
Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá přípravou nanokrystalických materiálů ternárních fází ZnxTiyOz, 
jejich charakterizací a potenciální aplikací ve fotonice. Dosažené výsledky přinášení nové 
poznatky o procesech vedoucích ke vzniku nanokrystalických fází ZnxTiyOz z amorfních 
xerogelů a poskytují nové informace o strukturních a opto-elektrických vlastnostech 
připravených materiálů. Na základě vypracovaných postupů lze připravit většinu z doposud 
známých ternárních struktur, a to nejen ve formě prášku, ale i ve formě tenkých vrstev. 

 
K přípravě byla zvolena metoda sol-gel. Připravené základní soly byly připraveny 

dvěma postupy. V prvním postupu je využito reakce [Zn4O]acetát6 klastrů s i-propoxidem 
titaničitým. Druhý postup je založen na přímé heteronukleaci dihydrátu octanu zinečnatého s 
butoxidem titaničitým v ethanolu. Připravené soly byly alternativně dopovány 1 at. % Eu3+ a 
naneseny jako tenké vrstvy nebo tepelně zpracovány na xerogely.  

 
První část práce se věnuje studiu krystalizačních vlastností a teplotnímu vývoji 

vzniklých sloučenin. Na základě dosažených výsledků byly přirpraveny čisté nanokrystalické 
faze inverzního spinelu Zn2TiO4, defektního spinelu ZnTiO3 and rhombohedrického ZnTiO3 s 
definovanou velikostí nanokrystalů. V závislosti na zvolených podmínkách tepelného 
zpracování může být velikost nanokrystalů v připraveném materiálu plynule měněna v 
rozsahu od desítek nanometrů až do řádu mikrometrů. Materiály s kubickou mřížkou lze 
dopovat prvky vzácných zemin. 

 
V druhé části práce jsou poznatky získané v první části práce využity pro přípravu 

tenkých vrstev s definovaným složením a nanokrystalickou strukturou. Tloušťku 
připravených vrstve lze plynule měnit od několika nanometrů, až do několika mikrometrů. 
Pro jednotlivé faze byly stanoveny indexy lomu, disperzní charakteristiky a šířky zakázaného 
pásu. Index lomu materiálů s krychlovou mřížkou se pohybují od 1,7 do 1,95. Stanovené šířky 
zakázaného pásu byly přibližně 3,7 eV.  Vypočtený index lomu romboedrického ZnTiO3 byl 
ca 2,56, šířka zakázaného pásu 3,61 eV. 
Třetí část práce je věnována přípravě optických vláken. Nanočástice oxidu zinečnatého 
dopované Eu3+ ionty byly úspěšně naneseny do křemenné frity v substrátové trubici, která 
byla zpracována preformu. Preforma byla vytažena do optického vlákna s vnějším průměrem 
124 m, průměrem jádra 15 m a anumerickou aperturou 0,084. Základní útlum připraveného 
vlákna činil dB·m-1. Koncentrace sledovaných prvků v připravené preformě byla přibližně 0.9 
at. % zinečnatých iontů a 0.12 at. % europitých iontů. Bylo jednoznačně ukázáno, že 
nanočástice oxidu zinku připravené metodou sol-gel mohou být úspěšně využity jako 
hostitelská matrice pro prvky vzácných zemin a být využity pro přípravu aktivních optických 
vláken. Parametry připraveného vlákna jsou srovnatelné s parametry vlákna připraveného 
standardním postupem, který využívá metodiky depozice iontů vzácných zemin z roztoků. 


