30 µM pH 2 a 30 µM pH 7 a dále podobnou měnící se závislost v poslední čtvrtině 

fáze schnutí u vzorků 30 µM pH 2 a 30 µM pH 7. V stejných časech docházelo 

i ke změně kontaktní linie kapek pro stejné vzorky. U substrátu S 10 min se naopak 

kontaktní linie po téměř celou dobu měření neměnila. 

U substrátu S 0 min je závislost kontaktního úhlu na čase i závislost kontaktní 

linie na čase složitější. U všech vzorků docházelo ke klesání kontaktního úhlu. U tří 

vzorků ale tato závislost přestala a vzorek pak neměnil kontaktní úhel téměř 

až do konce schnutí kapek. U zbylého vzorku 30 µM pH 7 kontaktní úhel klesal 

po celou dobu schnutí. V stejných časech, kdy docházelo ke změnám závislosti 

kontaktního úhlu na čase u tří zmíněných vzorků, docházelo i ke změnám závislosti 

kontaktní linie na čase. U všech vzorků se v první fázi schnutí kontaktní linie neměnila. 

Tato konstantní závislost kontaktní linie na čase přetrvávala u vzorku 30 µM pH 7. 

U zbylých tří vzorků se tato závislost změnila na lineárně klesající závislost, která 

přetrvávala až do konce schnutí kapky. 

Další analýzou bylo zjištěno, že u vzorků 30 µM pH 7 na všech substrátech, 

30 µM pH 2 na substrátech S 2 min a S 10 min, 3 µM pH 7 na substrátu S 10 min byly 

splněny podmínky pro kapilární jev a tvorbu kávového kroužku téměř po celou dobu 

schnutí. Tyto kávové kroužky opravdu pozorujeme na snímcích zaschlých kapek. 

U ostatních vzorků docházelo ke změnám kontaktní linie. Nebyly tak splněny 

podmínky pro samotný kapilární jev a docházelo tak nejspíše i k současnému 

Marangonihově jevu. Například u vzorku 3 µM pH 2 na substrátu S 2 min můžeme 

toto změnu kontaktní linie pozorovat. Tato kapka se zakoncentrovala do středu.  

Na dalších několika obrázcích předložíme závislosti kontaktních úhlů a linií 

kapek kyseliny glutamové na čase. Na každé stránce předložíme tuto závislost opět 

na čase v minutách a na čase relativním. Chceme charakterizovat, zda kapky nemají 

nějakou společnou vlastnost. Po předložené sérii obrázků si zobrazené závislosti 

popíšeme. 
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Obrázek 3.2.7. – Závislost kontaktních úhlů kapek kyseliny glutamové na čase měřená 

na substrátu S 0 min 
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Obrázek 3.2.8. – Závislost kontaktních úhlů kapek kyseliny glutamové na čase měřená 

na substrátu S 2 min 
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Obrázek 3.2.9. – Závislost kontaktních úhlů kapek kyseliny glutamové na čase měřená 

na substrátu S 10 min 
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Obrázek 3.2.10. – Závislost kontaktních linií kapek kyseliny glutamové na čase 

měřená na substrátu S 0 min 
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Obrázek 3.2.11. – Závislost kontaktních linií kapek kyseliny glutamové na čase 

měřená na substrátu S 2 min 
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Obrázek 3.2.12. – Závislost kontaktních linií kapek kyseliny glutamové na čase 

měřená na substrátu S 10 min 
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Na obrázcích 3.2.7. až 3.2.9. máme vyneseny závislosti kontaktního úhlu 

kyseliny glutamové na čase. Můžeme si povšimnout vzorku 3 mM pH 5, který 

zasychal velmi dlouhou dobu. Dynamika schnutí tohoto vzorku nebyla pro substrát 

S 10 min měřena celá, neboť měření probíhalo už více než 100 min a měření bylo 

nutné ukončit. Následně jsme mohli měřit až po téměř 2 měsících a podmínky 

při měření i stáří substrátu nebylo možné nastavit tak, jak bychom potřebovali. Vzorek 

vykazoval stejnou lineární závislost podobně jako na ostatních substrátech 

a neagregoval, viz kapitola 3.3. Podobně i vzorek 3 mM pH 2 na substrátu S 10 min 

zasychal delší dobu. U všech závislostí kontaktních úhlů na relativním časem vidíme, 

