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Souhrn 

Předkládaná diplomová práce je zaměřená na studium chalkogenidových 

skel systému 80GeS2 - 20Ga2S3 dopovaných prvky vzácných zemin (Er, Dy, Nd), 

bizmutem a přechodnými kovy (Cu, Cr, Mn, Pb a Ag). Úvodní teoretická část 

seznamuje s vlastnostmi těchto skel a přináší rešerše odborné literatury na toto 

téma. Tato teoretická část je pak následně využitá v experimentální části práce 

pro přípravu objemových vzorků skel a vyhodnocení jejích struktury pomocí 

rentgenové difrakční analýzy, elektronového mikroskopu, EDX mikroanalýzy a 

Ramanovy spektroskopie. Dále pak k  vyhodnocení jejích vlastností měřením 

luminiscenčních spekter, optické propustnosti a reflektivity.  

Na základě vyhodnocených výsledků objemových vzorků skel byly 

následně vybrány a připraveny tenké vrstvy s  nejvhodnějším složením pro aktivní 

aplikace v blízké a střední infračervené oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova  
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Summary  

This master’s thesis is focused on the study of the chalcogenide glasses 

with glassy system 80GeS2 - 20Ga2S3 doped with rare earths elements (Er, Dy, 

Nd), bismuth and transition metals  (Cu, Cr, Mn, Pb and Ag). The introductory 

theoretical part describes the properties of these glasses and it provides a 

research of the scientific literatures on this topic. This theoretical part is then 

used in the experimental part of this work to prepare the bulk samples of the 

chalcogenide glasses and to evaluate their structure by X-ray diffraction analysis, 

electron microscope, EDX microanalysis and Raman spectroscopy. In addition to 

evaluate their properties by measuring the luminescence spectra, optical 

permeability and reflectivity.  

The thin films samples with the most suitable composition for the active 

applications in the near and medium infrared region were subsequently selected 

and prepared according to the evaluation of the measured results of the bulk glass 

samples. 
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1 Úvod 

Amorfní chalkogenidové materiály jsou předmětem pozornosti 

materiálového výzkumu už více než padesát let. Hlavní výzkum je zaměřen na 

studium chemických a fyzikálních vlastností amorfních chalkogenidů, na 

technologie jejich přípravy a na jejich praktické aplikace. Řada fyzikálních a 

chemických vlastností těchto materiálů (struktura, index lomu, optická 

propustnost, šířka zakázaného pásu, termické vlastnosti) může být ovlivněna 

změnou složení skel, dotací kovy a prvky vzácných zemin a také ozářením 

světlem vhodné vlnové délky a vhodné intenzity.  

Díky možnostem úpravy jejich  vlastností nacházejí amorfní chalkogenidy 

uplatnění v mnoha oborech:  

- v optice (aktivní i pasivní optické prvky jako např. lasery, zesilovače 

optického signálu, optická vlákna, hranoly, d ifrakční mřížky, čočky pro 

zobrazování v infračervené oblasti, materiály pro holografické 

zobrazení),  

- v optoelektronice (xerox, optické paměti, DVD a Blue-ray disky, 

PC-RAM), kde výhodou chalkogenidů v této oblasti je, že pro udržení 

informace není  nutné udržovat paměti pod napětím,  

- v elektronice (spínací a paměťové prvky, fotovoltaické panely, iontově 

selektivní elektrody,  elektrolyty pro pevnolátkové baterie, citlivé 

iontově selektivní elektrody a detektory rentgenového záření).  

Tyto aplikace právě využívají mimořádné vlastnosti těchto materiálů jako 

např. polovodivý charakter, optickou  propustnost v infračervené oblasti spektra 

elektromagnetického záření, optickou nelinearitu , reverzibilní či ireverzibilní 

fotoindukované jevy.  
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