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1. Polymery a nanotechnologie 

 
Současné trendy v elektronice směřují k vyšší integra-

ci a hustotě elektronických komponent. Jedním z technolo-
gických kroků ovlivňujících míru a možnosti integrace je 
příprava metalických struktur na polymerních, polovodičo-
vých či skleněných substrátech s dobře definovanými para-
metry. Výhodou polymerních substrátů je jejich vysoká 
flexibilita, elasticita a dobrý poměr „cena/výkon“ ve vý-
robní technologii. V době moderních technologií a stále se 
zmenšujících elektronických součástek je vyžadována 
jejich vynikající stabilita, mechanické vlastnosti či snadná 
zpracovatelnost, ale také specifické povrchové vlastnosti. 
Tyto parametry jsou nezbytné pro specifické aplikace 
v oblasti elektroniky, optiky, ale také v oblasti aplikace 
polymerů jako strukturovaných biomateriálů.  

Polymerní materiály mohou být modifikovány různý-
mi technikami, např. UV zářením či excimerovou lam-
pou1,2, plazmatickým výbojem3,4 nebo laserovým svaz-
kem5–9. Laserové nanostrukturování se používá také pro 
produkci polymerních polovodičů a izolačních vrstev na 
flexibilních polymerních substrátech pro transistory na 
polymerní bázi10. Přípravou planárních nanostruktur na 
polymerním povrchu je možné zvýšit parametry polymer-
ních elektronických pamětí11.  

Laserové nanostrukturování je možné použít pro pří-
pravu biokompatibilních substrátů12. Např. povrchová 
modifikace polyethylentereftalátu excimerovým laserem 
ovlivňuje jeho povrchové vlastnosti včetně biokompatibili-
ty13. Laserová modifikace substrátu má významný vliv na 
adhezi, proliferaci, morfologii a na migraci následně kulti-
vovaných eukaryotických buněk (např. HEK-293, lidských 
ledvinných buněk nebo CHO-K1, tj. buněk ovarií křečíka 
čínského)14–18. Povrchová expozice polymeru plazmou19 či 
laserem20 také významně ovlivňuje adhezi deponovaných 
kovových nanovrstev. Vyšší adheze je způsobena změnou 
povrchové morfologie a „chemie“ (např. vytvářejí se nové 
skupiny obsahující kyslík19–21). Nanostrukturované poly-
mery s kovovými vrstvami jsou studovány pro aplikace 
v oblasti mikroelektroniky, např. pro konstrukci senzorů, 
zesilovačů, fotovoltaických součástek a polymerních dis-
plejů22–25.  

 
 

2.  Interakce polymerů s polarizovaným  
laserovým světlem 
 
Bylo ukázáno, že expozicí polymerů polarizovaným 

svazkem excimerového laseru dochází k vytváření 
„vlnkové“ (z angl. ripples) periodické struktury na po-
vrchu polymeru. Tuto strukturu lze připravit v poměrně 
úzkém intervalu energií pod prahem ablace pro daný poly-
mer a použitou vlnovou délku laseru26. Tuto periodickou 
strukturu zejména v submikronové oblasti lze generovat na 
polymeru bez použití masky. Perioda vytvořené struktury 
závisí na vlnové délce použitého laserového svazku a jeho 
úhlu dopadu. Vytvoření struktury souvisí s možností pola-
rizace laserového svazku27. Periody připravené struktury 
lze kvantifikovat vztahem: 

kde  reprezentuje  šířku připravených nanostruktur,  
vlnovou délku použitého laseru, n’ je efektivní index lomu 
použitého polymerního materiálu a  je úhel dopadu pou-
žitého laseru27. Periodické struktury se vytvářejí na po-
vrchu materiálu jako výsledek expozice laserovým svaz-
kem s uniformní distribucí. Je známo, že interference do-
padajícího svazku a svazku rozptýlených vln hraje zásadní 
roli v procesu formace těchto struktur. Interference způso-
buje nehomogenní distribuci intenzity energie, která má 
spolu se zpětnovazebným mechanismem za následek zlep-
šení modulační hloubky28. Mechanismus interakce lasero-
vého svazku s materiálem je komplexní a velmi složitý 
proces29. Jeho průběh lze přiblížit schematicky na obr. 1, 
kde jsou ukázány základní fyzikální procesy, které přispí-
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vají k vytváření periodických struktur na povrchu polyme-
ru. Mějme periodický povrch s vlnovým vektorem q 

Uvažujeme-li tento periodický povrch, pak při dopadu 
laserového svazku s vlnovým vektorem k (rovnice (3)) pod 
úhlem i dochází k lomu světla (0), odrazu (0) a difrakci 
(-1,1, -1,1);  je dielektrická konstanta substrátu. 