že všechny vzorky mají podobnou klesající téměř lineární závislost kromě vzorku 

30 mM pH 5, který v závěrečné fázi schnutí tuto závislost nemá. Tyto kapky vzorku 

30 mM ph5 agregovaly, což je patrné na snímcích v kapitole 3.3. Je nutné podotknout, 

že zmíněná závislost v závěrečné fázi schnutí je také jiná u vzorku 30 mM pH 2 

na substrátu S 10 min. Nemůžeme tedy přisoudit změny v závislosti kontaktního úhlu 

na čase k agregaci anebo vytváření kapek. Toto přiřazování se pro tuto molekulu jeví 

jako nevhodné. 

 Na obrázcích 3.2.10. až 3.2.12. máme vyneseny závislosti kontaktní linie 

kyseliny glutamové na čase. Můžeme si povšimnout neměnící se kontaktní linie 

u vzorků 3 mM pH 5 a 3 mM pH 2, ačkoli u obrázku 3.2.12. je menší viditelné zvětšení 

kontaktní linie v počáteční fázi schnutí (počáteční snaha, dostat se do výhodnějšího 

uspořádání, byla nejspíše zabráněna vyšší drsností povrchu). U grafů s relativním 

časem si můžeme všimnout náhlé změny kontaktní linie u vzorku 30 mM pH 5 

na substrátech S 0 min a S 2 min, po které docházelo k jejímu lineárnímu poklesu. 

Při této změně kontaktních linií došlo i ke změně závislosti kontaktního úhlu na tomto 

relativním čase. I přes další analýzu vytvořených dynamik schnutí kyseliny glutamové 

nebylo možné vydedukovat, proč právě u vzorku 30 mM pH 5 došlo k agregaci 

a u ostatních vzorků nedošlo. Dále u vzorků s nižší koncentrací a vzorku 30 mM pH 5 

na substrátech S 2 min a S 10 min nedocházelo ke změnám kontaktní linie a byly 

tak splněny podmínky pro vznik kávového kroužku. Ten na snímcích v kapitole 3.3. 

u všech vzorků nepozorujeme. 

Pro ucelenou informaci o dynamice schnutí kapek byly také vytvořeny 

závislosti kontaktních linií na kontaktním úhlu. U těchto závislostí jsme pozorovali tři 

módy schnutí: a) CCL (constant contact line) - kontaktní úhel se mění a kontaktní linie 
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zůstává stejná, b) CCA (constant contact angle) - kontaktní linie se mění a kontaktní 

úhel zůstává stejný, c) smíšený mód – kontaktní linie i kontaktní úhel se mění. 

Na obrázku 3.2.13. a 3.2.14. máme závislosti kontaktní linie na kontaktním úhlu 

u methylenové modři. Vidíme, že na substrátu S 0 min, vzorek 30 µM pH 7 jako jediný 

zasychal v módu CCL po celou dobu schnutí. U ostatních vzorků proběhly všechny 

možné módy schnutí schnutí v pořadí CCL, CCA a smíšený mód.  Na substrátu 

S 2 min pozorujeme módy CCL u vzorků s vyšší koncentrací. U ostatních vzorků opět 

proběhly všechny možné módy schnutí ve stejném pořadí CCL, CCA a smíšený mód. 

Na substrátu S 10 min vzorek 3 µM pH 2 zasychal na začátku v módu CCL a následně 

ve smíšeném módu. Ostatní vzorky zasychaly v módu CCL. Všechny vzorky, u nichž 

probíhaly i jiné módy schnutí než mód CCL, se zakoncentrovaly v menší oblasti 

(kromě vzorku 30 µM pH 2 na substrátu S 0 min). To je viditelné na snímcích 

zaschlých kapek v další kapitole. 

 

Obrázek 3.2.13. – Závislost kontaktních linií kapek methylenové modři na kontaktním 

úhlu měřená na substrátu S 0 min 
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Obrázek 3.2.14. – Závislost kontaktních linií kapek methylenové modři na kontaktním 

úhlu měřená na substrátu S 2 min (nahoře) a S 10 min (dole) 
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Na obrázku 3.2.15. a 3.2.16. máme závislosti kontaktní linie na kontaktním úhlu 

u kyseliny glutamové. Vidíme, že na substrátu S 0 min pozorujeme módy CCL 

u vzorků s nižší koncentrací. Jinak kapka zasychala u vzorku 30 mM pH 5 ve všech 

možných módech a u vzorku 30 mM pH 5 pouze v módu CCL a smíšeném módě. 

