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Biomateriály sú materiály (syntetické a prírodné; kovo-
vé, anorganické, kompozitné a polymérne, tuhé, gély...), ktoré 
sa používajú v medicínskych aplikáciách obyčajne v kontakte 
s biologickými systémami. Biomateriály predstavujú vednú 
oblasť, ktorá má už takmer pol storočia progresívny rast, ktorá 
je interdiscilinárna a využíva poznatky z medicíny, biológie, 
chémie, materiálovej vedy a inžinierstva. Oblasť aplikácií 
biomateriálov v medicíne je veľmi široká a zahrňuje pomocné 
implantačné materiály, systémy dávkovania liečiv, až po tka-
nivové inžinierstvo. 

Pre tkanivové inžinierstvo sa prijala všeobecná definícia, 
ktorá ho špecifikuje ako vývoj biologických náhrad pre im-
plantáciu do tela a/alebo podporenie regenerácie tkanív 
a rekonštrukcie za účelom náhrady, obnovy, záchrany alebo 
zlepšenia ich funkcie. Inžinierstvo živých tkanív predstavuje 
prepojenie biotechnológie a tradičného priemyslu medicín-
skych implantátov. Nie je to vývoj v existujúcej technológii 
ale technologický skok, ktorý revolucionizuje priemysel me-
dicínskych implantátov. 

Cieľom tkanivového inžinierstva je reparácia, regenerá-
cia alebo náhrada poškodených alebo chorých tkanív na ich 
pôvodný stav a funkciu a vytváranie prirodzených tkanív 
v dostatočnom množstve a požadovaného tvaru, ktoré sú 
štruktúrne a funkčne rovnaké (ak nie lepšie) pripravenému 
tkanivu aplikovaného na defekt.  

Všeobecná schéma tkanivového inžinierstva predpokla-
dá, že bunky rastú in vitro a sú vysiate na vyhovujúcu biodeg-
radovateľnú matricu, ktorá je implantovaná pacientovi aby 
naštartovala regeneráciu tkaniva. 

Všetky biomateriály sa používajú tak, aby sa zachovala 
rovnováha medzi mechanickými vlastnosťami nahradených 
tkanív a biochemickými účinkami materiálu na tkanivá. Obe 
oblasti majú veľký význam a sú kľúčom k úspechu materiálu 
v klinike. Vo všetkých biologických systémoch sa vyžaduje 
celá škála vlastností: biologická aktivita, mechanická pev-
nosť, chemická stálosť a pod. Klinické potreby preto spĺňajú 
materiály vyznačujúce sa komplexnou kombináciou vlastnos-
tí. Využitie technológií kompozitov umožnilo výskumníkom 
z oblasti biomateriálov vyvinúť širokú škálu nových, na mieru 
pripravených materiálov „biokompozitov”, ktorá sľubujú 
značný progres v tejto oblasti.  

Veľa typov materiálov používaných napríklad 
v ortopédii sa v tele neresorbuje. Na druhej strane namiesto 
náhrady kosti kostným analógom, narastá v klinickej praxi 
potreba materiálov pre augmentáciu kostí. Augmentácia kosti 
vyžaduje vrastanie kostných buniek do materiálu a rekon-
štrukciu materiálu, čím kosť nadobudne nielen pôvodnú me-
chanickú, ale aj biologickú funkčnosť. Pre tento typ klinic-
kých aplikácií je vhodných iba málo materiálov. Najväčší 
progres v tejto medicínskej oblasti dosiahli technológie prí-
pravy biokeramiky a ukazuje sa, že riešením sú hlavne kom-

pozity so zlepšenými vlastnosťami. Vyvinutých bolo množ-
stvo biokompozitov, ktoré majú resorbovateľné matrice, pri-
čom často je resorbovateľná aj spevňujúca zložka ktorou je 
plnivo. Ako bioaktívne plnivo sa s resorbovateľnou matricou 
často používa hydroxyapatit. Takýto kompozit sa vyznačuje 
osteokonduktívnymi povrchovo-aktívnymi vlastnosťami, 
ktoré stimulujú rast kosti.  

