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Abstrakt:
Rozptyl je nejzákladnější interakcí světla s hmotou. To, jakou část světla daný, konečně malý objekt
rozptýlí je určeno jeho účinným průřezem na použité vlnové délce. Tento rozptyl lze detekovat
přímým optickým měřením odraženého nebo prošlého světla s citlivostí, která dokáže i ve viditelné
oblasti světla rozeznat fluktuace odpovídající změnám na úrovni až jednotlivých molekul. Takové
metody byly nedávno vyvinuty na několika předních světových pracovištích. Interferometrická
detekce rozptýleného světla (iSCAT) využívaná v naší laboratoři je dosud jediná, která dokáže
zaznamenat jednoznačnou informaci o změnách odpovídajících jediné molekule nebo velmi malé
nanočástici kdekoli v zorném poli mikroskopu.
Cílem bakalářské práce je (s využitím unikátního know-how ve skupině nano-optiky) sestavení a
experimentální charakterizace iSCAT interferenčního mikroskopu s optimalizovanou referenční
vlnou a jeho využití k detekci extrémně malých nanočástic a neznačených proteinů.
Zásady pro vypracování:
Práce se zabývá metodou interferometrické detekce a zobrazení rozptýleného světla rozšířenou o
možnost úpravy referenčního svazku v zadní ohniskové rovině mikroskopu. Student se bude zabývat
optimalizací poměru signálu k šumu při detekci rozptýleného světla v interferometrické konfiguraci.
Optimalizace bude zaměřena na detekci co nejmenších objektů až na úroveň atomárních klastrů a
jednotlivých biomolekul a bude optimalizovaná jak citlivost tak co nejmenší expoziční doba pro
zobrazení jednotlivých objektů.
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