Na substrátu S 2 min pozorujeme, že všechny kapky (kromě vzorku 30 mM pH 5) 

zasychaly v módu CCL. Zmíněný vzorek 30 mM pH 5 zasychal v módu CCL a CCA. 

Na substrátu S 10 min všechny kapky zasychaly v módu CCL, přičemž u kapek 

s nižším pH je viditelný smíšený mód v závěrečné fázi schnutí (hodnoty patřící nižším 

kontaktním úhlům). I po této analýze jsme nemohli zjistit, proč vzorek 30 mM pH 5 

agregoval. U ostatních vzorků byly viditelné změny módů schnutí, ale obecně nebylo 

možné vystihnout charakteristiku, která by popisovala zmíněné změny. 

 

 

Obrázek 3.2.15. – Závislost kontaktních linií kapek kyseliny glutamové na kontaktním 

úhlu měřená na substrátu S 0 min 
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Obrázek 3.2.16. – Závislost kontaktních linií kapek kyseliny glutamové na kontaktním 

úhlu měřená na substrátu S 2 min (nahoře) a S 10 min (dole)  
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3.3.  Zaschlé kapky na substrátech 

 

Pozorovali jsme tvary a velikosti zaschlých kapek na substrátech. Na obrázku 

3.3.1 můžeme vidět 12 snímků zaschlých kapek čtyř vzorků kyseliny glutamové 

na třech různých substrátech. Tyto kapky byly nakapány na katedře makromolekulární 

fyziky MFF UK a byla u nich měřena dynamika schnutí a Ramanova spektra. Substráty 

z důvodu dobrého rozlišení rozhraní při snímání kamerou při měření dynamiky schnutí 

byly mírně nakloněny. 

 

Obrázek 3.3.1. – Zaschlé kapky kyseliny glutamové 
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Na obrázku 3.3.2. máme 12 snímků zaschlých kapek čtyř vzorků methylenové modři 

na třech různých substrátech. Tyto kapky byly opět kapány na katedře 

makromolekulární fyziky MFF UK, kde byla změřena jejich dynamika schnutí. 

Následně byla měřena Ramanova spektra. Vzhledem k tomu, že substráty byly 

při měření dynamiky schnutí byly mírně nakloněny, mohlo docházet 

k zakoncentrování kapky v jedné oblasti, jak můžeme vidět například u zaschlé kapky 

30 µM pH 7 na substrátu S 0 min. 

 

Obrázek 3.3.2. – Zaschlé kapky methylenové modři nakapány na katedře 

makromolekulární fyziky MFF UK. 
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Pro porovnání tvarů a velikostí zaschlých kapek jsme stejné vzorky nakapali 

na oddělení biomolekul MFF UK. Substrát zde nebyl nakloněn. Je třeba dodat, 

že teplota a vlhkost vzduchu byla nižší oproti měření na katedře makromolekulární 

fyziky MFF UK. Stáří substrátu bylo naopak vyšší. Zaschlé kapky máme na obrázku 

3.3.3. a můžeme si všimnout výrazných změn, které přisuzujeme právě změněným 

podmínkám při nakapávání. Abychom jsme si potvrdili to, že kapky při stejných 

podmínkách zaschnou stejně, tak jsme zkusili nakapat 4 kapky jednoho vzorku na 

jeden substrát. Všechny 4 kapky zaschly stejně. Snímky nepředkládáme. 

 

 

Obrázek 3.3.3. – Zaschlé kapky methylenové modři nakapány na oddělení biomolekul 

MFF UK 
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 Analýzou všech snímků obou molekul si můžeme všimnout, že některé vzorky 

zaschlých kapek mají podobné vlastnosti (rozměrové a strukturní parametry). Můžeme 

zmínit vzorek kyseliny glutamové 30 mM pH 5, který vytvářel agregáty na všech 

substrátech. Podobné vlastnosti některých vzorků můžeme najít i pro konkrétní 

substráty. Další analýzou všech molekul na určitém substrátu jsme zjistili, že zaschlé 

kapky nemají žádnou společnou charakteristiku. Dále vidíme, že vzorky zasychaly 

jinak jak pro různé substráty, tak pro různé hodnoty pH a různé hodnoty koncentrací, 

ovšem nelze v nich sledovat obecnější trend. Tedy obecně změnami vlastností molekul 

nebo substrátů můžeme měnit zakoncentrování kapek, ale to, že by nějaký 

z připravených substrátů vykazoval výraznější zakoncentrování kapky, nebylo 

prokázáno (to bude dále potvrzeno analýzou měřených Ramanových spekter). Toto 

zakoncentrování kapek, které obecně záleží i na typu molekuly, je v tomto případě 

rozdílné.  

