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Abstrakt

Diamant je výjimečný materiál kvůli své chemické a fyzikální stabilitě. Pokročilé použití
materiálů na bázi diamantu jsou založeny na jejich povrchové funkcionalizaci. V této práci byla
chemicky modifikována buď tenká vrstva diamantu vzniklého chemickou depozicí z plynné fáze
(CVD) nebo nanodiamanty (ND) připravené za vysokého tlaku a teploty (HPHT).

CVD diamanty byly použity pro přípravu fotosenzitizované vodivé diamantové elektrody pro
barvivem senzitizované solární články (DSSC). Na křemíkové podložce byla vytvořena tenká
vrstva borem dopovaného diamantu (BDD). Přidaný bór vytvořil (polo)vodivostní vlastnosti
typu p. Poté byl povrch hydrogenován vodíkovou plasmou a na něj jsme za použití UV záření
připojili krátkou uhlíkovou spojku s ochráněným aminem. K aminoskupině jsme kovalentně
navázali fotoaktivní barvivo (P1), které umožňuje konvertovat fotony na elektrický proud.
V dalším projektu jsme k povrchu připojili nové barvivo navržené dle konceptů donor-π-
akceptor (DPA). Poslední příspěvek na toto téma systematicky studoval vliv různé vodivosti
BDD diamantu a křemíkové podložky na vznikající fotoproudy. Postupně jsme dosáhli zatím
nejvyšších zveřejněných fotoproudů 6.6 µA cm2 pro ploché, fotosensitizované BDD elektrody.

Monomolekulové povrchové úpravy diamantu je díky jeho malému specifickému povrchu
obtížné prokázat, natož kvantifikovat. Proto jsme se rozhodli použít jako model ND vykazující
podobnou reaktivitu, ale řádově větší množství funkčních skupin přítomných v hmotnostním
ekvivalentu materiálu. Nanodiamanty jsme upravili podobným způsobem jako CVD vrstvy.
Poté jsme připravené NDs analyzovali a určili míru modifikovaného povrchu diamantu.

Druhá část práce se zabývala pokročilými aplikacemi NDs pro sledování částic a vysoce citlivé
kvantové detekce. Základním předpokladem pro úspěšné použití NDs je koloidní stabilita v
roztoku. Nestabilní částice ztrácí vlivem asociace dostupný povrch a tedy i funkci sledování,
cílení, detekce či transportu léčiv. Neméně důležité je ověřit, že navržené povrchové úpravy
provedeny a lze je spolehlivě zopakovat.

Fluorescenční diamanty s centry dusík-vakance (NV) byly použity pro realizaci orientovaného
pohybu na grafenovém povrchu ve směru pH gradientu. K tomu byly připraveny fND potažené
vrstvou polymeru nesoucím aldehydové funkční skupiny. Povrch grafenu obsahoval amino
skupiny. Množství povrchově dostupných aldehydů bylo určeno spektrofotometricky pomocí
barviva připraveného k tomuto účelu. Tvorba iminových vazeb ve směru pH gradientu umožnila
směrový pohyb fND, který byl sledován fluorescenční mikroskopií. Byl tak vyvinut nový přístup
na manipulaci s nanočásticemi, který byl předveden na příkladu povrchově upravených fND.
Byl tak vyvinut nový přístup na manipulaci s nanočásticemi, který byl předveden na příkladu
povrchově upravených fND.

Na základně zkušeností získaných z předchozích experimentů, byl vyvíjen kvantový ultracitlivý
nanosenzor nepárových elektronů v blízkém okolí fND. Cílem bylo připravit chybějící nástroj
pro sledování buněčných procesů ve vodných roztocích a pokojové teploty se snímáním v rámci
minut. K tomuto účelu bylo vybráno sledování přítomnosti kovalentně navázaných nitroxidových
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radikálů na polymerním obalu fND. Nanodiamanty byly pokryty biokompatibilním polymerem,
na který byly navázána stabilní nitroxidové radikály. Radikály bylo možné reverzibilně vytvořit
a odstranit. Dříve než jsme mohli provést kvantovou detekci, vyvinuli jsme nezávislou metodu
ověřující přesnou koncentraci nitroxidových radikálů navázaných na jedné částici. K tomu
jsme použili kombinaci metod EPR, TGA, NTA a cryo-TEM. Kvantovým měřením jsme určili
koncentraci nitroxidových radikálů, a to měřením T1 relaxačních časů krystalové poruchy NV
centra obsažené v nanodiamantu. Přesnost detekce přítomnosti nitroxidových radikálů jsme
určili na ∼10 samostatných radikálových spinů na jeden fND. V této práci jsme dosáhli lokální
citlivosti detekce přibližně 10−23 mol nitroxidových radikálů ve vodném roztoku za pokojové
teploty.
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