Pre rekonštrukciu mäkkých tkanív sa používajú biore-
sorbovateľné polymérne materiály, ktoré po skončení svojej 
podpornej funkcie pre trojrozmerný rast buniek v tele degra-
dujú. Použiteľné materiály obyčajne degradujú na bežné me-
tabolity. Medzi také patria napríklad kolagén, polylaktid, 
polyglykolid, estery kyseliny hyalurónovej a pod.  

Pre ideálnu matricu (skafold) existuje množstvo kritérií 
Pri konštruovaní matrice pre tkanivové inžininierstvo je dôle-
žité napodobniť štruktúru tak verne ako je možné. Pre apliká-
ciu je dôležitý výber špecifického materiálu, pričom ideálny 
matricový materiál by mal byť „šitý na mieru“ presne podľa 
potreby individuálneho pacienta. Bunky budú ovplyvnené 
zložením materiálu, zakrivením, povrchovou chémiou a drs-
nosťou povrchu. Optimalizované musia byť tiež podmienky 
kultivácie 

Keďže tkanivové inžinierstvo využívajúce rôzne typy 
biomateriálov vyžaduje intediscilinárny prístup, možno ho 
rodeliť na tri základné oblasti.  
1.  Konštrukčná technológia. Konštrukcia trojrozmernej 

architektúry (3D) a funkčnosti, ktorá napodobňuje pô-
vodné tkanivo je doménou chémie a materiálov. Je to 
použitie prírodných alebo syntetických materiálov pre 
bunky vysiate na polymérnu matricu s vhodnými mecha-
nickými vlastnosťami, pričom sa obyčajne jedná o bio-
degradegradovateľný materiál alebo materiál s kontrolo-
vaným uvoľňovaním. Dôležité je použitie rastových fak-
torov alebo chemotaktických faktorov pre iniciáciu po-
trebnej bunkovej aktivity. Kritickým prvkom je proces 
výroby a hlavne zabezpečenie veľkoškálovej výrobnej 
technológie. 

2.  Technológia bunky. Je to doména biológie a zameriava 
sa na vývoj náhrad, ktoré sú schopné adaptovať sa aktu-
álne aj trvalo k meniacemu sa prostrediu. Pre úspešný 
vývoj je kritickým výber zdroja buniek. Prednosť majú 
autológne bunky, pri ktorých nehrozí imunitné odvrhnu-
tie, no na druhej strane je značne obmedzená dostupnosť 
pre výrobu a skladovanie. Použitie alogénnych buniek si 
vyžaduje aplikáciu inžinierstva imunitnej akceptácie. Do 
popredia sa dostáva aj génové inžinierstvo, ktoré dokáže 
pozmeniť genetický program buniek. Dnes je už bežné 
použitie kmeňových buniek, napr. mezenchymálnych 
„materských“ buniek pre sval, kosť a chrupavku s využi-
tím ich diferenciácie na špecifické tkanivové bunky. 

3. Integrácia do živého systému. Je to doména biológie, 
kde sa v predklinických testoch štúdium zameriava na 
výber a vhodnosť zvieracích modelov a kde sa kvanti-
tatívne hodnotia predklinické a klinické testy. Dôleži-
tou oblasťou štúdia je biokompatibilita a procesy na 
fázovom rozhraní biomateriálu a tkaniva. Častokrát sa 
využíva sa aj inžinierstvo imunitnej odozvy (aplikácia 
výsledkov z transplantačnej imunológie). Veľmi prog-
resívny a mimoriadne potrebný je vývoj zobrazova-
cích technológií potrebných na určenie viability ná-
hrad po implantácii, čo je doménou biofyziky. 
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Při studiu anorganických materiálů a optimalizaci pod-
mínek jejich přípravy s ohledem na požadované vlastnosti 
hrají významnou roli rovnovážné termodynamické výpočty. 
Umožňují nejen interpretovat experimentální výsledky, ale 
i efektivně plánovat další experimenty a redukovat jejich po-
čet. Pro termodynamické modelování je přitom zásadní zna-
lost termodynamických dat všech zúčastněných látek včetně 
popisu chování  nestechiometrických fází.  