Směr rozptýleného světla je dán součtem vektorů (ka
II 

= kiII + q). Právě pro speciální případ, kdy je směr ka
II (anti-

stokesův vektor) rovnoběžný s mřížkovým vektorem q, 
platí rovnice (1) popisující šířku periodických struktur na 
polymerním povrchu. V daném případě dochází díky zpět-
né vazbě k zesílení interferovaného svazku, které se proje-
ví nehomogenním rozložením intenzity na povrchu poly-
meru. Jak bylo popsáno, interference má za následek neho-
mogenní distribuci intenzity, která společně se zpětnova-
zebným mechanismem vede ke zvýšení modulační hloub-

ky28. Celkový mechanismus aktivace polymerního povrchu 
a vytváření periodických struktur je velmi složitý27. Mezi 
další mechanismy, ovlivňující tvorbu nanostruktur, patří 
štěpení polymerních řetězců, amorfizace krystalických 
domén, lokální povrchové tání, fotooxidace a transport 
materiálu27. 

 
 

3.  Interakce dotovaných polymerů 
s laserovým světlem 
 
Kontrolovaná příprava nanostrukturovaného polymer-

ního povrchu nachází uplatnění zejména díky svým aplika-
cím dotovaných polymerů pro konstrukci tenkých filmů 
pro fotoniku, optoelektroniku a mikrobiologii. Spektrum 
aplikací zahrnuje optické nosiče dat30, vlnovody31,32, solár-
ní články33, hybridní materiály34 nebo materiály, které 
vykazují relativně široký optický zakázaný pás35.  

V posledních letech byla vyvinuta řada technik pro 
přípravu mikro- a nanostruktur. Nejvíce rozšířenou meto-
dou přípravy je konvenční litografie. Tato metoda využívá 
fotorezistivních polymerů, které při ozáření světlem určité 
vlnové délky polymerizují. Hlavní nevýhodou této metody 
je difrakční omezení pro světlo o dané vlnové délce. 
Vyššího rozlišení může být dosaženo pokročilými litogra-
fickými technikami, jako je „psaní“ elektronovým svaz-
kem36, rentgenová litografie37, nebo „psaní“ iontovým 
svazkem38. Tyto techniky mohou generovat extrémně 
„malé“ struktury. Jejich nevýhodou jsou komplikovaná 
a drahá zařízení. 

Jinou metodou pro přípravu mikro- a nanostrukturo-
vaných povrchů je metoda tzv. „jemné“ litografie. Tato 
metoda je založená na samoorganizaci struktur a reprezen-
tuje relativně levnou techniku, např. metoda tisku39 nebo 
lití40. Jiný typ nanostrukturování zahrnuje expozici tenké-
ho polymerního filmu elektrickým nebo teplotním gradien-
tem41, což umožňuje přípravu povrchových struktur42. 
Mezi „nejmladší“ techniky nanostrukturování povrchu 
polymerů patří ozáření polymeru obsahující azoskupiny 
koherentním svazkem43. V tomto případě je tvorba struktu-
ry výsledkem fotomigrace a procesu fotoorientace azo-
skupiny. Byly popsány i zpětnovazebné efekty založené na 
odrazu světla na opačné straně substrátu, které způsobí 
tvorbu periodických struktur  na jeho povrchu44. 

 
 

4.  Příprava nanostruktur (i) polarizovaným 
laserovým světlem a (ii) na dotovaných 
polymerech 
 
Jedním z polymerů pro nanostrukturování laserem je 

např. polyethylentereftalát (PET). PET je vhodný 
z hlediska své drsnosti Ra (nepřesahuje 1 nm na čtverci 2
2 m) a obsahuje v řetězci aromatické jádro, které absor-
buje laserové excimerové světlo. Experimenty byly prove-
deny na folii o tloušťce 50 m (Tm ~ 260 °C, Tg ~ 80 °C). 
Ra je střední drsnost povrchu (z angl. Mean Roughness) 

B 

A 

Obr. 1. Schematické znázornění fyzikálních jevů, podílejících 
se na vytváření periodických struktur na polymerním po-
vrchu pomocí interference laserových svazků27. Červená křiv-
ka představuje distribuci intenzity interferovaného svazku 
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a reprezentuje aritmetický průměr odchylek od střední 
(nulové) plochy: 

kde Zcp je hodnota Z centrální (nulové) plochy, Zi je aktuál-
ní hodnota Z, a N je počet bodů v daném skenu. 

Laserová expozice PET byla prováděna dvěma exci-
merovými lasery (Coherent Inc., USA): (i) fluorový F2 

laser (vlnová délka 157 nm, délka pulzu 15 ns) a (ii) kryp-
tonfluorový KrF laser (vlnová délka 248 nm, délka pulzu 
20–40 ns). Interakce polymeru s laserovým svazkem pro-
bíhala při energiích pod prahem ablace pro PET (F2

 a KrF 
laser)45,46. Experimenty probíhaly při použití KrF laseru 
v normální atmosféře, při aplikaci F2 laseru v atmosféře 
dusíku, neboť vzduch významně absorbuje záření o λ = 
157 nm. 

