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Ústav anorganické chemie AV R, v. v. i.
I: 61388980
Sídlo: 250 68 Husinec-ež, .p. 1001

Výroní zpráva o innosti a hospodaení
za rok 2011

Dozorí radou pracovišt projednána dne: 2. kvtna 2012
Radou pracovišt schválena dne: 3. kvtna 2012

V eži, dne 3. kvtna 2012

I.

Informace o složení orgán veejné výzkumné instituce a o jejich
innosti i o jejich zmnách
a) Výchozí složení orgán pracovišt
editelka pracovišt: Ing. Jana Bludská, CSc.
jmenována s úinností od 1. 6. 2007

Rada pracovišt zvolena dne 18. 1. 2007 ve složení:
pedseda: Ing. Jana Bludská, CSc.
místopedseda: Ing. Zbynk erný, CSc.
lenové:
RNDr. Bohumír Grüner, CSc., ÚACH AV R, v. v. i.
Dr. David Hradil, ÚACH AV R, v. v. i. (od 7.6.2011)
Ing. Ivo Jakubec, CSc., ÚACH AV R, v. v. i.
Ing. Kamil Lang, CSc., ÚACH AV R, v. v. i.
Michael Londesborough, PhD., ÚACH AV R, v. v. i.
prof. Ing. Lubomír Nmec, DrSc., ÚACH AV R, v. v. i. (do 18.5.2011)
Ing. Jan Šubrt, CSc., ÚACH AV R, v. v. i.
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, FChT VŠCHT Praha
doc. RNDr. Zdenk Mika, CSc., PF UK v Praze
prof. RNDr. Jií Pinkas, PhD., PF MU v Brn
prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., SLChPL ÚMCH a Univerzity Pardubice
Dozorí rada jmenována dne 27. 3. 2007 ve složení:
pedseda: Ing. Karel Aim, CSc., ÚCHP AV R, v. v. i.
(jmenován s úinností od 1.1.2010)
místopedseda: doc. Ing. Zbynk Plzák, CSc., ÚACH AV R, v. v. i.
prof. Ing. Jií Hanika, DrSc., ÚCHP AV R, v. v. i.
prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., FChT VŠCHT Praha
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., FChT Univerzita Pardubice
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b) Zmny ve složení orgán:
Prof. Ing. Lubomír Nmec, DrSc. rezignoval na lenství v Rad 18.5.2011;
Dr. David Hradil byl Shromáždním výzkumných pracovník zvolen lenem
Rady s úinností od 7.6.2011
c) Informace o innosti orgán:
editelka:
V r. 2010 byly zajišovány pedevším následující agendy:
- plnní výzkumného zámru a ešení grantových projekt vetn prezenních
kontrol aktivit a personálního zabezpeení v jednotlivých oddleních a laboratoích
- ádné vedení úetnictví
- výbrové ízení na nákup nákladných pístroj a stavební práce v rámci nákladné
údržby
- výbrová pijímací ízení výzkumných pracovník
- periodická innost a kontrola na úseku bezpenosti práce, prevence rizik a ochrany
zdraví pi práci.
editelka se úastnila všech zasedání Rady ústavu (jako její pedsedkyn) a
zasedání Dozorí rady (jako host).
V prbhu r. 2011 byl vydán Interní pedpis (IP) . 74, o nakládání s nebezpenými
chemickými látkami a chemickými pípravky, IP 75, týkající se reorganizace komisí
Inventarizaní, Škodní a Likvidaní a IP 76, upravující podmínky pro zahraniní
cesty pracovník a pijímání zahraniních host. Byl vydán 1 píkaz editelky
týkající se inventarizace hospodáských prostedk v r. 2011. Dále byly vydány 2
smrnice pro úely poskytování cestovních náhrad a pro využití prostedk
Sociálního fondu v r. 2011.
V závru roku byla vyhodnocena a ocenna publikaní aktivita pracovník. Byla
rovnž provedena analýza vkové struktury pracovník ústavu, posouzeno
personální zabezpeení ešení jednotlivých výzkumných úkol a pijata píslušná
opatení pro r. 2012.
V rámci nákladných oprav byla provedena oprava 3 laboratoí v Oddlení syntéz. Byl
vypracován rámcový výhled akcí investiní výstavby, rekonstrukcí, údržby a oprav
budov ústavu pro roky 2012-2014, zahrnující dokonení oprav laboratoí ze
šedesátých let v budov FII.
Pístrojové vybavení ústavu bylo v r. 2011 rozšíeno o vlnov disperzní detektor pro
rastrovací elektronový mikroskop v Centru elektronové mikroskopie a optický
mikroskop Leica v Oddlení chemie pevných látek.
V r. 2011 byly uzaveny smlouvy na ešení 34 projekt VaV pevážn v programech
MŠMT, MPO, GA R, GA AV R, AV R a 7RP EU. Úelové prostedky plynoucí
z podpory zmínných poskytovatel do rozpotu pedstavovaly cca 45 %
provozních náklad ústavu.
V r. 2011 byly ústavu udlen 1 národní patent a byly podány 4 patentové pihlášky.
Byly uzaveny 4 licenní smlouvy.
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Rada pracovišt:
V r. 2011 se uskutenilo 6 jednání Rady ÚACH AV R v.v.i.
27. jednání, 24. února 2011
- Rada projednala výsledek hospodaení ústavu za r. 2010 a vyjádila souhlas
s jeho pevedením do rezervního fondu.
- V souvislosti s doruením Znaleckého deníku od Ministerstva spravedlnosti R se
Rada zabývala procedurou vypracování znaleckých posudk pod hlavikou
UACH a povinností evidence znaleckých posudk ve Znaleckém deníku. Pítomní
vedoucí oddlení a laboratoí byli vyzváni k pedání informace pracovníkm.
- Rada vyslechla informaci o pipravované geologické revizi pozemk piléhajících
k budov . 353.
- Doc. Kloužek informoval Radu o souasném stavu Laboratoe anorganických
materiál (LAM) a požádal o vyjádení ohledn perspektivy další spolupráce
s VŠCHT v rámci spoleného pracovišt LAM. Vzhledem k souasné úrovni
spolupráce kryté grantovým projektem TA R shledala Rada další spolupráci jako
perspektivní.
- Tajemník Rady Dr. J. Reiter pedložil Rad žádost o uvolnní z funkce ke dni 28.
února 2011. Rada se žádostí souhlasila.
28. jednání, 4. dubna 2011
- Po dohod s editelkou ústavu Rada jmenovala RNDr. Jana Demla, Ph.D.
tajemníkem Rady.
- Rada projednala výsledky hodnocení ústavu a vdeckých útvar pedložené
hodnotící komisí a výsledky hodnocení vdeckých útvar schválené
Akademickou radou. K hodnocení ústavu Rada nemla pipomínky. Rada se
rozhodla vznést námitku k hodnocení Oddlení syntéz v kategorii C (mezinárodní
spolupráce) a upozornit na nepesnosti v protokolu hodnotící komise týkající se
personálního zabezpeení innosti Analytické laboratoe a Laboratoe
anorganických materiál.
- Rada se zabývala možnostmi pronájmu ásti pilotního centra zájemcm
KatChem, s.r.o. (výroba dekaboránu) a Kertak Nanotechnology, s.r.o. (vývoj
výroby nanovláken). Rada doporuila editelce pokraovat v jednání a vyzvat
zástupce obou firem k prezentaci nabídek na píštím zasedání Rady.
- Rada projednala úast ústavu pi budování nového parkovišt areálu a
odsouhlasila zámr pronájmu 3 parkovacích míst povila Ing. Z. erného dalším
jednáním s ÚJV a.s.
- Doc. Z. Mika informoval Radu o možnosti zúastnit se pipravované zmny
pravidel anorganického názvosloví, kterou pipravuje Odborná komise pro
pípravu eské nomenklatury anorganické chemie.
29. jednání, 20.-22. dubna 2011 per rollam
- Rada vzala na vdomí zptvzetí žádosti firmy KatChem, s.r.o. o pronájem ásti
pilotního centra a seznámila se s vyjádením Kertak Nanotechnology, s.r.o. k
4

