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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. Moderní zobrazovací metody založené na rozptylu světla
umožnily zkrátit expoziční doby pro mikroskopické snímky na úroveň mikrosekund a získat detailní
záznam pohybu nano-objektů s přesností jednotek nanometrů. S tímto posunem mikroskopických
technik ale souvisí řada nových technologických výzev jednak na straně řízení experimentu, sběru a
zpracování obrazových dat, jednak na straně interpretace a pochopení pozorovaných jevů.
Cílem bakalářské práce bude sestavení experimentální aparatury mikroskopu s interferenčním
kontrastem se snímkovací frekvencí přesahující 100 tis snímků za sekundu a její využití pro velmi
přesné trasování nanočástic v reálných systémech interagujících biomolekul.
Zásady pro vypracování:
Práce se zabývá metodou interferometrické detekce a zobrazení rozptýleného světla. V rámci
teoretické části se bude student zabývat limity detekce rozptýleného světla a nároky na zobrazovací
a detekční systém mikroskopu. Pozornost bude věnována difuzním vlastnostem zkoumaných
objektů svázaných molekulární kotvou s pozorovanými molekulami. Realizovaný systém bude využit
ke studiu fyzikální a biomolekulární dynamiky na nanoskopické úrovni.
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