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Abstrakt:
Světelná mikroskopie zůstává klíčovou metodou pozorování biologických a biomolekulárních vzorků
pro pochopení jejich funkce a dynamiky. V nano-optice jsme dokonce posunuli hranice citlivosti
zobrazení až na úroveň jednotlivých molekul a dokážeme studovat dynamiku molekulárních soustav
hluboko pod rozlišovací schopností světla. Kombinace optického zobrazení dynamiky a
korelovaného zobrazení s vysokým rozlišením, například pomocí rastrovací sondy, je mimořádně
efektivní přístup například v buněčné biologii.
Cílem diplomové práce bude rozšíření možností korelativní mikroskopie z úrovně jednotlivých buněk
na úroveň jednotlivých molekul. Pro optické zobrazování bude využito unikátní know-how
výzkumného týmu Nano-optiky. Pro zobrazování s vysokým rozlišením bude využita převážně
mikroskopie atomárních sil dostupná na pracovišti, kterou je možné s optickým mikroskopem
kombinovat.
Zásady pro vypracování:
1. Seznámeni se s interferenční mikroskopií rozptýleného světla (iSCAT) a sledováním dynamiky na
nanometrové úrovni.
2. Seznámení se s obsluhou mikroskopu atomárních sil (AFM).
3. Analýza omezení korelativních měření (iSCAT-AFM).
4. Studium dimerů a klastrů zlatých nanočástic (5 nm – 20 nm) pomocí iSCAT-AFM zobrazování.
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