bezpenostn – hygienickým rizikm spojeným s pípadnými technologiemi, které
budou v pronajatém prostoru provozovány, k asovému výhledu pronájmu a jeho
garanci, popisu technologie a produkt, objemu výroby, požadavkm nájemce na
pronajímatele a návrhu nájemce na zpsob spolupráce s pronajímatelem v prbhu
pronájmu. Rada doporuila po zohlednní upes ujících pipomínek uzavení
nájemní smlouvy.
30. jednání, 18. kvtna 2011
- Rada projednala a schválila Zprávu o innosti a hospodaení ústavu v r. 2010.
- Rada projednala a vzala na vdomí Zprávu auditora o ovení úetní závrky za r.
2010.
- Rada projednala a schválila rozpoet náklad a výnos ústavu na r. 2011
- Radu se zabývala prbhem další fáze hodnocení výzkumné innosti ústav AV
R a postupem pro vyhodnocování výzkumných institucí.
- Rada projednala návrh smlouvy o pronájmu ásti Pilotního centra firm Kertak
Nanotechnology, s.r.o. a doporuila vedení ústavu smlouvu uzavít.
- Rada vyslechla informaci o probíhající rekonstrukci laboratoí v budov FII a
projednala plán stavebních akcí na roky 2012-2013.
- Rada projednala smrnici editele “Zpsob nakládání s výsledky získanými
výzkumnou inností”.
- Radu schválila uzavení dvou licenních smluv s firmami Nanogies, s.r.o. a
Rokospol, s.r.o..
- Rada vzala na vdomí odstoupení Prof. Ing. Lubomíra Nmce, DrSc. z funkce
lena Rady.
31. jednání, 6. íjna 2011
- Rada projednala organizaní zmnu navrženou vedením Laboratoe anorganických
materiál – pevedení Laboratoe do struktury Ústavu struktury a mechaniky hornin
AV R, v. v. i. s úinností od 1.1.2012. Rada byla informována, že vedení ústavu
zahájilo jednání o trojstranném dodatku Smlouvy o sdružení (ÚACH, VŠCHT a
ÚSMH), který by legalizoval uvedenou zmnu a rovnž komunikaci s vedením TA
R jakožto poskytovatelem dotace na ešení projektu TA01010844, jehož ešiteli
jsou pracovníci LAM, o pevedení práv a povinností píjemce z ÚACH na ÚSMH.
- Rada vyslechla informaci o Principu stanovení institucionální podpory pracoviš AV
R v letech 2012-2017. 75% objemu prostedk „základu na vdu“ je rozdlováno
na základ rozpotu pedchozího roku, zbylých 25% podle výkonnostního
koeficientu, který byl pro ÚACH byl vypoten ve výši 1.94. Rating ústavu byl
stanoven jako IIa ve škále I-III. „Základ na vdu“ na rok 2012 je asi o 4% nižší
v porovnání s rozpotem na rok 2011. Rada vzala tuto informaci na vdomí.
- Rada projednala 2 návrhy na úast v konkurzu AV R na dotaci na nákup
nákladných pístroj v kategorii do 5 mil. K bez DPH, a sice návrh T. Bašeho a V.
Štengla na nákup AFM/STM systému a návrh K. Langa a P. Bezdiky na
dovybavení difraktometru vlhkostní komrkou. Rada doporuuje podat oba návrhy.
- Pedsedkyn Rady upozornila na konící mandát lenství v Rad ústavu
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k 31.12.2011 a vyzvala pítomné externí leny Rady ke kandidatue do budoucí
Rady. Doc. Mika a prof. Bouzek kandidaturu pijali.
- Rada byla informována o navázané spolupráci s firmou ITW ROCOL (Leeds, U.K.).
- Rada byla seznámena s úmyslem ucházet se o financování projektu zameného
na popularizaci vdy ve spolupráci s British Council v programu OPVK.
32. jednání, 8.prosince 2011
- Rada vyslechla informaci o výsledku volby Rady pro nadcházející období 20122017.
-

Rada se zabývala organizaní zmnou navrženou vedením Laboratoe
anorganických materiál – pevedením Laboratoe do struktury Ústavu struktury a
mechaniky hornin AV R, v. v. i. (ÚSMH) s úinností od 1.1.2012. Rada souhlasí
s pevodem LAM do organizaní struktury ÚSMH.

- Rada se zabývala pípravou výbrového ízení na obsazení funkce editele ústavu
na další období. Rada schválila znní inzerátu, který bude zveejnn na webových
stránkách Akademie vd a v lednovém ísle Akademického bulletinu. Rada
schválila návrh složení konkurzní komise.
Dozorí rada: V r. 2011 se uskutenilo 1 jednání Dozorí rady ÚACH AV R v.v.i.
9. zasedání, 24. kvtna 2011
- Dozorí rada vyslovila souhlas s Výroní zprávu o innosti a hospodaení ÚACH AV
R, v. v. i. v r. 2010.
- Dozorí rada se zabývala zprávou auditora o ovení úetní závrky za rok 2010.
Dozorí rada vzala zprávu auditora na vdomí.
- Dozorí rada vyslovila souhlas s rozpoetem náklad a výnos na rok 2011.
- Dozorí rada urila auditora na rok 2011 bez pipomínek. Auditorem zstává firma
DILIGENS pod vedením Ing. Pavly Císaové, CSc.
- Dozorí rada zhodnotila manažerské schopnosti editelky.

II.

Informace o zmnách zizovací listiny:

V r. 2011 nedošlo ke zmn zizovací listiny.
Organizaní zmna:
S úinností od 1.1. 2012 je Laborato anorganických materiál pevedena z
organizaní struktury ústavu do struktury Ústavu struktury a mechaniky hornin AV
R, v. v. i. (ÚSMH).
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III. Hodnocení hlavní innosti:
1. Vdecká innost ústavu a uplatnní jejích výsledk
1a)

Struná charakteristika vdecké innosti

Píprava a charakterizace nanostrukturních a nanokompozitních materiál na bázi
oxid kov a grafenu; aplikace originálních poznatk v oblasti environmentální
fotokatalýzy a pi detoxikaci bojových chemických látek; píprava a charakterizace
tenkých vrstev ferimagnetik, termoelektrik a vrstev pro optické aplikace na bázi oxid
pechodových kov; studium vzniku fází v uvedených systémech; píprava a
charakterizace materiál na bázi hlinitokemiitanových matric; píprava a
charakterizace nových heteroboran, karboran, jejich derivát a komplex s
pechodnými kovy; cílený vývoj reaktivních strukturních boranových blok; syntéza
biologicky aktivních boranových klastr s využitím jako virostatika; syntéza nové
generace inidel pro selektivní extrakci radionuklid z jaderných odpad; modifikace
a ochrana povrch kov za použití derivát boran a karboran; píprava vysoce
istých chalkogenidových a HMO skel pro optoelektronické aplikace; výzkum
supramolekulárních systém se specifickými fotofyzikálními vlastnostmi a hybridních
materiál s baktericidními povrchy; studium reaktivních kyslíkových ástic; popis
mechanism a kinetiky proces pi tavení skel se zamením na jejich pokroilé
pípravy; charakterizace pevných látek a materiál (elektronová mikroskopie, rtg
difrakce, chemická speciace, infraervená a Ramanova spektroskopie); analýza sediment pro paleoenvironmentální rekonstrukce; materiálový výzkum malíských dl.
1b)

Výet nejdležitjších výsledk vdecké innosti a jejich aplikací

Nejvýznamnjší výsledky byly v r. 2011 získány pedevším v oblastech:
- chemie nových karboran, heteroboran a jejich komplex s pechodnými kovy;
cílený vývoj reaktivních strukturních boranových blok; syntéza biologicky aktivních
boranových klastr s využitím jako virostatika; syntéza nové generace robustních
inidel pro selektivní extrakci radionuklid z jaderných odpad, modifikace stíbrných
a zlatých povrch karboranylthiolovými ochrannými vrstvami.
- materiálové chemie (nanostrukturní oxidy a sulfidy kov pro fotokatalýzu a destrukci
bojových látek, mikroástice ušlechtilých kov a oxid kov s definovanou morfologií,
fotofunkní anorganické a polymerní materiály obsahující porfyrinové senzitizátory,
materiály s antibakteriálními vlastnostmi obsahující nanoástice ušlechtilých kov
stabilizované na pírodních substrátech, pírodní alumosilikátové a jílové sorbenty
ladné železitými ionty).
Poznatky byly zveejnny v 87 pracích v mezinárodních asopisech, z toho vtšina
prací v asopisech, jejichž IF výrazn pevyšuje medián v oboru. Výsledky byly dále
prezentovány v 94 píspvcích na mezinárodních konferencích.
Na následujících obrázcích je znázornn vývoj publikaní aktivity v období 2006
– 2011 (zdroj Web of Science) a struktura publikaního výstupu v jednotlivých
pracovních skupinách ústavu s ohledem na impakt faktor (IF) asopis. V prvním
sloupci jsou zahrnuty jak práce zveejnné v asopisech s IF< 1, tak práce vyšlé v
nových asopisech, jejichž IF nebyl dosud stanoven, avšak jsou vedeny v databázi
Web of Science.
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Výsledky s uvedením vybraných citací:
(1)