Polymerní folie dotované porfyrinem byly skenovány 
polovodičovým laserovým svazkem o vlnové délce λ = 
405 nm (Olympus LEXT OLS 3100, Japonsko) za součas-
ného pohybu vzorku. Experimenty byly provedeny na 
polymethylmetakrylátu (PMMA, Tg = 112 °C, Tf = 275 °C). 
Polymerní vrstvy o tloušťce ca 1000 nm byly připraveny 
metodou spin-coating na skleněném substrátu47. Povrch 
polymeru byl dotován porfyrinem (meso-tetra-
fenylporfyrin), který byl rozpuštěn v chloroformu 
(0,01 hm.%). 

 
 

5.  Vlastnosti nanostruktur po expozici  
polarizovaným laserovým světlem 

 
5.1. Nanostruktury na PET 

 
Pro nanostrukturování PET byly použity excimerové 

lasery45,48–51. Na povrchu PET byly připraveny F2 a KrF 
laserem periodické struktury, jejichž morfologie byla sta-
novena (obr. 2) mikroskopií atomárních sil (AFM, Bruker 
Corp., USA). Velikost periody připravené struktury závisí 
přímo úměrně na použité vlnové délce světla (rovnice (1)). 
Periodické struktury na povrchu PET se formují při použití 
F2 laseru v intervalu laserových toků 3,80–4,70 mJ cm–2 

(cit.45). Se vzrůstajícím laserovým tokem dochází 
k mírnému poklesu výšky připravených struktur. Šířka 
struktur připravených na PET nezávisí na laserovém to-
ku45. Následně byla studována morfologie a povrchové 
vlastnosti PET při změně úhlu dopadu laserového svazku. 
Při stejné energii byly vzorky PET modifikovány pod růz-
nými úhly dopadu světla. Byly vybrány 3 úhly – (i) 0° 
(kolmá pozice svazku vůči vzorku), (ii) 22,5° a (iii) 45°. 
Průměrná povrchová drsnost se zvětšovala se vzrůstajícím 
úhlem dopadu laserového svazku na povrch polymeru. 
Maximální hodnoty povrchové drsnosti a také parametry 
připravených struktur byly stanoveny pro úhel dopadu 
laserového svazku 45°. Teoretické hodnoty (rovnice (1)) 
pro šířku připravených struktur jsou 130 nm pro úhel do-

padu 0°, 190 nm pro úhly dopadu 22,5° a 310 nm pro úhel 
dopadu 45° (obr. 2A-C). Formování “vlnek“ je proces 
komplexní27, a proto zejména pro větší úhly dopadu lase-
rového svazku byly zjištěny větší odchylky naměřených 
hodnot od vypočítaných dle rovnice (1).  

Na obr. 2A‘-C‘ jsou AFM snímky PET ozářeného 
pod různými úhly dopadu KrF laserového svazku. Pro 
větší úhly dopadu jsou rozestupy mezi jednotlivými vlnka-
mi větší. Pro úhly 0°, resp. 22,5° jsou naměřené výsledky 
v dobré shodě se vztahem (1) při započítání efektivního 
indexu lomu n᾽ ~ 1,2. Pro úhel 45° dochází ke zvětšování 
odchylky od teoretické hodnoty, což může být způsobeno 
změnami indexu lomu povrchu substrátu indukovaného 
UV zářením, jak bylo publikováno dříve52. 

 
5.2. Povrchová „chemie“ exponovaných vzorků 

 
Chemické složení polymerního povrchu může vý-

znamně ovlivnit morfologii následně deponovaných kovo-
vých nanovrstev53. Proto byly vzorky PET exponované 
KrF a F2 laserem studovány metodou úhlové fotoelektro-
nové spektroskopie (ARXPS)54. Závislost koncentrace 
kyslíku získaná metodou ARXPS v závislosti na úhlu de-
tekce emitovaných fotoelektronů pro původní PET a PET 
exponovaný polarizovaným svazkem KrF a F2 laseru je 
uvedena na obr. 3. Bylo zjištěno, že obsah kyslíku v pů-
vodním PET se mění s hloubkou, zejména v prvních deseti 
atomových vrstvách. Tento výsledek byl vysvětlen re-
orientací polárních kyslíkatých skupin v povrchové vrstvě 
PET směrem do objemu polymeru54,55. 

Větší úhly detekce fotoelektronů odpovídají informaci 
ze svrchnějších vrstev polymeru. Bylo zjištěno, že „údolí“ 
a „vrcholky“ periodických struktur vytvořených po expo-
zici PET F2 laserem mají velmi podobné zastoupení kyslí-
ku. Koncentrace kyslíku je dokonce menší v porovnání 
s původním PET. Naopak u PET modifikovaného KrF 
laserem se koncentrace v „horní“ a „spodní“ části vlny 
významně liší. Svrchní část periodické struktury obsahuje 
více kyslíkatých skupin než oblasti „v údolích“. Toto zvý-
šení koncentrace kyslíku je způsobeno pravděpodobně 
degradačním procesem (společně s povrchovou oxidací) 
způsobeným řadou mechanismů v procesu expozice KrF 
laserem27,48. Nižší koncentrace kyslíku u vzorků modifiko-
vaných F2 laserem ve srovnání s původním PET souvisí 
pravděpodobně s orientací polárních skupin do objemu 
polymeru54,55 a fotochemickým štěpením polymerních 
řetězců spojeným s preferenčním uvolňováním CO a CO2 
skupin (typ reakce Norrish II, cit.56). 