Termodynamická data jsou obecně získávána buď pří-
mými experimetalními metodami kalorimetrie a termické 
analýzy, nebo metodou CALPHAD1 využívající optimalizace 
parametrů modelových závislostí s využitím rovnovážných 
experimentálních dat. Vedle toho jsou aplikovány různé empi-
rické metody odhadu termodynamických veličin. Ty jsou však 
v poslední době stále častěji nahrazovány přímými výpočty 
z prvních principů (metody ab-initio). 

K vyhodnocení slučovacích entalpií ideálních stechio-
metrických fází lze využít celkových energií získaných 
z kvantově-mechanických výpočtů na základě teorie funkcio-
nálu elektronové hustoty (DFT).  Jelikož celkové energie jsou 
vztaženy k referečnímu stavu volných elektronů a jader (nebo 
volných valenčních elektronů a odpovídajících kationtových 
zbytků) musíme příslušný výpočet provést nejen pro danou 
sloučeninu, ale i pro její konstituenty – obvykle prvky v jejich 
stabilních modifikacích nebo, například v případě směsných 
oxidů, jednoduché binární oxidy.  

Zmíněný postup je demonstrován na několika příkladech 
z oblasti materiálů pro elektroniku (nitridy prvků 13. skupiny 
a oxidy a nitridy přechodných kovů) a pro jaderné aplikace 
(nitridy a oxidy aktinoidů). Vlastní výpočty elektronové struk-
tury byly prováděny metodou LAPW (báze navýšených 
rovinných vln) v rámci aproximace GGA pro výměnný 
a korelační potenciál, které jsou implementovány 
v programu WIEN2k2. Použitá metoda je považována za jednu 
z nejpřesnějších, neboť uvažuje kompletní krystalový potenci-
ál a k jeho výpočtu využívá elektronové hustoty všech elek-
tronů. Jako hlavní limitující faktor se z hlediska predikce 
energií jeví použitá aproximace GGA, a to především pro 
systémy obsahující přechodné a vnitřně přechodné prvky se 
silně korelovanými valenčními elektrony. Tyto korelace lze 
zohlednit při aplikaci funkcionálu GGA+U, který však obsa-
huje dodatečný volný parametr vzájemné repulze elektronů U, 
takže tuto metodu nelze považovat za postup ab-initio 
v čistém smyslu slova. V případě lantanoidů a aktinoidů je 
navíc nezbytné uvažovat spin-orbitální interakci, která však 
z hlediska svého vlivu na výslednou kohezní energii často 
kompenzuje vliv coulombických elektronových korelací. 

Druhou významnou termodynamickou vlastností je ent-
ropie, která má sice pro čisté látky podle třetího termodyna-
mického zákona nulovou hodnotu při teplotě 0 K, v chemické 
termodynamice se však z praktických důvodů používá její 

hodnota při referenční teplotě 298 K. K jejímu vyhodnocení je 
tedy potřebná znalost nízkoteplotní tepelné kapacity, jejímž 
majoritním příspěvkem je vibrační energie atomů. Pro popis 
fononového příspěvku k teplené kapacitě krystalických látek 
můžeme opět aplikovat postupy vycházející z prvních princi-
pů. Východiskem je kvantově mechanický (DFT) výpočet  
Hellman-Feynmanových (HF) sil, které působí na jednotlivé 
atomy při vychýlení jednoho atomu z jeho rovnovážné polohy 
(metoda zamrzlého fononu). Jelikož tento druh výpočtu vyža-
duje vytvoření dostatečně velké superbuňky, tak aby HF síly 
limitovaly k nule na jejím okraji, je časově i kapacitně relativ-
ně náročný. Proto byla v tomto případě použita rychlejší me-
toda na bázi pseudopotenciálů implementovaná v programu 
VASP3. Vlastní fononové spektrum a z něho vyplývající tep-
lotní závislosti tepelné kapacity a entropie byly spočteny 
v rámci harmonické aproximace přímou metodou pomocí 
programu Phonon4. Spočtené HF síly přitom vstupují do mati-
cových elementů dynamické matice, jejíž diagonalizací se 
získají vlastní hodnoty frekvencí jednotlivých vibračních 
modů. 