Inhibitory karbonické anhydrázy IX na bázi karboran a metallakarboran

Byla pipravena první série modifikovaných karboran a metallakarboran, které
vykazující vysokou inhibiní aktivitu vi enzymu karbonická anhydráza IX. Tento
enzym je exprimován tém výlun na povrchu nádoru a ovliv uje procesy spojené
s dýcháním nádorových tkání. Látky tvoí zcela nový typ specifických inhibitor se
zamýšleným využitím jako protinádorová terapeutika s novým mechanismem úinku
(ÚACH + ÚOCHB + ÚMG). Dále byly nalezeny nové syntetické postupy pro
modifikaci klastrových jednotek hydrofilními skupinami a délky vazby mezi dvma
metallakarboranovými anionty ve struktue molekul navržených pro použití jako
inhibitory HIV Proteasy (ÚACH + ÚOCHB + ÚMG + PF UK).
1. Horáková, H. - Grüner, B. - Vespalec, R.: Emerging subject for chiral separation science: cluster
boron compounds. Chirality. Ro. 23, . 4 (2011), s. 307-319.
2. ezáová, P. -Cígler, P. -Matjíek, P., Pokorná, J.- Gr ner, B.- Konvalinka, J. Chapter 3,
Medicinal Application of Carboranes: Inhibition of HIV Protease, in Boron Science- New
Technologies and Applications, N.S. Hosmane, Ed., CRC Press: Boca Raton, London, New York,
s. 41-70, ISBN-978-1-4398266-3-8.
3. Grüner, B. - Šícha, V. - Cígler, P. - ezáová, P. - Brynda, J. - Pokorná, J. - Matjíek, P. Konvalinka, J.: Chemistry of metal bis(dicarbollide) building blocks directed towards biomedicinal
applications. Sborník IME Boron XIV Conference, Niagara Falls, Canada, September 11-15, 2011,
MD6, s.114. Zvaná pednáška.
4. Šícha, V. - Grüner, B. - Císaová, I.: Disubstituted metallathiaboranes and their properties.
Sborník, IME Boron XIV Conference, Niagara Falls, Canada, September 11-15, 2011, FL13,
p.146.
5. Švec, P. - Císaová, I. - Grüner, B.: Synthetic ways to metallacarborane building blocks based on
double - decker [C2B9H11CoC2B8H10CoC2B9H11](2-) anion.
Sborník, IME Boron XIV
Conference, Niagara Falls, Canada, September 11-15, 2011, P63, p.196.
Brynda, J. - Cigler, P. - Grüner, B. - Maloy-ezáová, P. - Mader, P. – Šícha, V. - Bakardjieva, S.:
Inhibitory karbonické anhydrásy, zpsob jejich pípravy; patentová pihláška PV-2011-676 ze dne
24.10.2011.

(2)

inidla pro separaci aktinoid a lanthanoid z jaderných odpad

Byla pipravena škála kobalt bis(dikarbollidových) extrakních inidel s diglykolovou a
fosforenou kyselinou jako komplexující skupinou, halogenem chránné deriváty se
zvýšenou stabilitou a iontové crown-calixareny.

Struktura boranového extrakního inidla
Krystalograficky stanovená struktura dimeru sodné soli kobalt bis(dikarbollidového) derivátu,
jehož iontový ligand je schopen s vysokou úinností selektivn komplexovat Ln3+ /An3+.
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Extrakní vlastnosti inidel byly detailn prostudovány s ohledem na skupinovou
separaci aktinoid a lanthanoid ze smsí štpných produkt z jaderných odpad.
Dále byla prostudována hydrolytická a radianí stabilita modifikovaných bis(triazinyl
bipyridin) jako organických selektivních extrakních inidel pro minoritní aktinoidy a
vliv Pd(2+) na složení organické a vodné fáze pi extrakci (ÚACH + ÚJV, a.s. +
Chalmers Univ., Švédsko).
6. Fermvik, A. - Grüner, B. - Kvíalová, M. - Ekberg, C.: Semi-quantitative and quantitative studies on
the gamma radiolysis of C5-BTBP. Radiochimica Acta Ro. 99, . 2 (2011), s. 113-119.
7. Aneheim, E. - Ekberg, C. - Fermvik, A. - Foreman, M. R. S. J. - Grüner, B. - Hájková, Z.Kvíalová, M.: A TBP/BTBP-based GANEX separation process, Part 2: ageing, hydrolytic, and
radiolytic stability. Solvent Extraction and Ion Exchange. Ro. 29, . 2 (2011), s. 157-175.
8. Luaníková, M., -Selucký, P.- Rais, J.- Gr ner, B- Kvíalová, M.: Lanthanide and actinide
extractions with cobalt bis(dicarbollide) ion derivatives covalently bonded to diglycolyl diamide
platform, Radiochimica Acta, Special Issue for ASPOC, ro. 99, (2011), s. 89-97.
9. Grüner, B. - Rais, J.- Selucký, P.- Luaníková, M., Chapter 19, Recent progress in extraction
agents based on cobalt bis(dicarbollides) for partitioning of radionuclides from high level nuclear
waste, in Boron Science- New Technologies and Applications, N.S. Hosmane, Ed. s. 463-490.
CRC Press: Boca Raton, London, New York, ISBN-978-1-4398266-3-8.
10. Selucký, P.- Luaníková, M.- Grüner, B.: Separation of trivalent actinides and lanthanides from
simulated high-level waste using cobalt bis(dicarbollide) ion derivate substituted with diphe-nyl -Ntert.octyl-carbamoylmethylphosphine oxide, Radiochimica Acta, ro. 99, (2011), v tisku.
11. Grüner, B. - Švec, P. - Kvíalová, M. - Lúaníková, M. - Selucký, P.: Synthesis of N,N´dialkyldiglycoldiamides with covalently attached cobalt bis(dicarbollide) (1-) ions and their
extraction properties for lanthanide and actinide separation from high - level radioactive waste.
Sborník IME Boron XIV Conference, Niagara Falls, Canada, September 11-15, 2011, P64, s.197.

(3)

Nové fotokatalytické materiály na bázi TiO2 dopovaného W, I a Sn

Originální metodou termální hydrolýzy peroxoslouenin byly pipraveny nové
fotokatalytické materiály na bázi oxidu titaniitého dopovaného wolframem, jódem a
cínem pro aplikace ve viditelné oblasti svtelného spektra. Byla popsána jejich
struktura, morfologie a distribuce velikosti ástic, dále byla pipravena fotokatalytická
modifikace brookitu a selenem a telurem dopované fotokatalyzátory pro viditelnou
oblast.
12. Štengl, V. - Velická, J. - Maíková, M. - Grygar, T.M.: New Generation Photocatalysts: How
Tungsten Influences the Nanostructure and Photocatalytic Activity of TiO2 in the UV and Visible
Regions. ACS Applied Materials & Interfaces Ro. 3, .10 (2011), s. 4014–4023.
13. Štengl, V. - Popelková, D.: Phototactivity of brookite-rutile TiO2 nanocrystalline mixtures obtained
by heat treatment of hydrothermally prepared brookit. Material Chemistry and Physics. Ro. 129, . 3
(2011), s.794 – 801.
14. Štengl, V. - Grygar, T.M.: The simplest way to iodine-doped anatase for photocatalysts activated
by visible light. International Journal of Photoenergy. Volume 2011, Article ID 685935 (2011).
15. Štengl, V. - Bakardjieva, S. - Bludská, J.: Se and Te-modified titania for photocatalytic applications.
Journal of Materials Science. Ro. 46, . 10 (2011), s.3523-3536.

(4)

Nanodispersní materiály pro rozklad bojových otravných látek

Byly pipraveny nové, vysoce úinné nanodispersní materiály pro rozklad bojových
otravných látek na bázi smsných oxid Ti-Fe-Zr, manganem dopovaného TiO2 a
kompozitní materiály na bázi TiO2 a In2S3,. Byla promena jejich degradaní aktivita
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vi standardním bojovým otravným látkám; stupe konverze degradace dosahoval
hodnoty 95-99% za hodinu (ÚACH+ VOP-26 Šternberk, s.p., divize Vojenský
technický ústav ochrany Brno).
16. Štengl, V. - Grygar, T.M. - Opluštil, F. - Nmec T.: Sulphur mustard degradation on zirconium
doped Ti-Fe oxides, Journal of Hazardous Materials. Ro. 129, .3 (2011), s. 1491-1504.
17. Štengl, V. - Bludská, J. - Opluštil, F. - Nmec, T.: Mesoporous titanium-manganese dioxide for
sulphur mustard and soman decontamination. Materials Research Bulletin. Ro.46, . 11 (2010), s.
2050-2056.
18. Štengl, V. - Opluštil, F. - Nmec, T.: TiO2/In2O3 and TiO2/In2S3 nano-composites for photocatalytic
and stoichiometric degradations, Photochemistry and Photobiology, v tisku.