 
5.3. Au nanovrstvy 

 
Na vzorky modifikované KrF laserem pod různými 

úhly (0°, 22,5° a 45°) byly napařovány a naprašovány Au 
vrstvy. FIB-SEM snímky PET ozářeného laserem pod úhly 
0° a 22,5° a následně pokoveného Au jsou uvedeny na 
obr. 4. Po naprašování je deponováno Au ve formě 
„nanodrátků”48

. Tyto struktury rostou preferenčně na hře-
benech vlnkové struktury. FIB řezy odhalily, že mezi jed-
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notlivými „nanodrátky“ mohou být mezery, tzn. nespojitá 
metalická vrstva. Šířka těchto „drátkových“ struktur je 
přímo úměrná šířce vlnkové struktury před samotnou de-
pozicí. Na povrchu „nanodrátků“ je patrná superponovaná 
granulovitá struktura a jak naznačuje FIB-SEM sken, tyto 
granulární útvary jsou mezi sebou propojeny.  

Morfologie vrstev deponovaných metodou napařová-
ní je zásadně odlišná. Au je deponováno také do „údolí“ 
vlnkové struktury, což nezávisí na úhlu depozice. Napařo-
vání vede k tvorbě spojité Au vrstvy kopírující strukturu 
polymerního substrátu modifikovaného KrF laserem. Roz-
díl v morfologii mezi napařovanými a naprašovanými vrst-
vami má řadu důvodů. Jedním z nich může být energie 
částic při depozičním procesu, která je v případě napařová-
ní menší. Při naprašování se také projevuje efekt nabíjení 
substrátu, což dále zvyšuje energii dopadajících částic. 

Naopak, při depozici napařováním je růst nanovrstvy více 
posunut k termodynamické rovnováze. Elektrický náboj 
naprašovaných částic může mít rovněž vliv na výslednou 
morfologii deponovaných vrstev, neboť částice v procesu 
napařování jsou neutrální. 

 
5.4. Nanostrukturovaný povrch a růst buněk 

 
Modifikací polymeru laserovým svazkem45,48–50 nebo 

plazmatem57–64 lze připravit povrchové struktury o defino-
vaných rozměrech a vlastnostech. Nanostrukturovaný po-
lymer následně dramaticky ovlivňuje depozici kovových 
nanovrstev (viz výše) nebo růst a proliferaci buněk (obr. 5)65. 
Specifická povrchová morfologie biomateriálů (např. tvor-
ba “vlnek”) je rozhodující pro některé jejich potenciální 
aplikace v medicíně. Změnami parametrů nanostrukturo-

A‘ 

B‘ 

C‘ 

190 nm 
B 

C 
310 nm 

130 nm A 

Obr. 2. AFM snímky povrchu PET modifikovaného při různých úhlech dopadu laserového svazku: (i) F2 laser (A, B, C), tok 
4,40 mJ cm–2 a (ii) KrF laser (A‘, B‘,C‘), tok 6,60 mJ cm–2. Úhly dopadu byly 0° (tj. kolmý dopad svazku na vzorek – A, A‘), 22,5° (B, 
B‘) a 45° (C, C‘) 
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vaných materiálů lze ovlivnit adhezi a proliferaci buněk. 
Perspektivní jsou  zejména polymerní materiály, které lze 
použít pro kultivace buněčných kultur (např. pro léčbu 
ztrát kožního krytu – těžké popáleniny, bércové vředy) 
a pro aplikace v oblasti tělních implantátů (např. cévní 
protézy). Bylo ukázáno, že periodická povrchová struktura 
generovaná lineárně polarizovaným svazkem excimerové-
ho laseru významě ovlivňuje směr růstu buněčných kultur 
a jejich proliferaci16,65, neboť nanostruktury na povrchu 
určují růst buněk v preferovaném směru (obr. 5). Periodic-
ké nanostruktury mohou být připraveny na různých biolo-
gicky využitelných typech substrátů, např. folie, desky 
(např. misky) nebo vlákna. Na takto upravených materiá-
lech vykazují buňky vysoký stupeň uspořádanosti a směro-
vý růst již po několika dnech od nasazení16,65. 

 
 

6. Vlastnosti dotovaných nanostruktur  
 
6.1. Dotované polymery 

 
Tenké polymerní filmy byly ozařovány fokusovaným 

laserovým svazkem (λ = 405 nm, výkon 0,25 mW) konfo-
kálního mikroskopu. Na obr. 6 je ukázáno schéma experi-
mentu. Lineárně polarizovaný laserový svazek byl fokuso-
ván na oblast o průměru cca 0,5 m. Svazek byl skenován 
na ploše 20×20 m. Pohyb vzorku (rychlost 3–17 m s–1, 
chyba do 5 %) byl aplikován ve směru paralelním k linii 
skenování. 

