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Abstract:  This master thesis is focused on the radiation induced preparation of Zn1-xCdxO 

nanocomposite from aqueous solutions, and the study of its scintillation properties. 

Fabrication of Zn1-xCdxO with wurtzitic structure without the presence of cubic-phase  

cadmium oxide is possible up to a certain concentration of cadmium. Calcination 

temperature has a crucial influence on the composition of the solid phase. Above a 

certain temperatures, partial evaporation of cadmium leads to the formation of the 

coating of CdO phase on the surface of ZnO.  Further annealing causes evaporation of 

CdO phase, but cadmium in ZnO lattice remains in the approximately same 

concentration.  

In this master thesis, a direct photochemical method of hexagonal ZnO 

preparation at room temperature has also been developed. Zinc oxide nanocrystals with 

a diameter of about 20-30 nm in the base show excellent crystallinity even without 

annealing. By a modification of this method, preparation of layered zinc hydroxide 

nitrate is possible. 
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Abstrakt: Práce je zaměřena na radiačně indukovanou přípravu nanokompozitu Zn1-xCdxO z 

vodných roztoků a studium jeho scintilačních vlastností. Příprava Zn1-xCdxO se strukturou 

wurtzitického ZnO bez přítomnosti samostatné pevné fáze kubického CdO je možná 

pouze do určité koncentrace kadmia. Teplota opracování má zásadní vliv na složení 

pevné fáze. Nad určitou teplotou dochází k částečnému vypařování kadmia, které vede k 

tvorbě samostatné fáze CdO ve formě povlaku na povrchu ZnO. Další žíháním se odpaří 

samostatná fáze CdO, avšak koncentrace Cd inkorporovaného v mřížce ZnO se prakticky 

nemění.  

V rámci této práce byla vyvinuta metoda přímé fotochemické syntézy 

hexagonálního ZnO za pokojové teploty. Nanokrystalický ZnO o průměru 20-30 nm 

vykazuje výbornou krystalinitu i bez tepelného opracování. Malou modifikací této 

metody je možné připravit vrstevnatý hydroxid-dusičnan zinečnatý.  
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