(5)

Vrstevnaté podvojné hydroxidy interkalované porfyriny

Otevené struktury hydroxid pechodných kov byly využity pro pípravu
fotobaktericidních povrch, ultratenkých a orientovaných vrstev hydroxid a
polovodiových oxid. Tyto filmy mají fotokatalytické a luminiscenní vlastnosti, které
lze ovliv ovat adsorbovanými molekulami, nap. fluorescenními porfyriny.

Vrstevnaté podvojné hydroxidy interkalované porfyrinovými molekulami
Uspoádání porfyrinových molekul interkalovaných v mezivrstevném prostoru vrstevnatých
podvojných hydroxid (vpravo). Na obrázku z vysokorozlišovacího elektronového mikroskopu
jsou hydroxidové vrstvy složené ze Zn2+ a Al3+ kation oktaedráln koordinovaných OH
skupinami zobrazeny jako tmavé rovnobžné linie.

Disperze a ultratenký film pipravené z dvouvrstevných oxid zinenatých
Dvouvrstevné oxidy zinenaté o tloušce vrstvy 0.6 nm tvoí stabilní disperze a transparentní
ultratenké filmy
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Materiály jsou vhodné pro vývoj nových fotobaktericidních povrch a pro pípravu
ZnO film na rzných površích i pi pokojové teplot s využitím pro sensory,
elektroniku a solární lánky (ÚACH + Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francie
+ ÚFCH J. H. AV R, v.v.i. + ÚMCH AV R, v.v.i. + PF a MFF UK + VŠChT Praha).
19. Kovanda, F. - Jindová, E. - Lang, K. - Kubát, P. – Sedláková, Z.: Preparation of layered double
hydroxides intercalated with organic anions and their application in LDH/poly(butyl methacrylate)
nanocomposites. Applied Clay Science, Ro. 48, . 1-2 (2010), s. 260-270.
20. Káfu ková, E. - Lang, K. - Kubát, P. - Klementová, M. - Mosinger, J. - Šlouf, M. - TroutierThuilliez, A.-L. - Leroux, F. - Verney, V. - Taviot-Guého, C.: Porphyrin-LDH dispersed polymer
composites as novel ecological photoactive surfaces. Journal of Material Chemistry. Ro. 20, . 42
(2010), s. 9423-9432.
21. Jiiková, M. - Demel, J. - Kubát, P. - Hostomský, J. - Kovanda, F. – Lang, K.: Photoactive SelfStanding Films Made of Layered Double Hydroxides with Arranged Porphyrin Molecules. Journal of
Physical Chemistry C. Ro. 115, . 44 (2011), s. 21700–21706.
22. Demel, J. - Pleštil, J. - Bezdika, P. - Janda, P. - Klementová, M. – Lang K.: Layered zinc
hydroxide salts: Delamination, preferred orientation of hydroxide lamellae, and formation of ZnO
nanodiscs. Journal of Colloid and Interface Science. Ro. 360, . 2 (2011), s. 532-539.
23. Jesenská, S. - Plíštil, L. - Kubát, P. - Lang, K. - Brožová, L. - Popelka, Š. - Szatmáry, L. –
Mosinger, J.: Antibacterial nanofiber materials activated by light. Journal of Biomedical Materials
Research A. Ro. 99A, . 4(2011), s. 676-683.
24. Demel, J. - Pleštil, J. - Bezdika, P. - Janda, P. - Klementová, M. – Lang K.: Few-Layer ZnO
Nanosheets: Preparation, Properties, and Films with Exposed {001} Facets. Journal of Physical
Chemistry C. Ro. 115, . 50 (2011), s. 24702-24706.

(6)

Supramolekulární systémy produkující singletový kyslík

Byly popsány luminiscenní vlastnosti, uvolnní kyslíku a produkce singletového
kyslíku novými typy molekul a od nich odvozených supramolekulrních systém na
bázi porfyrin, ftalocyanin a jejich aza-analog, Mo-klastr a boranových klastr
(ÚACH + ÚFCH J. H. AV R, v.v.i. + ÚMCH AV R, v.v.i. + PF a MFF UK, VŠChT
Praha, Farm. F UK).
25. Bould, J. - Baše, T. - Londesborough, M. G. S. - Oro, L. A. - Macías, R. - Kennedy, J. D. - Kubát,
P. - Fuciman, M. - Polívka, T. – Lang, K.: Reversible capture of small molecules on bimetallaborane
clusters: synthesis, structural characterization, and photophysical aspects. Inorgic Chemistry. Ro. 50,
. 16 (2011), s. 7511-7523.
26. Kubát, P. - Šebera, J. - Záliš, S. - Langmaier, J. - Fuciman, M. - Polívka, T. - Lang, K.: Charge
transfer in porphyrin-calixarene complexes: ultrafast kinetics, cyclic voltammetry, and DFT
calculations. Physical Chemistry Chemical Physics, Ro. 13, . 15 (2011), s. 6916-6923.
27. Wagnerová, D. M. - Lang, K.: Photorelease of triplet and singlet oxygen from dioxygen complexes.
Coordination Chemistry Review. Ro. 255 (2011), s. 2904-2911.

(7)

Píspvek ke studii tžkých havárií jaderných reaktor

V rámci experimentálních studií tžkých havárií jaderných reaktor generace II. a III.
byly pomocí elektronové mikroskopie a mikroanalýzy popsány vlastnosti tavenin,
které simulují interakci roztavené vsádky reaktoru s betonem pocházejícím z
kontejnmentu. Podobn byl popsán i systém Fe-U-Zr-O s potencionálním využitím
pro „core catcher“, zaízení s „obtním“ materiálem pro zastavení postupu taveniny
pi tžké nehod jaderného reaktoru. Metalograficky a chemicky byly analyzovány
vzorky pocházející z unikátního experimentálního zaízení francouzské komise pro
jadernou energetiku pi projektu OECD/NEA Serena 2 (ÚACH + CEA Cadarache,
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Francie + CEA Marcoule, Francie + ÚJV a.s. + Centrum Výzkumu ež, s.r.o.).
28. Petrov, Yu. B. - Udalov, Yu. P. - Šubrt, J. - Bakardjieva, S. - Sázavský, P. - Kiselová, M. – Selucký
P. - Bezdika, P. - Journeau, C. - Piluso, P.: Experimental investigation and thermodynamic
simulation of the uranium oxide-zirconium oxide-iron oxide system in air, Glass Physics and
Chemistry. Ro. 37, . 2 (2011), s. 212–229.
29. Tyrpekl, V. - Piluso, P. – Bakardjieva, S. – Kyselová, M.: Electron microscopy analyses of
samples devoted to the study of the nuclear reactor severe akcident. Microscopy & Microanalysis.
Ro. 17, . S2 (2011) s.1908-1909.

(8)

Fotokatalytický oxid titaniitý dopovaný dusíkem a sírou

Byl vypracován postup syntézy nanoástic TiO2 a rovnž nanoástic dopovaných
dusíkem a sírou se zvýšenou citlivostí k viditelnému svtlu. Postup vychází z
meziprodukt pi výrob pigmentového oxidu titaniitého, je levný a jen minimáln
zatžuje pírodní prostedí. Produkty vykazují vysokou fotoaktivita (ÚACH + KU
Bratislava, Slovensko + ICMSE Sevilla, Španlsko).
30. Pulišová, P. - Boháek, J. - Šubrt, J. - Szatmáry, L. - Bezdika, P. - Murafa, N.: Anatase
nanoparticles from hydrated titania gels. Catalysis Today. Ro. 161, . 1 (2011) s. 84–90.
31. Šubrt, J. - Criado, J. M. - Szatmáry, L. - Diánez-Millán, M. J. - Murafa, N. - Pérez-Maqueda, L. A. Brezová, V.: Mechanochemical Synthesis of Visible Light Sensitive Titanium Dioxide Photocatalyst,
International Journal of Photoenergy. Article ID 156941 (2011).
32. Szatmáry, L. - Bakardjieva, S. - Šubrt, J. - Bezdika, P. - Jirkovský, J. - Bastl, Z. - Brezová, V. Korenko, M.: Sulphur doped nanoparticles of TiO2. Catalysis Today. Ro. 161, . 1 (2011), s. 23–28.