              úhel od normály, ° 

 
c, 
at.% 

Obr. 3. Závislost koncentrace kyslíku c (at.%) na úhlu od 
normály vyhodnocená metodou úhlové XPS. Studovanými 
vzorky byl původní PET (PET), PET ozářený KrF laserem 
s laserovým tokem 6,60 mJ cm–2 (PET/KrF) a F2 laserem o lase-
rovém toku 4,40 mJ cm–2 (PET/F2). Úhel dopadu laserového 
svazku na studované vzorky při expozici byl kolmý;  PET/KrF, 
 PET/F2,  PET 

 

napraš. napraš. 

napař. napař. 

úhel 0° úhel 22,5° 

Obr. 4. FIB-SEM snímky Au vrstev deponovaných na PET exponovaný KrF laserem pod úhly 0° a 22,5° (laserový tok 
6,6 mJ cm−2). Depozice Au byla provedena katodovým naprašováním (napraš.) a vakuovým napařováním (napař.). Tloušťka vrstvy depo-
novaného Au byla cca 200 nm  
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Typické absorpční spektrum PMMA dotovaného por-
fyrinem je uvedeno na obr. 7. Absorpční maximum při 
220 nm koresponduje s n→π* přechodem v etherové sku-
pině PMMA66. Porfyrin absorbuje při 415 nm (cit.67). 
Obr. 7 dále uvádí luminiscenční spektrum stejného vzorku 
ozářeného laserovým svazkem s =415 nm. Dva luminis-
cenční píky na pozici 650 a 715 nm jsou typické pro sys-
témy s porfyrinem. Při porovnání absorpčních a emisních 
spekter je zřejmé, že část energie dopadajícího laserového 
svazku je při expozici přeměněna na teplo a může být ab-
sorbována polymerem67. 

 
6.2. Povrchová morfologie 

 
Povrchová morfologie dotovaného PMMA filmu po 

expozici laserem a různé rychlosti posunu vzorku je uve-
dena na obr. 8. Interakce svazku s dotovaným PMMA 
vede k redistribuci hmoty a tvorbě periodických linií na 
PMMA67, které jsou podobné vlnám připraveným excime-
rovými lasery. Je patrné, že perioda těchto struktur vzrůstá 
se zvyšující se rychlostí skenování PMMA vzorků. Modu-
lační amplitudy jsou 150, 65 a 35 nm pro rychlosti skeno-
vání 6, 4 a 2,5 m s–1. Periodicita a amplituda výsledné 
struktury může být tedy řízena změnou rychlosti pohybu 
vzorku. 

Formování periodických struktur indukované lasero-
vou expozicí a současným pohybem vzorku lze tedy vy-
světlit tzv. Marangoniho efektem, kdy dochází k toku po-
lymeru vlivem gradientu povrchového napětí67. Tok je 
způsoben lokálním ohřevem polymerního povrchu lasero-
vým svazkem a polymer v roztaveném stavu má tendenci 
pohybovat se z oblasti lokálního ohřevu. Na hranicích 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

Obr. 5. Snímky nanostruktur indukovaných na Petriho misce 
(polystyrén, PS) (A) a mikroskopické snímky fázového kon-
trastu CHO buněk (buňky křečíka čínského) po kultivaci 24 h 
na PS po expozici F2 laserem po vytvoření povrchových nano-
struktur (B) (cit.65) 

Obr. 6. Schéma experimentálního uspořádání. Polymer je de-
ponován metodou spin-coating na skleněný substrát a dotován 
porfyrinem metodou tzv. „deep coating“. Následně je skenován 
fokusovaným laserovým svazkem (λ = 405 nm) simultánně s 
mechanickým pohybem vzorku. Směr mechanického pohybu je 
naznačen šipkou 
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Obr. 7. Absorpční (—) a luminiscenční (----) spektra PMMA 
dotovaného porfyrínem. Luminiscence byla excitována lasero-
vým svazkem o vlnové délce 415 nm 
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exponované oblasti dochází ke zpomalování až zastavení 
toku díky interakci s pevným substrátem. V této fázi je 
polymerní materiál „vytlačen“ vzhůru. Přítomnost aditiv-
ního mechanického pohybu vzorku posouvá hranici mezi 
natavenou částí a pevným materiálem „krok po kroku“. 
Rozměry jsou determinovány prahovou energií potřebnou 
pro fázový termodynamický přechod. Na hranici mezi 
roztaveným a pevným materiálem se formuje periodická 
nanostruktura. 

 
6.3. Optické vlastnosti 

 
Připravené struktury mohou být použity jako nanoli-

tografické masky a jako templáty pro následnou přípravu 
nanostruktur a kovových nanovrstev. Nanodomény uni-
formní v rozměru a tvaru mohou nalézt aplikaci v zázna-
mových médiích o vysoké hustotě záznamu, ve vazebných 
členech a filtrech vlnovodů, teplotních, tlakových a che-
mických senzorech. Jednou z jejich aplikací je využití 
nanostruktur jako difrakčních mřížek ve fotonice. Byla 
připravena matice mřížek na ploše 1 cm ×1 cm a všechny 
mřížky byly připraveny se stejnou periodicitou. Dále byla 
zjištěna a vyfotografována difrakční intenzita světla pro-
cházející touto strukturou (obr. 9). Z tohoto obrázku je 
patrné, že připravené struktury vykazují difrakční vlastnos-
ti. Z obr. 9 je zřejmá určitá míra „rozostření“ v oblasti 
difrakčních maxim. Tento výsledek je pravděpodobně 
způsoben mírnou nesouměrností jednotlivých optických 
mřížek v dané matici. 