 

3.4.  Ramanova spektra methylenové modři 

 

U připravené sady 60 spekter pro jeden vzorek s danou koncentrací a pH, která 

odpovídá třem použitým substrátům (20 spekter pro jeden substrát), jsme odčítali 

pozadí a provedli faktorovou analýzu v spektrálním rozsahu 300 cm-1 až 1800 cm-1, 

neboť zde má methylenová modř výrazné Ramanovy pásy. Výsledkem faktorové 

analýzy je sada subspekter, jejich statistické váhy (singulární hodnoty) 

a normalizované koeficienty pro každé subspektrum udávající jeho relativní 

zastoupení v naměřených spektrech. Singulární hodnoty pro jednotlivé číslo 

subspektra máme na obrázku 3.4.1. 

 

 



 

65 

 

 

Obrázek 3.4.1. - Singulární hodnoty pro jednotlivé číslo subspektra 

 

Ze sad singulárních hodnot (obrázek 3.4.1.) si můžeme povšimnout, 

že faktorová dimenze problému je větší než jedna. Při schnutí kapek tedy docházelo 

k složitějším dějům, jako například k možné agregaci, kterými se tato bakalářská práce 

nezabývá. První subspektrum popisuje nejdůležitější společné charakteristiky 

naměřených spekter a aproximuje měřená spektra nejlepším možným způsobem 

(ve smyslu metody nejmenších čtverců).  Na obrázku 3.4.2. máme vynesené první 

subspektra pro 4 různé vzorky o různé koncentraci a hodnotě pH. Pro lepší znázornění 

byla subspektra různě zvětšena. Spektrální pásy pro tyto první subspektra mají u všech 

vzorků stejný Ramanův posun. Ačkoli můžeme najít menší změny pásů u různých 

vzorků na Ramanově posunu 480 cm-1. Na tyto změny mohl mít vliv křemík, díky 

němuž tyto pásy u některých vzorků nebyly viditelné, nebo i vzpomínaná možná 

agregace vzorku. 
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Obrázek 3.4.2. – První subspektra čtyř vzorků o různé koncentraci a hodnotě pH 

(v legendě máme v závorce vedle vzorku napsáno, kolikrát dané subspektrum bylo 

zvětšeno) 

 

Pomocí faktorové analýzy jsme zpracovávali celkem 60 spekter, z nichž každých 20 

spekter patřilo odlišnému substrátu (postupně 0 min, 2 min, 10 min). Následně jsme 

pak dostali 60 koeficientů relativního zastoupení prvního subspektra pro každé 

naměřené spektrum pro každou koncentraci a hodnotu pH vzorku. Relativní 

zastoupení prvního subspektra odpovídá naměřené intenzitě. Na obrázku 3.4.3. 

můžeme vidět, že koeficienty prvního subspektra pro jednotlivá naměřená spektra 

se u různých substrátů liší. Mezi připravenými hydrofobními substráty se nevyskytoval 

žádný substrát, na kterém by obecně docházelo k lepšímu zakoncentrování kapek, 

a tím pádem k vyšším intenzitám Ramanových spektrálních pásů. Trend zvyšovaní 

intenzity s hydrofobicitou substrátu pozorujeme v jednom případě, a to konkrétně 

při vzorku o koncentraci 30 𝜇M a pH 7. 
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Obrázek 3.4.3. – Koeficienty relativního zastoupení prvního subspektra pro jednotlivá 

naměřená spektra 
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3.5.  Ramanova spektra kyseliny glutamové 

 