(9)

Syntéza 12-ti vrcholových bimetalických boranových komplex platiny

Byla syntetizována a spektroskopicky prostudována ada 12-ti vrcholových
bimetalických boranových komplex platiny, které jsou schopny vázat reversibiln
molekuly plyn O2, CO and SO2 a byly provádny systematické studie vazby tchto
komplex na zlaté a stíbrné povrchy pomocí thiolových skupin (ÚACH + Univerzita
Zaragoza, Španlsko + Univerzita Leeds, Velká Británie).
33. Bould, J. - Baše, T. - Londesborough, M. G. S. - Oro, L. A. - Macias, R. - Kennedy, J. D.- Kubát, P.
- Fuciman, M. - Polívka, T. - Lang, K.: Reversible capture of small molecules on bimetallaborane
clusters: synthesis, structural characterization, and photophysical aspects. Inorganic Chemistry. Ro.
50, . 16 (2011), s. 7511-7523.
34. Bould, J. - Oro, L. A. - Macias, R. - Kennedy, J. D. - Londesborough, M. G. S.: A DFT and
crystallographic reinvestigation of the [L(2)RuC(2)B(7)H(9)] and [L(3)RuC(2)B(7)H(9)] 'hypercloso' and
closo systems. Polyhedron. Ro. 30, . 12 (2011), s. 2140-2145.
35. Chowdhury, A. - Bould, J. - Londesborough, M. G. S. - Milne, S. J.: The effect of refluxing on the
alkoxide-based sodium potassium niobate sol-gel system: thermal and spectroscopic studies. Journal
of Solid State Chemistry. Ro. 184, . 2 (2011), s. 317-324.
36. Bould, J.- Císaová, I. Kennedy, J.D. Polyhedral Platinaborane Chemistry. The interaction of
PMe2Ph with (PMe2Ph)2PtB10H12]. Organometallics, 2011, v tisku.
37. Londesborough, M. G. S. - Hnyk, D. - Bould, J. - Serrano-Andres, L. - Sauri, V. - Oliva, J. M. Kabát, P. - Polívka, T. - Lang, K.: The distinct photophysics of the isomers of B18H22 explained.
Inorganic Chemistry. Ro. 51, . 3 (2012), s. 1471-1479.
38. Bould, J. - Macháek, J. - Londesborough, M. G. S. - Macías, R. - Kennedy, J. D. - Bastl, Z. Rupper, P. - Baše, T.: Decaborane thiols as building blocks for selfassembled monolayers on metal
surfaces. Inorganic Chemistry. Ro. 51, . 3 (2012), s. 1685-1694..
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(10) Methylované arenové smsné komplexy s dikarbollidovými ligandy
V nové ad methylovaných arenových smsných komplex s dikarbollidovými
ligandy
byl prostudován aditivní charkater elektronové donace methylových
substituent a popsána lineární korelace parametr NMR spekter a redoxních
potenciál Fe(II)/Fe(III). Byly popsány i isomerisaní reakce tchto smsných
komplex železa. Dále byly pipraveny smsné neutrální komplexy dvojmocného
železa s trikarbollidovými a isoelektronickými dikarbollidovými ligandy
substituovanými trimethyl ammoniovou nebo dimethyl sulfidovou skupinou (ÚACH +
Univerzita Pardubice + Nesmjanv ústav organometalických slouenin, Ruská
federace).
39. Vinogradov, M. M. - Loginov, D. A. - Starikova, Z. A. - Petrovskii, P. V. - Holub, J.- Kudinov A. R.:
Nonsymmetrical iron bis(carborane) complexes ( -1-ButNH-1,7,9-C3B8H10)Fe( -9-L-7,8-C2B9H10)
(L = SMe2, NMe3) Russian Chemical Bulletin. Ro. 59, . 11, (2010) s. 2143-2146.
40. Štíbr, B. - Bakardjiev, M. - Holub, J. - Ržika, A. - Padlková, Z. - Štpnika, P.: Additive
character of electron donation by methyl substituents within a complete series of polymethylated [1( 6-MenC6H6-n)-closo-1,2,3-FeC2B9H11] complexes. Linear correlations of the NMR parameters and
FeII/III redox potentials with the number of arene methyls.Inorganic Chemistry. Ro. 50, . 7 (2011), s.
3097-3102.
41. Loginov, D. A. - Starikova, Z. A. - Petrovskii, P. V. - Holub, J. - Kudinov, A. R.: The first
(tricarbollide)rhodium halide complexes. Inorganic Chemistry Communications. Ro. 14, . 1 (2011), s
313–315.
42. Štíbr, B. - Bakardjiev, M. - Hájková, Z. - Holub, J. - Padlková, Z. - Ržika, A. - Kennedy, J. D.:
Polymethylated [Fe( 6-arene)2]2+ dications: methyl-group rearrangements and application of the EINS
mechanism. Dalton Transactions. Ro. 40, . 22 (2011), s. 5916–5920.
43. Holub, J. - Štíbr, B. - Bakardjiev, M. - Ržika, A. - Padlková, Z.: Thermal isomerization of 6arene ferradicarbolllides. experimental proof for isolobal relation between ( 6-arene)Fe and ( 5cyclopentadienyl)Co cluster units. Dalton Transactions. Ro. 40, . 25 (2011), s. 6623–6625.
44. Vinogradov, M. M. - Loginov, D. A. - Starikova, Z. A. - Petrovskii, P. V. - Holub, J.- Kudinov A. R.:
Nonsymmetrical iron bis(carborane) complexes ( -1-ButNH-1,7,9-C3B8H10)Fe( -9-L-7,8-C2B9H10) (L =
SMe2, NMe3) Russian CHemical Bulletin. Ro. 59, . 11 (2010), s. 2143-2146.

(11) Kompozitní fotokatalyzátor na bázi grafenu resp. grafen oxidu a TiO2
Byl pipraven vysoce efektivní kompozitní fotokatalytický materiál pro aplikace v UV a
viditelném svtle na bázi grafenu resp. grafen oxidu a TiO2 . Fotokatalytická aktivita
byla stanovena rozkladem butanu v plynné fázi.
45. Štengl, V. - Popelková, D. - Vláil, P.: TiO2 - Graphene Nanocomposite as High Performance
Photocatalysts. Journal of Physical Chemistry C. Ro. 115, . 51 (2011), s. 25209-25218.

(12) Syntéza magnetických vrstevnatých kobaltit typu delafossite
Byly pipraveny a charkterizovány zcela nové sloueniny vrstevnatých kobaltit typu
delafossite MexCoO2 ve form krystalických fází obsahujících kovy vzácných zemin
(Me=La,Ce,Pr,Nd). Byly popsána jejich struktura, magnetické a transportní vlastnosti
(ÚACH + FzÚ AV R, v.v.i., MFF UK).
46. Knížek, K. - Hejtmánek, J. - Maryško, M. - Šantavá, E. - Jirák, Z. - Buršík, J. - Kirakci, K. - Beran,
P.: Structure and properties of a novel cobaltate La 0.30CoO2, Journal of Solid State Chemistry. Ro.
184, . 11 (2011), s. 2231–2237.
47. Knížek, K. - Jirák, Z. - Hejtmánek, J. - Maryško, M. - Buršík, J.: Structure and properties of novel
cobaltates Ln0.30CoO2 (Ln = La, Pr, and Nd). Journal of Applied Physics, v tisku.
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(13) Pepracování odpadních produkt z dlní innosti na nanostrukturní oxidy
Byl vypracován postup zpracování pírodního jílového minerálu vermikulitu a
nkterých odpad z dlní innosti na relativn isté nanostrukturované oxidy Fe2O3 a
komposity Fe2O3 – SiO2. Byly charakterizovány vlastnosti produkt a jejich struktura
a posouzeny možnosti jejich využití jak sorbenty, pigmenty a magnetické materiály
(ÚACH + TU Zvolen, Slovensko + ICMSE Sevilla, Španlsko).
48. Perez-Rodriguez, J.L. - Maqueda, C. - Murafa, N. - Šubrt, J. - Balek, V. - Pulišová, P. - Lanok, A.:
Study of ground and unground leached vermiculite II. Thermal behaviour of ground acid-treated
vermiculite. Applied Clay Science. Ro. 51, . 5 (2011) s. 274–282.
49. Perez-Maqueda, L. A. - Maqueda, C. - Perez-Rodriguez, J. L. - Šubrt, J. - erný, Z. - Balek, V.:
Thermal behaviour of ground and unground acid leached vermiculite, Journal of Thernal Analysis and
Calorimetry. Ro. 107, . 2 (2012), s. 431-438.
50. Šubrt, J. - Michalková, E. - Boháek, J. - Luká, J. - Gánovská, Z. - Máša, B.: Uniform particles
formed by hydrolysis of acid mine drainage with urea. Hydrometallurgy. Ro. 106, . 1 (2011) s. 12–18

(14) Analýza povodových sediment eky Moravy
Byla navržena a využita chemostratigafická korelace íních sediment, založená na
regionální kontaminaci jižní Moravy tžkými kovy jako dsledku prmyslové revoluce
po pelomu 19. a 20. století. Metoda umožnila datovat nivní sedimenty a lépe poznat
vliv lovka na typickou intenzivn využívanou stedoevropskou krajinu (ÚACH +
Univerzita Greenwich Medway, Velká Británie + BÚAV R, v.v.i. +Masarykova
univerzita).