 
 

7. Závěr 
 
Modifikace povrchu PET lineárně polarizovaným 

laserovým svazkem (KrF a F2) má významný vliv na ná-
sledně deponované Au nanovrstvy. Vhodným výběrem 
excimerového laseru lze připravit nanostruktury o defino-

vané šířce a výšce. Parametry periodické nanostruktury lze 
dále významně ovlivnit úhlem dopadu polarizovaného 
svazku na povrch polymeru. Povrchová morfologie Au 
nanostruktur je ovlivněna zvolenou metodou nanostruktu-
rování i metodou depozice Au (napařování nebo naprašo-
vání). „Nanodrátkovou“ strukturu lze připravit kombinací 
expozice KrF laserem a následného naprašování Au. Au 
nanovrstvy deponované napařováním jsou spojité 
a „kopírují“ původní nanostrukturovaný povrch PET.  

Tyto techniky mohou být použity pro vytváření kom-
pozitů kov-polymer se speciálními elektrickými a optický-
mi vlastnostmi pro aplikace v oblastech přípravy elektro-
nických komponent a nanotechnologie. Nanostrukturovaný 
polymer lze použít i pro řízenou proliferaci buněčných 
kultur. 

Periodické struktury na povrchu PMMA dotovaného 
porfyrinem byly připraveny synergickým efektem laserové 
expozice a pohybu vzorku. Formování struktur lze v tomto 
případě vysvětlit lokálním ohřevem polymeru, vytvářením 
gradientu povrchového napětí a Marangoniho efektem. 
Perioda a výška struktur může být řízena rychlostí pohybu 
vzorku. Proceduru lze využít pro snadnou přípravu perio-
dických mřížek, které mohou být využity jako difrakční 
mřížky a nebo jich lze využít pro „navázání“ optického 
svazku do světlovodů, tzn. např. v optoelektronice. 
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Použité zkratky 
 
HEK-293 angl. Human Embryonic Kidney, lidské em-

bryonální ledvinné buňky 
CHO-K1 angl. Chinese hamster ovary, buňky ovarií 

křečíka čínského 
AFM mikroskopie atomárních sil 
ARXPS úhlově závislá fotoelektronová spektroskopie 
PET polyethylentereftalát 
PMMA polymethylmetakrylát 
FIB-SEM fokusovaný iontový svazek-skenovací elek-

tronová mikroskopie 
 
 
LITERATURA 
 
  1. Li S., Wu Z., Tang H., Yang J.: Appl. Surf. Sci. 258, 

4222 (2012). 
  2.  Sato S., Ono M., Yamauchi J., Kanehashi S., Ito H., 

Matsumoto S., Iwai Y., Matsumoto H., Nagai K.: 
Desalination 287, 290 (2012). 

  3.  Perni S., Kong M. G., Prokopovich P.: Acta Biomater. 
8, 1357 (2012). 

  4.  Pandiyaraj K. N., Selvarajan V., Deshmukh R. R., 
Bousmina M.: Surf. Coat. Technol. 202, 4218 (2008). 

  5.  Zheng H. Y., Tan T. T., Zhou W.: Opt. Lasers Eng. 
47, 180 (2009). 

  6.  Jaleh B., Parvin P., Sheikh N., Zamanipour Z., Sajad 
B.: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B 265, 
330 (2007). 

  7.  Shin D. S., Lee J. H., Suh J., Kim T. H.: Appl. Surf. 
Sci. 252, 2319 (2006). 

  8.  Yip J., Chan K., Sin K. M., Lau K. S.: Appl. Surf. Sci. 
253, 2637 (2006). 

  9.  Schernthaner M., Reisinger B., Wolinski H., Ko-
hlwein S. D., Trantina-Yates A, Fahrner M., Romanin 
Ch., Itani H., Stifter D., Leitinger G., Groschner K., 
Heitz J.: Acta Biomater. doi.org/10.1016/
j.actbio.2012.04.018. 

10.  Xu Y., Zhang F., Feng X.: Small 7, 1338 (2011). 
11.  Ling Q. D., Liaw D. J., Zhu Ch., Chan D. S. H., Kang 

E. T., Neoh K. G.: Prog. Polym. Sci. 33, 917 (2008). 

12.  Ramsden J. J., Allen D. M., Stephenson D. J., Alcock 
J. R., Peggs G. N., Fuller G., Goch G.: CIRP Ann. 56, 
687 (2007). 

13.  Mayer G., Blanchemain N., Dupas-Bruzek C., Miri 
V., Traisnel M., Gengembre L., Derozier D., Hilde-
brand H. F.: Biomaterials 27, 553 (2006). 