Spektra pro všechny vzorky kyseliny glutamové kromě vzorku 30 mM pH 5 

vykazovaly velký signál od křemíku, který byl použitý při výrobě substrátu, v poměru 

k intenzitě spektra kyseliny glutamové (tento poměr byl mnohem větší 

než u methylenové modři). Tyto intenzivní spektrální pásy vnášely velké chyby 

do zpracování pomocí faktorové analýzy. Z tohoto důvodu jsme nejintenzivnější pás 

odstranili a zpracovávali zvlášť spektrum v rozsahu 250 cm-1 až 470 cm-1. Zde 

se vyskytovaly dva pásy od křemíku, které jsme nesměli zaměnit s kyselinou 

glutamovou. Po precizní analýze jsme určili, že tři zmíněné vzorky kyseliny glutamové 

mají na pozadí křemíku v tomto rozsahu 2 viditelné pásy. Na obrázku 3.5.1. 

předkládáme spektrum vzorku 30 mM pH 2 ve dříve zmíněném rozsahu společně 

se spektrem samotného křemíku. Ke zpracovávání výsledků v tomto rozsahu je třeba 

dodat, že v různých spektrech vykazovaly pásy kyseliny glutamové větší či menší 

poměr vůči pásu křemíku o Ramanově posunu 303 cm-1. To také vnáší chybu 

do zpracovávání pomocí faktorové analýzy, kterou jsme prováděli, ale nepředkládáme 

ji. Podrobnější analýzu těchto pásů nerozebíráme. 

 

Obrázek 3.5.1 – Spektrum křemíku a kyseliny glutamové 



 

69 

 

Tři zmíněné vzorky, u kterých byl viditelný signál ze křemíku jsme dále 

zpracovávali pomocí faktorové analýzy v rozsahu 590 cm-1 až 1800 cm-1. Navíc jsme 

odstranili další pás křemíku v rozsahu 890 cm-1 až 1040 cm-1. V naměřených spektrech 

u vzorku 30 mM pH 5 jsme nepozorovali intenzivní Ramanovy pásy příslušející 

křemíku. Zaschlá kapka tohoto vzorku vytvořila při schnutí agregát. Vznikla tak silná 

vrstva vzorku a intenzivní spektrální pásy křemíku, které byly přítomné ve spektrech, 

jak u ostatních vzorků, tak u methylenové modři, teď nebyly pozorovatelné. Naměřená 

spektra vzorku 30 mM pH 5 jsme zpracovávali v rozsahu 250 cm-1 až 1800 cm-1 (tedy 

v oblasti, kde měla kyselina glutamová viditelné pásy v našem měřeném rozsahu). 

Následně byly pro spektra všech vzorků z faktorové analýzy získány singulární 

hodnoty pro jednotlivé číslo subspektra. Tyto váhové faktory máme znázorněné 

na obrázku 3.5.2. Vidíme, že druhé subspektrum má méně než o pětinu menší 

singulární hodnoty než první subspektrum a faktorová dimenze problému je více 

než jedna. Spektra z různých částí kapek tedy vykazují složitější spektrální změny, 

kterými se tato bakalářská práce nezabývá. K popisu Ramanových spekter budeme 

používat první subspektrum, podobně jako u methylenové modři. 

 

Obrázek 3.5.2. - Singulární hodnoty pro jednotlivé číslo subspektra 
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Na obrázku 3.5.3. můžeme vidět první subspektra získaná z faktorové analýzy 

z naměřených Ramanových spekter kyseliny glutamové v rozsahu 590 cm-1 až 1190 

cm-1. Tři viditelné čáry v rozsahu 890 cm-1 až 1040 cm-1 vznikly odstraněním pásu 

křemíku. Na obrázku 3.5.4. pak vidíme první subspektra získaná z faktorové analýzy 

z naměřených Ramanových spekter kyseliny glutamové v rozsahu 1190 cm-1 až 1790 

cm-1. Pro lepší znázornění byla první subspektra u obou obrázků různě zvětšena. 

Na prvních subspektrech můžeme vidět pásy pocházející od křemíku. Jedná se o pásy, 

které vidíme u všech vzorků kromě vzorku 30 mM pH 5. Tyto pásy se nacházejí 

na Ramanových posunech 619 cm-1, 668 cm-1 a na 1335 cm-1. Spektrální pásy patřící 

kyselině glutamové mají u všech vzorků na prvním subspektru stejný Ramanův posun. 