Prmyslov zneištná vrstva povodových sediment
Hloubkový profil obsah Pb a Zn a aktivit 137Cs a 210Pb v povod ových sedimentech ve vrtu M510.
ervené obdélníky oznaují informace podstatné pro datování sediment
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51. Matys Grygar, T. - Nováková, T. - Mihaljevi, M. - Strnad, L. - Svtlík, I. - Koptíková, L. - Lisá, L. Brázdil, R. - Máka, Z.- Stacho , Z. - Svitavská-Svobodová, H. - Wray, D.S.: Surprisingly small
increase of the sedimentation rate in the floodplain of Morava River in the Strážnice area, Czech
Republic, in the last 1300 years, Catena. Ro. 86, . (2011), s. 192–207
52. Matys Grygar, T. - Sedláek, J. - Bábek, O. - Nováková, T. - Strnad, L. - Mihaljevi, M.: Regional
Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in
Fluvial Sediments, Water Air & Soil Pollution. Ro. 223, . 2 (2012), s. 739-753.
53. Nováková, T. - Matys Grygar, T. - Bábek, O. - Mihaljevi, M. - Strnad, L. - Sedláek, J. - Svtlík, I.:
Dating of fluvial sediments in the Morava River watershed (Czech Republic) based on 137Cs and Pb
and Zn contamination, EGU, European Geosciences Union, General Assembly 2011, 03-08 April
2011, Vienna, Austria.

(15) Analýza sediment pro paleoenviromentální rekonstrukce
Ke studiu sediment Aralského jezera a sprašopdních profil na Jižní Morav a
stední Sibii byly úspšn použity postupy, vyvíjené v pedchozích letech, tj. analýza
kationtov výmnné kapacity, UV-Vis spektrální metody, a prvkové proxy analýzy.
Výsledky umožnily rekonstruovat vývoj klimatu Stední Asie v posledních tisíciletích
(Aralská pánev) a klimatických zmn v posledním glaciálním cyklu na stední Sibii
(ÚACH + Univerzita Adama Mickiewicze, Pozna , Polsko).
54. Oberhänsli, H. - Novotná, K. - Píšková, A. - Chabrillat, S - Nourgaliev, D.K. - Kurbaniyazov, A.K. Matys Grygar, T.: Variability in precipitation, temperature and river runoff in W Central Asia during the
past ~2000 yrs. Global and Planetary Change. Ro. 76, . 1-2 (2011), s. 95–104
55. Bábek, O. - Chlachula, J. - Matys Grygar, T.: Non-magnetic indicators of pedogenesis related to
loess magnetic enhancement and depletion: Examples from the Czech Republic and southern Siberia.
Quaternary Science Reviews. Ro. 30, . 7-8 (2011), s. 967-979.

(16) Píspvek k materiálovému przkumu umleckých dl
Byla provedena syntéza a popsána vrstevnatá struktura bazického octanu
m natého, který, vedle tradiního použití v malíství, je potenciáln vhodným
materiálem k píprav chemicky modifikovaných slouenin. Energeticky citlivá
radiografie s novými typy detektor Medipix a Timepix byla poprvé úspšn
otestována k nedestruktivní analýze barevných vrstev malíských dl (ÚACH +
Jagellonská univerzita v Krakov, Polsko).
56. Švarcová, S. – Klementová, M. – Bezdika, P. – asocha, W. – Hradil, D.: Synthesis and
characterization of single crystals of the layered copper hydroxide acetate Cu2(OH)3(CH3COO)•H2O.
Crystal Research and Technology. Ro. 46, . 10 (2011), s. 1051-1057.
57. Žemlika, J. – Jakbek, J. – Kroupa, M. – Hradil, D. – Hradilová, J. – Mislerová, H.: Analysis of
painted arts by energy sensitive radiographic techniques with the Pixel Detector Timepix. Journal of
Instrumentation. Ro. 6 (2011), Article Number C01066, s. 1-6.
58. Hradil, D. – Švarcová, S.: Mdnky: znovuobjevené materiály. Vesmír. Ro. 90, . 10 (2011), s.
586.

(17) Píprava materiál na bázi geopolymerních matric s absorbátory neutron
Byly pipraveny nové anorganické neholavé materiály na bázi geopolymerních
matric s vysokým obsahem absorbátor neutron (ÚACH + eské lupkové závody,
a.s. + Variel, s.r.o.).
59. erný, Z. - Šulc, L. - Bludská, J. – Roubíek, P. - Klíma, L. - Eminger, K.: Anorganický materiál s
absorbátory neutron, patentová pihláška PV 2011-730.
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(18) Modely tavicích prostor skláských pecí
Byl nalezen optimální pomr teplotních gradient v jednoduchém prostoru pro tavení
sklovin vedoucí ke zvýšení hodnoty využití. Výsledky z jednoduchého kanálu
aplikované v složitjším reálném prostoru tavicí pece pinášejí podstatné zvýšení
využití tohoto zaízení a tím i energetické úspory. Byly rovnž nalezeny obecn
vhodné podmínky pro odstra ování bublin ze skelných tavenin pomocí odstedivé
síly v diskontinuálním prostoru (ÚACH + VŠCHT Praha).

Modelování reálného prostoru pro tavení sklovin za úelem zvýšení využití tohoto prostoru
Model reálného zaízení pro tavení sklovin, ve kterém jsou aplikovány teplotní gradienty ve form
hoák a elektrického píhevu za úelem nalezení co nejvyššího využití prostoru.
60. Polák, M. - Nmec, L.: Glass melting and its innovation potentials: The combination of transversal
and longitudinal circulations and its influence on space utilisation. Journal of Non-Crystalline Solids.
Ro. 357, . 16-17 (2011), s. 3108-3116.
61. Jebavá, M. - Nmec, L.: Bubble removal from glass melts with slow vertical circulations. CeramicsSilikáty. Ro. 55, . 3 (2011), s. 232-239.
62. Tonarová, V. - Nmec, L. - Kloužek, J.: The optimal parameters of bubble centrifuging in glass
melts. Journal of Non-Crystalline Solids. Ro. 357, . 22-23 (2011), s. 3785–3790.

(19) Výpoet struktury a píprava teluriitých skel
Byl proveden výpoet struktury teluriitých skel obsahujících Sb2O3 spolen s PbCl2
pomocí metody First Principles Molecular Dynamics, analýza vypotených struktur a
výpoet jejich vibraních spekter. V oblasti chalkogenidových skel se práce
soustedily jednak na pípravu preforem pro studium a tažení optických vláken,
jednak na stanovení elektrických vlastnosti systém s Ge (ÚACH + VŠCHT Praha +
UFE AV R, v.v.i.)
63. Macháek, J. - Kostka, P. - Liška, M. - Zavadil, J. - Gedeon, O.: Calculation and analysis of
vibrational spectra of PbCl2–Sb2O3–TeO2 glass from first principles. Journal of Non-Crystalline Solids.
Ro. 357, . 14 (2011), s. 2562–2570.
64. Kostka, P. - Zavadil, J. - Pedlíková, J. - Poulain, M.: Preparation and optical characterization of
PbCl2–Sb2O3–TeO2 glasses doped with rare earth elements. Physica Status Solidi A – Application
and Materials Science. Ro. 208, . 8 (2011), s. 1821-1826.