14.  Yu F., Li P., Shen H., Mathur S., Lehr C. M., 
Bakowsky U., Mucklich F.: Biomaterials 26, 2307 
(2005). 

15.  Pfleging W., Bruns M., Welle A., Wilson S.: Appl. 
Surf. Sci. 253, 9177 (2007). 

16.  Rebollar E., Frischauf I., Olbrich M., Peterbauer T., 
Hering S., Preiner J., Hinterdorfer P., Romanin Ch., 
Heitz J.: Biomaterials 29, 1796 (2008). 

17.  Hanada Y., Sugioka K., Kawano H., Tsuchimoto T., 
Miyamoto I., Miyawaki A., Midorikawa K.: Appl. 
Surf. Sci. 255, 9893 (2009). 

18.  Ma Z., Mao Z., Gao Ch.: Colloids Surf., B 60, 137 
(2007). 

19.  Pandiyaraj K. N., Selvarajan V., Deshmukh R. R., 
Gao Ch.: Vacuum 83, 332 (2009). 

20.  Ardelean H., Petit S., Laurens P., Marcus P., Arefi-
Khonsari F.: Appl. Surf. Sci. 243, 304 (2005). 

21.  Zhu X. L., Liu S. B., Man B. Y., Xie C. Q., Chen D. 
P., Wang D. Q., Ye T. C., Liu M.: Appl. Surf. Sci. 
253, 3122 (2007). 

22.  Fuchs Y., Soppera O., Haupt K.: Anal. Chim. Acta 
717, 7 (2012). 

23.  Chik H., Xu J. M.: Mater. Sci. Eng., R 43, 103(2004). 
24.  Tsakalakos L.: Mater. Sci. Eng., R 62, 175 (2008). 
25.  Wilson S. A., Jourdain R. P. J., Zhang Q., Dorey R. 

A., Bowen Ch. R.: Mater. Sci. Eng., R 56, 1 (2007). 
26.  Csete M., Eberle R., Pietralla M., Marti O., Bor Z.: 

Appl. Surf. Sci. 208/209, 474 (2003). 
27.  Bäuerle D.: Laser Processing and Chemistry, 3. vyd. 

Springer, Berlin 2000. 
28.  Csete M., Bor Z.: Appl. Surf. Sci. 133, 5 (1998).  
29.  Gamaly E.G.: Phys. Rep. 508, 91 (2011). 
30.  Del Monte F., Martinez O., Rodrigo A. J., Calvo M. 

L., Cheben P.: Adv. Mater. (Weinheim, Ger.) 18, 
2014 (2006). 

31.  Jacobsen J., Barsova-Carter W., Nutt S.: Adv. Mater. 
(Weinheim, Ger.) 19, (2007) 3892. 

32.  Dunbar A. D. F., Richardson T. H., Hutchinson J.: 
Sens. Actuators, B 128, 468 (2008). 

33.  Pershin A., Donets S., Baeurle S.A.: J. Chem. Phys. 
136, 194102 (2012).  

34.  Jia B., Kang H.,  Li J., Gu M.: Opt. Lett. 34, 1918 
(2009). 

35.  Noel S., Batalla E., Rochon P.: J. Mater. Res. 11, 865 
(1996). 

36.  Feiertag G., Ehrfeld W., Freimuth H., Kolle H., Lehr 
H., Schmidt M., Sigalasa M. M., Soukoulis C. M., 
Kiriakidis G., Pedersen T., Kuhl J., Koenig W.: Appl. 
Phys. Lett. 71, 1441 (1997). 

37.  Marot L., Munnik F., Mikhailov S.: Appl. Surf. Sci. 
252, 7343 (2006). 



Chem. Listy 106, 875883 (2012)                                                                                                                                              Referát 

883 

38.  Kumar A., Whitesides G. M.: Appl. Phys. Lett. 63, 
2002 (1993). 

39.  Xia Y., Kim E., Zhao X-M., Rogers J. A., Prentiss M., 
Whitesides G. M.: Science 273, 347 (1996). 

40.  Xia Y. N., Whitesides G. M.: Annu. Rev. Mater. Sci. 
28, 153 (1998). 

41.  Schaffer E., Harkema S., Roerdink M., Blossey R., 
Steiner U.: Adv. Mater. (Weinheim, Ger.) 15, 514 
(2003). 

42.  Lyutakov O., Hüttel I., Prajzler V., Jeřábek V., Jančá-
rek A., Hnatowicz V., Švorčík V.: J. Polym. Sci., Part 
B: Polym. Lett. 47, 1131 (2009). 

43.  Yager K. G., Barrett C. J.: Curr. Opin. Solid State 
Mater. Sci. 5, 487 (2001). 

44.  Hubert C., Fiorini-Debuisschert C., Maurin I., Nunzi 
J.-M., Raimond P.: Adv. Mater. (Weinheim, Ger.) 14, 
729 (2002). 

45.  Slepička P., Rebollar E., Heitz J., Švorčík V.: Appl. 
Surf. Sci. 254, 3585 (2008). 

46.  Heitz J., Arenholz E., Bäuerle D., Sauerbrey R., 
Phillips H. M.: Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 59, 
289 (1994). 