 

Obrázek 3.5.3. – První subspektra kyseliny glutamové všech čtyř vzorků v rozsahu 

590 cm-1 až 1190 cm-1 (v legendě máme v závorce vedle vzorku napsáno, kolikrát dané 

subspektrum bylo zvětšeno) 
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Obrázek 3.5.4. – První subspektra kyseliny glutamové všech čtyř vzorků v rozsahu 

1190 cm-1 až 1790 cm-1 (v legendě máme v závorce vedle vzorku napsáno, kolikrát 

dané spektrum bylo zvětšeno) 

 

Na obrázku 3.5.5. můžeme vidět, že koeficienty prvního subspektra pro jednotlivá 

naměřená spektra vykazují velmi podobné hodnoty pro všechny substráty 

a pro všechny vzorky. Mezi připravenými hydrofobními substráty se nevyskytoval 

žádný substrát, na kterém by obecně docházelo k lepšímu zakoncentrování kapek, a 

tím pádem k vyšším intenzitám Ramanových spektrálních pásů. Zdrsnění povrchu tedy 

nemělo vliv na zakoncentrování kapek a intenzita výsledného signálu byla pro všechny 

použité substráty velmi podobná. 
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Obrázek 3.5.5. – Koeficienty relativního zastoupení prvního subspektra pro jednotlivá 

naměřená spektra 
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ZÁVĚR 

 
„Fyzika je naštěstí jednoduchá. Fyzikové nejsou.“  

- Edward Teller 

 

 V rámci metody DCDR jsme se zabývali sledováním schnutí 

a zakoncentrováním kapek vodných roztoků methylenové modři a kyseliny glutamové 

na třech hydrofobních substrátech. U každé z molekul byly připraveny celkem 

4 vzorky lišící se koncentracemi a hodnotou pH, která je spojena s nábojovým 

rozložením. Tyto vzorky byly nakapány na jeden hladký (jen s PTFE vrstvou) a dva 

nano drsné (s naprášenými nanočásticemi stříbra pokrytými svrchní vrstvou PTFE) 

substráty s různou hydrofobicitou. Zvýšení hydrofobicity bylo docíleno zdrsněním 

povrchu pomocí stříbrných nanočástic. 

 Analýzou AFM a SEM snímku byla určena velikost nanočástic a bylo ukázáno, 

že s rostoucím počtem naprášených nanočástic (s rostoucí dobou naprašování) rostla 

i drsnost substrátu. Substráty, které byly více zdrsněny, vykazovaly vyšší statický 

kontaktní úhel kapek. Další analýzou grafů dynamiky schnutí kapek bylo zjištěno, 

že přítomnost neměnící se kontaktní linie při schnutí kapky často vedla k vytvoření 

„kávového kroužku“. Tato přítomnost vedla i ke zakoncentrování kapky do středu. 

Zachováním neměnící se kontaktní linie po dobu schnutí tedy nemusí dojít k vytvoření 

„kávového kroužku“. Obecně z grafů dynamiky schnutí nebylo možné vyčíst, proč 

se kapky zakoncentrovaly určitým způsobem, a popsat vývoj, který by byl 

charakteristický pro toto zakoncentrování v případech námi nastavených koncentrací 

a hodnot pH roztoků. 

 Analýzou mikroskopických snímků v bílém světle jsme zjistili, že zaschlé 

kapky na určitém substrátu nevykazovaly společné vlastnosti (parametry). 

U některých vzorků však bylo možné najít podobné vlastnosti. Asi nejvýznačnější 

z nich byly u vzorku kyseliny glutamové 30 mM pH 5, kdy kapky vytvářely agregáty. 

Příčina a důvod agregace při této koncentraci a hodnotě pH by mohla být vhodná 

k dalšímu studiu interakcí této molekuly. Obecně vzorky zasychaly různě, 

jak pro různé substráty, tak pro různé hodnoty pH a různé hodnoty koncentrací. 
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Tedy změnami nábojového rozložení a koncentrací molekul nebo hydrofobicitou 

substrátů můžeme měnit zakoncentrování kapek. Pro námi studované vzorky roztoků 

a substrátů ale nelze vysledovat obecný trend chování. Zakoncentrování kapek také 

záleží na typu molekuly, jež byly v tomto případě pro methylenovou modř a kyselinu 

glutamovou rozdílné. Také bylo změřeno, že kapky zaschly různě při lišící se teplotě, 

vlhkosti a stáří povrchu.  