(20) EPR studie vzniku volných radikál pi aplikaci Doxorubicinu
Výzkum volných radikál „in vivo“ a „ex vivo“ vedl ke zjištní, že lék proti rakovin
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Doxorubicin generuje hydroxylové radikály, což souvisí s jeho léebnými úinky
(ÚACH + 1. a 3. LF UK)
65. Souek, P. - Kondrová, E. – Hemánek, J. - Stopka, P. - Boumendjel, A. - Ueng, Y.F. - Gut, I.: New
model system for testing effects of flavonoids on doxorubicin-related formation of hydroxyl radicals.
Anti-Cancer Drugs. Ro. 22, . 2, (2011), s. 176-184.

2. Pedagogická spolupráce s vysokými školami
Spolupráce s vysokými školami probíhá pi
magisterských a doktorských studijních program

uskute ování

bakaláských,

Bakaláské a magisterské studijní programy:
Pracovníci ústavu se v r. 2011 podíleli na zajištní pednášek, seminá, vedení
prací a píprav studijních text v bakaláských programech Chemie, Biologie a
Geologie (PF UK), Chemie (FŽP Univerzita J. E. Purkyn v Ústí nad Labem) a
Design (Fakulta architektury VUT Praha) a v magisterských programech Chemie a
Geologie (PF UK), Chemie a technologie materiál (VŠCHT Praha), Ekologie a
ochrana životního prostedí (FŽP UJEP), Aplikovaná fyzika (MFF UK) a Aplikace
pírodních vd (Budapesti M szaki és). Psobí rovnž ve zkušebních komisích.
V prbhu letního semestru 2010/2011 a zimního semestru 2011/2012 pednesli
pracovníci ústavu v uvedených programech pes 400 hodin.
Doktorské studijní programy:
V rámci spolených akreditací s:
VŠCHT v DSP Chemie, Chemie a chemické technologie, Chemie a technologie
materiál, Analytická chemie a Fyzikální chemie
PF UK v DSP Anorganická chemie, Analytická chemie a Fyzikální chemie
Univerzitou Pardubice v DSP Anorganická chemie, Anorganická technologie a
Chemie a technologie materiál
FŽP Univerzity J. E. Purkyn v Ústí nad Labem v DSP Ekologie a ochrana
prostedí
se pracovníci ústavu podíleli na výuce a vedení doktorských prací a psobí v
oborových radách tchto DSP. Mimo uvedené akreditace se pracovníci ústavu
podílejí na výuce v DSP Geologie (PF UK) a Aplikace pírodních vd (Budapesti
M szaki és). Bhem letního semestru 2009/2010 a zimního semestru 2010/2011
pracovníci ústavu v uvedených programech DSP odpednášeli asi 50 hodin.
V r. 2011 pracovalo pod supervizí ústavních školitel 19 student DSP. V tomto roce
obhájili své disertaní práce 4 studenti. Na ešení výzkumných projekt se úastnilo
11 pregraduálních student, z nich 8 pracovalo na diplomových nebo bakaláských
pracech.
Spolen s FŽP Univerzity J. E. Purkyn v Ústí nad Labem se pracovníci ústavu
úastní projektu OPVK Modernizace výuky technických a pírodovdných obor na
UJEP se zamením na problematiku ochrany životního prostedí.
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3. Spolupráce pracovišt s dalšími institucemi a s podnikatelskou sférou
3a) Spolené projekty VaV podporované z veejných prostedk
3a-1) Nové skelné a keramické materiály a pokroilé postupy jejich píprav a výrob,
Partnei: eské lupkové závody a.s. (a VŠCHT Praha),
Poskytovatel: MPO - projekt 2A-1TP1/063.
Dosažený výsledek: Byly pipraveny nové, stabilní, neholavé anorganické materiály
na bázi geopolymer s obsahem absorbátor pro stínní neutron.
66. erný, Z. - Šulc, L. - Bludská, J. – Roubíek, P. - Klíma, L. - Eminger, K.: Anorganický materiál s
absorbátory neutron, patentová pihláška PV 2011-730.

3a-2) Amorfní oxidové nanovrstvy nanášené z vodných roztok využitelné pro
prmyslové aplikace
Partner: Optaglio, s.r.o.
Poskytovatel: MPO (projekt FR-TI1/595)
Dosažený výsledek: Byl vypracován zpsob výroby homogenního nanosolu
hydratovaného peroxidu zinenatého-ZnO2 s nízkým obsahem organických zbytk a
navrženo použití tohoto nanosolu. Dále byl vyvinut zpsob laboratorní pípravy solu
oxidu titaniitého a solu modifikovaných polymerními aditivy.
67. erný, Z. - Šulc, L. - Bludská, J. - Štengl, V. - Ko áková, K., Michlová, M.: Zpsob výroby
homogenního nanosolu hydratovaného peroxidu zinenatého-ZnO2 s nízkým obsahem organických
zbytk a použití tohoto nanosolu, PV 2011- 880
68. Licenní smlouva ÚACH AV R, v.v.i. - OPTAGLIO s.r.o., uzavená dne 28. 12. 2011, na
komerní využití výsledk projektu MPO FR TI1/595 (2009 - 2011): Zpsob výroby homogenního
nanosolu hydratovaného peroxidu zinenatého s nízkým obsahem organických zbytk a jeho použití.
69. Licenní smlouva ÚACH AV R, v.v.i. - OPTAGLIO s.r.o., uzavená dne 28.12. 2011, na
komerní využití výsledk projektu MPO FR TI1/595 (2009 - 2011): Know-how laboratorní pípravy
solu oxidu titaniitého a solu modifikovaných polymerními aditivy.

3a-3) Materiály na bázi kaolinitu modifikovaného nanooxidy pechodných kov
Partner: LUZ a.s.
Poskytovatel: MPO (projekt FR-TI1/006)
Dosažený výsledek: Byl vypracován zpsob pípravy nanoásticového AgCl
stabilizovaného na pírodních kaolinitech
70. Štengl V., - erný, Z. - Bludská, J.: Zpsob pípravy nanoásticového AgCl, PV 2011-787.

3a-4) Výzkum píprav nanoforem vrstevnatých piezoelektrik pro realizaci výroby
vysokoteplotních ultrazvukových mni,
Partnei: STARMANS electronics, s.r.o., Piezoceram, s.r.o..
Poskytovatel: MPO – projekt 2A-1TP1/092.
Dosažený výsledek: Byla provedena charakterizace (TG-DTA, IR) kompozitních
materiál potenciáln použitelných jako vysokoteplotní piezomnie.
71. Plocek J., - Kváa, Z. - Matz, V. – Vank, P.: Píprava a charakterizace materiál v oxidovém
systému M-Bi-Ta (M= Ca, Sr, Ba), jakožto potenciálních bezolovnatých piezoelektrik. ChemZi. Ro. 7,
. 13 (2011), s.193.
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3a-5) Nanostrukturní materiály pro katalytické, elektrokatalytické a sorpní aplikace,
Partnei: Eurosupport Manufact., Czechia, ÚJV, a.s., ÚFCH J.H. (hlavní ešitel),
Poskytovatel: AV R, Nanotechnologie pro spolenost (projekt KAN 100400702)
Dosažený výsledek: Za modifikováných podminek byly pipraveny katalyzátory typu
Pt/WO3-ZrO2 a byl stanoven vliv velikosti ástic a povrchu na jejich vlastnosti.
72. Kaucký, D. - Wichterlová, B. - Ddeek, J. - Sobalík, Z. - Jakubec, I. : Effect of the particle size
and surface area of tungstated zirconia on the WO(x) nuclearity and n-heptane isomerization over
Pt/WO3-ZrO2. Applied Catalysis A – General. Ro. 397, . 1-2 (2011), s. 82-93.

3a-6) Nanokompozitní keramické a tenkovrstvé scintilátory,
Partnei: CRYTUR, s.r.o., FzÚ AV R, v. v. i. (hlavní ešitel),
Poskytovatel: AV R, Nanotechnologie pro spolenost (projekt KAN300100802).
Dosažený výsledek: V rámci projektu byly charakterizovány (HRTEM, SEM) vzorky
nanokompozitních scintilátor dodané spoluešitelskými pracovišti (FZÚ, UK PF, UK
MFF, VUT FJFI, UK PF).
73. uba, V. - Indrei, J. - Mucka, V. - Nikl, M. - Beitlerova, A. - Pospíšil, M. - Jakubec, I.: Radiation
induced synthesis of powder yttrium aluminium garnát. Radiation Physics & Chemistry. Ro. 80, . 9
(2011), s. 957-962.

3a-7) Nová skla a jejich technologie
Partner: Glass Service,
Poskytovatel: TA R (TA 01010844)
Dosažený výsledek: Byl nalezen optimální pomr teplotních gradient v
jednoduchém prostoru pro tavení sklovin vedoucí ke zvýšení hodnoty využití.
61. Jebavá, M. - Nmec, L.: Bubble removal from glass melts with slow vertical circulations. CeramicsSilikáty. Ro. 55, . 3 (2011), s. 232-239.