47.  Lyutakov O., Švorčík V., Huttel I., Siegel J., Kasálko-
vá N., Slepička P.: J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 19, 
1064 (2008). 

48.  Siegel J., Slepička P., Heitz J., Kolská Z., Sajdl P., 
Švorčík V.: Appl. Surf. Sci. 256, 2205 (2010). 

49.  Slepička P., Chaloupka A., Sajdl P., Heitz J., Hna-
towicz V., Švorčík V.: Appl. Surf. Sci. 257, 6021 
(2011). 

50.  Siegel J., Heitz J., Švorčík V.: Surf. Coat. Technol. 
206, 517 (2011). 

51.  Peterbauer T., Yakunin S., Siegel J., Hering S., Fahr-
ner M., Romanin Ch., Heitz J.: J. Nanomater. 2011, 
413079. 

52.  Dunn D. S., Ouderkirk A. J.: AIP Conf. Proc. 191, 
375 (1989). 

53.  Švorčík V., Siegel J., Slepička P., Kotál V., Špirková 
M.: Surf. Interface Anal. 39, 79 (2007). 

54.  Kotál V., Švorčík V., Slepička P., Bláhová O., Šutta 
P., Hnatowicz V.: Plasma Processes Polym. 4, 69 
(2007). 

55.  Kim K. S., Ryu C. M., Park C. S., Sur G. S., Park C. 
E.: Polymer 44, 6287 (2003). 

56.  Wu G., Paz M. D., Chiussi S., Serra J., Gonzalez P., 
Wang Y. J., Leon B.: J. Mater. Sci. Mater. Med. 20, 
597 (2009). 

57.  Slepička P., Švorčík V., Šlouf M., Rybka V., Špirková 
M.: Optoelectron. Adv. Mater., Rapid Commun. 2, 
153 (2008). 

58.  Slepička P., Vasina A., Kolská Z., Luxbacher T., Ma-
linský P., Macková A., Švorčík V.: Nucl. Instrum. 
Methods Phys. Res., Sect. B 268, 2111 (2010). 

59.  Vasina A., Slepička P., Švorčíková J., Sajdl P., Mac-
ková A., Švorčík V.: J. Adhes. Sci. Technol. 24, 731 
(2010). 

60.  Švorčík V., Chaloupka A., Řezanka P., Slepička P., 
Kolská Z., Kasálková N., Hubáček T., Siegel J.: Radi-
at. Phys. Chem. 79, 315 (2010). 

61.  Švorčík V., Kasálková N., Slepička P., Záruba K., 
Král V., Bačáková L., Pařízek M., Lisá V., Ruml T., 
Gbelcová H., Rimpelová S., Macková A.: Nucl. In-
strum. Methods Phys. Res., Sect. B 267, 1904 (2009). 

62.  Kasálková N., Makajová Z., Pařízek M., Slepička P., 
Kolářová K., Bačáková L., Hnatowicz V., Švorčík V: 
J. Adhes. Sci. Technol. 24, 743 (2010). 

63.  Slepička P., Trostová S., Slepičková Kasálková N., 
Kolská Z., Malinský P., Macková A., Bačáková L., 
Švorčík V.: Polym. Degrad. Stab. 97, 1075 (2012). 

64.  Slepička P., Trostová S., Slepičková Kasálková N., 
Kolská Z., Sajdl P., Švorčík V.: Plasma Processes 
Polym. 9, 197 (2012). 

65.  Peterbauer T., Yakunin S., Siegel J., Heitz J.: Macro-
mol. Symp. 296, 272 (2010). 

66.  Švorčík V., Lyutakov O., Hüttel I.: J. Mater. Sci.: 
Mater. Electron. 19, 363 (2008). 

67.  Lyutakov O., Hüttel I., Siegel J., Švorčík V.: Appl. 
Phys. Lett. 95, 173103 (2009). 

 
 
 
 
P. Slepička, J. Siegel, O. Lyutakov, and V. Švorčík 

(Department of Solid State Engineering, Institute of Chem-
ical Technology, Prague): Nanostructuring of Polymer 
Surface Stimulated by Laser Beam for Electronics and 
Tissue Engineering  

  
Two approaches to polymer surface nanostructuring 

by laser beam are discussed: (i) exposure of surface to 
a polarized excimer laser beam and (ii) scanning of doped 
polymer surface by a semiconductor laser. The effect of 
laser fluence, the angle of incident laser beam and its 
wavelength on the nanostructure formation is described. 
Nanostructured polymers are used as substrates for deposi-
tion of Au nanolayers and biocompatibility studies. The 
properties of deposited Au nanolayers are significantly 
influenced by surface structure and chemical nature of the 
used substrate. Polymer films doped with porphyrin were 
irradiated with laser and simultaneously mechanically 
scanned. By combination of these two techniques a regular 
periodic pattern was formed. The structural properties 
depend on scanning rate and laser intensity. Nanostruc-
tured polymer surfaces are promising substrates in elec-
tronics, optics and tissue engineering. 