Popsaná metoda je opět demonstrována na několika 
příkladech nitridových, oxidových a kovových materiálů 
(polovodiče AIIIN, perovskity přechodných kovů, intermeta-
lické sloučeniny AnAln). Mimo jiné je na příkladech zirkoni-
čitanů kovů alkalických zemin s perovskitovou strukturou 
ukázáno, proč slučovací entropie ternárních směsných oxidů 
z jednoduchých oxidů binárních (DoxS°298) nabývá ve většině 
případů kladných hodnot a proč tudíž nelze aplikovat aditivní 
Neumannovo-Koppovo pravidlo pro tepelnou kapacitu za 
nízkých teplot5. Zatímco tento efekt lze uspokojivě interpreto-
vat pomocí výše zmíněné harmonické aproximace, odchylky 
od Neumannova-Koppova pravidla za vysokých teplot jsou 
způsobeny anharmonickými efekty spojenými s teplotní roz-
tažností5, které lze částečně postihnout v rámci tzv. kvazihar-
monické aproximace. Přesto se pro stanovení vysokoteplotní 
tepelné kapacity stále dává přednost spíše experimentálním 
kalorimetrickým metodám. 

Věrohodnost termodynamických dat získaných výše 
popsanými teoretickými postupy byla testována při modelová-
ní fázových rovnovah a konstrukci fázových diagramů v ně-
kolika vícesložkových systémech (Ga-Mn-N, Zn-Mn-O, Bi-
Sr-Mn-O, An-Al). 
 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru MŠMT ČR 
6046137302 a grantů GAČR 104/09/0621 a 203/09/1036. 
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Nano-strukturované a metalizované polymerní filmy 
jsou v dnešní době široce využívány v řadě aplikací, např. pro 
výrobu kompaktních disků, reflektorů v automobilech, fólií 
v potravinářském průmyslu, biosenzorů. Systémy kov-
polymer jsou základem pro konstrukci diod s negativním 
diferenciálním odporem nebo světlo emitujících diod. Metali-
zované polymerní folie jsou základním materiálem pro přípra-
vu aktivních prvků pro mikrovlnný ohřev v potravinářském 
průmyslu. Struktury kov-polymer jsou intenzivně studovány 
jako základní materiál pro konstrukci senzorů vlhkosti a op-
tických přepínačů. Polymery (např. PET, PTFE) jsou využívá-
ny v kardiovaskulárních a cévních implantátech díky svým 
excelentním mechanickým parametrům, chemické stabilitě 
a biokompatibilitě. Metalizované polymery nacházejí uplatně-
ní aplikací v MEMS strukturách a také v oblasti optických 
zařízení pro difrakci. PET se využívá ve vícevrstevných struk-
turách, kdy charakter rozhraní kov-polymer ovlivňuje mecha-
nické, elektrické a chemické parametry celého systému.  

Mechanické, optické a elektrické vlastnosti vrstev kovů 
na polymeru jsou ovlivněny technikou depozice vrstvy, reak-
tivitou kovu a strukturou rozhraní kov-polymer. Metalické 
vrstvy na polymerech jsou připravovány naprašováním, napa-
řováním a elektrochemickými metodami. Tvorba kovových 
vrstev je řízena množstvím nukleačních procesů, které stále 
nejsou zcela objasněny. Významný vliv na vlastnosti kovo-
vých struktur má i struktura polymerních substrátů.  

Byla studována modifikace polymeru s cílem připravit 
struktury pro aplikace v optoelektronice. Struktury byly při-
praveny z PMMA při zvýšené teplotě a současném působení 
elektrického pole. Práce se zabývá přípravou polymerních 
submikronových struktur na povrchu polymeru a následnou 
depozicí Au nanovrstev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 1. Schematický popis experimentálního uspořádání: PMMA 
byl nanesen na podložku, jeho povrch byl dotován porphyrinem a 
poté byl povrch skenován fokusovaným laserovým svazkem za 
současného posunu vzorku 
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