Ze zaschlých kapek bylo možné měřit kvalitní Ramanova spektra, která 

pro každou zaschlou kapku byla charakteristická. Na základě prvního subspektra 

získaného z faktorové analýzy provedené na sérii změřených Ramanových spekter 

jsme charakterizovali zakoncentrování vzorků zaschlých kapek roztoků nanesených 

na povrchy substrátů. Toto zakoncentrování bylo určeno na základě koeficientů 

udávajících relativní zastoupení prvního subspektra a odpovídajících naměřené 

intenzitě. Mohli jsme vidět, že mezi připravenými hydrofobními substráty 

se nevyskytoval žádný substrát, na kterém by obecně docházelo k výrazně lepšímu 

zakoncentrování kapek, a tím pádem k vyšším intenzitám Ramanových spektrálních 

pásů. Naopak docházelo k podobnému zakoncentrování kapky u všech substrátů. 

Zdrsnění povrchu tedy nemělo vliv na zakoncentrování kapek a intenzita výsledného 

signálu byla pro všechny použité substráty velmi podobná. 

Vzhledem k tomu, že druhé subspektrum mělo relativně vysoké singulární hodnoty 

v porovnání s prvním subspektrem, při schnutí docházelo k složitějším spektrálním 

změnám. Tato bakalářská práce se těmito složitějšími spektrálními změnami 

již nezabývá, ale mohly by být vhodné pro další studium v rámci této problematiky. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

3 mM pH 2 – vzorek kyseliny glutamové o koncentraci 3 mM a hodnotě pH 2 

3 mM pH 5 – vzorek kyseliny glutamové o koncentraci 3 mM a hodnotě pH 5 

3 µM pH 2 – vzorek methylenové modři o koncentraci 3 µM a hodnotě pH 2 

3 µM pH 7 – vzorek methylenové modři o koncentraci 3 µM a hodnotě pH 7 

30 mM pH 2 – vzorek kyseliny glutamové o koncentraci 30 mM a hodnotě pH 2 

30 mM pH 5 – vzorek kyseliny glutamové o koncentraci 30 mM a hodnotě pH 5 

30 µM pH 2 – vzorek methylenové modři o koncentraci 30 µM a hodnotě pH 2 

30 µM pH 7 – vzorek methylenové modři o koncentraci 30 µM a hodnotě pH 7 

AFM – Atomic Force Microscopy, Mikroskopie atomárních sil 

Ag – stříbro 

antisym. – antisymetrické vibrace 

br. – široký pás 

CCL – constant contact line, kontaktní úhel se mění a kontaktní linie zůstává stejná 

CCA – constant contact angle, kontaktní linie se mění a kontaktní úhel zůstává stejný 

CCD – charged-coupled device, elektronická součástka používaná pro snímání 

obrazové informace 

def. – deformační vibrace 

DCDR – Drop-Coating Deposition Raman Spectroscopy, Metoda kapkově 

nanášených povlaků 

eet – přenos excitační energie 

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry, Mezinárodní unie pro 

čistou a užitou chemii 
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isc – mezisystémový přechod 

LMT – redukovaná forma methylenové modři 

m – střední 

MFF UK - Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

MTC – oxidovaná forma methylenové modři 

OD – optical density, optická hustota 

PTFE – polytetrafluorethylen, také známý pod názvem teflon 

RMS – root mean square of surface, střední kvadratická drsnost povrchu 

rock – kývání 

s – silná 

Si – singletní stav 

S 0 min – použitý substrát, u kterého jsme nenanášeli stříbrné nanočástice 

S 2 min – použitý substrát, stříbrné nanočástice byly nanášeny po dobu 2 min 

S 10 min – použitý substrát, stříbrné nanočástice byly nanášeny po dobu 10 min 

SEM – Scanning Electron Microscope, Rastrovací elektronový mikroskop 

SERS – Surface-Enhanced Raman Scattering, Povrchem zesíleným Ramanův rozptyl 

sh. – pás v blízkosti pásu s větší intenzitou 

Si - křemík 

str. – valenční vibrace 

sym. – symetrické 

Ti – tripletní stav 

TV – televizní 

ULWD – ultra long working distance, s prodlouženou pracovní vzdáleností 

viewfield – viditelné pole 
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vr – vibrační relaxace 

vw – velmi slabá 

w - slabá 

wag – symetrické naklánění 

WHO – World Health Organization, Světová zdravotnická organizace 

 

 