3b) Výsledky VaV dosažené na základ hospodáských smluv
V r. 2011 bylo uzaveno 53 hospodáských smluv.
Nejvýznamnjší výsledky:
- Pro Severoeské doly, a.s. byla provedena chemostratigrafick analýza
anorganických složek uhelné sloje jako dsledek zmn paleogeografie pánve v dob
existence uhlotvorného moálu (podklad pro úpravu technologie).
- Pro ÚJV, a.s. byla provedena SEM analýza depozit po elektrochemické depozici
Sm, Eu, Th aj. (uplatnní pi vývoji elektrochemických separaních metod).
- Pro Bochemii, a.s. byly charakterizovány vzorky korozivzdorných ocelí po moení v
oxidaní a redukní tavenin (posouzení úinnosti procesu moení).
- Pro Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. byla provedena mikroskopická
charakterizace pigment (uplatnní pi vývoji nových typ anorganických a
organických pigment).
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3c) Udlené patenty, užitné vzory, vynálezy
3c-1) Kombinovaný materiál na bázi polymer obsahující nanoástice a zpsob jeho
pípravy
kategorie: patent, zapsán pod íslem 302638
Popis: Zpsob pípravy materiálu plnného delaminovaným grafitem pro bariérové
obaly v potravináství.
3d) Patentové pihlášky
3d1) Inhibitory karbonické anhydrasy, zpsob jejich pípravy
kategorie: patentová pihláška, evidována pod íslem PV-2011-676
Vynález popisuje nové deriváty klastrových slouenin boru a jejich specifický úinek
na enzym karbanickou anhydrasu IX, bílkovinu nadprodukovanou v rakovinných
bu kách. Vynález se týká i zpsobu syntézy a využití zmínných derivát.
3d-2) Zpsob pípravy fotokatalyticky aktivního materiálu s pnovou strukturou
kategorie: patentová pihláška, evidována pod íslem PV 2011-430
Vynález popisuje zpsob pípravy nová formy fotokatalytického materiálu na bázi
TiO2 s pnovou strukturou pro kvalifikované fotokatalytické aplikace, zejména pro
ištní vody.
3d-3) Anorganický materiál s absorbátory neutron
kategorie: patentová pihláška, evidována pod íslem PV 2011-730
Vynález se týká anorganického, neholavého materiálu na bázi geopolymer
s vysokým obsahem absorbátor neutron pro využití v konstrukních prvcích pro
stínní neutron.
3d-4) Zpsob pípravy nanoásticového AgCl
kategorie: patentová pihláška, evidována pod íslem PV 2011-787
Vynález popisuje zpsob pípravy výchozího nanoásticového materiálu pro úpravu
povrch materiál pro ištní vody.
3e) Licenní smlouvy uzavené v r. 2011
3e-1) Realizace nových nanostruktur z nanodispersnich oxido-bisulfid Ti, Cd, Zn
jako aktivní materiály pro degradaci bojových otravných látek
- uzavena 31.3. mezi ÚACH a Rokospol, a.s.
Popis: know-how pípravy nových, vysoce úinných slouenin pro sanaci bojových
otravných látek s využitím nap. ve vojenství.
3e-2) Separace nanoástic z kapalné fáze
- uzavena 31.3. mezi ÚACH a Nanogies, s.r.o.
Popis: know-how nového zpsobu izolace nanoástic z kapalné fáze s využitím pro
izolace nanoástic z vodné fáze tak, aby je bylo možno použít v nevodné fázi v
pojivových sytémech na bázi organických pojidel nap. siloxan.
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3e-3) Píprava ostiv z binárních smsí plavených kaolin ve vyšších prmyslových
mítcích a kaolinických smsí se zvýšeným obsahem Al2O3 a nízkou nasákavostí
uzavena 23.11. mezi ÚACH a LUZ, a.s.
Popis: Know-how pípravy ostiv z komern dostupných kaolin a optimalizace
pípravy materiál se zvýšeným obsahem Al s využitím pi výrob laciných ostiv a
žárovzdorných materiál.
3e-4) Zpsob výroby homogenního nanosolu hydratovaného peroxidu zinenatéhoZnO2 s nízkým obsahem organických zbytk a použití tohoto nanosolu
uzavena 28.12. mezi ÚACH a Optaglio, s.r.o.
Popis: Licence patentu na pípravu ZnO2 solu pro pípravu tenkých vrstev ZnO
s využitím pi výrob bezpenostních prvk na bázi tenkých vrstev.
3f) Odborné expertizy zpracované pro státní orgány a instituce
Bylo zpracováno 114 expertíz, z toho 92 recenzí odborných lánk pro zahraniní
vdecké asopisy, dále pedevším posudky návrh projekt pro GA UK, MŠMT,
VEGA SAV a posudky diplomových a disertaních prací.
4. Mezinárodní vdecká spolupráce pracovišt
4a) Projekty ešené v rámci mezinárodních vdeckých program
4a-1) Separace aktinoid hydrometalurgickými metodami a jejich transmutace/
Actinide Separation by Partitioning and Transmutation (ASCEPT; FP7-CP-211267,
zahraniní partnei Francie, Španlsko, Itálie, Nmecko, Velká Británie, Polsko,
Švýcarsko, Švédsko, Belgie a Portugalsko)
Výsledek: Dále byla prostudována a popsána hydrolytická a radianí stabilita
modifikovaných bis(triazinyl bipyridin) jako organických selektivních extrakních
inidel pro minoritní aktinoidy a vliv Pd(2+) na složení organické a vodné fáze pi
extrakci; viz 1b, výsledek (2), str. 9.
4a-2) Syntéza a analýza vzork reprezentujících vážné poškození atomového
reaktoru/ Synthesis and analysis of samples representative of a nuclear reactor
severe akcident (SARNET; 06PPAR000121 Nuclear Material Analysis, zahraniní
partner CEA-Cardache, Francie a ITE, Nmecko)
Výsledek: V rámci projektu SARNET (Ochrana jaderných energetických zaízení)
zameného na studium tžkých havárií jaderných reaktor II. a III. generace zajistil
ÚACH SEM a EDX charakterizaci tavenin simulujících interakci roztavené vsádky
reaktoru s betonem pocházejícím z kontejnmentu. Metalograficky a chemicky byly
analyzovány vzorky pocházející z unikátního experimentálního zaízení KROTOS
(Francouzská komise pro jadernou energetiku) pi projektu OECD/NEA Serena 2;
viz. 1b, výsledek (7), str. 13
4a-3) PRIMEVERRE, píprava, charakterizace a vývoj speciálních skel
PRIMEVERRE, preparation, characterization and developement of special glasses
(ECO-NET No 21360NA, zahraniní partner Université de Rennes 1, Francie).

/

Výsledek: Projekt je zamen na pípravu a charakterizaci speciálních skel na bázi
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chalkogenid a oxid tžkých kov; viz. 1b, výsledek (19), str. 17.
4b) Konference s mezinárodní úastí, které ÚACH (spolu)poádal
4b-1) Winter School of Synchrotron Radiation/ Zimní škola synchrotronové radiace;
poet úastník: 108, z toho zahraniních 80
4b-2) 16. Mezinárodní symposium o interkalaních sloueninách/16th International
Symposium on Intercalation Compounds; poet úastník: 200, z toho zahraniních
180.
4b-3) 11. Mezinárodní seminá: Aplikace modelování pi konstrukci, optimalizaci a
ízení skláských pecí/11th International Seminar on Furnace Design – Operation
and Process Simulation; poet úastník 160, z toho zahraniních 100.
4c) Aktuální dvoustranné dohody se zahraniními pracovišti
4c-1) Téma: Materiálový výzkum – modifikace vláken a povrch boranovými klastry;
partner Swiss Federal Lab for Material Testing and Research, EMPA
4c-2) Téma: Materiály na bázi geopolymer pro technologické aplikace; partner
Universidad de Malaga, Španlsko
4c-3) Téma: Výzkum biologicky aktivních látek a sekvencí DNA znaených
metallaborany; partner Institut Bioligii Medicznej, Lodz, Polsko
4c-4) Téma: Výzkum nanostrukturních oxid; partner Institute of the General and
Inorganic Chemistry, Kijev, Ukrajina
4c-5) Téma: Výzkum fotokatalyzátor; partner Uppsala University,
Ångströmlaboratoriet, Švédsko
4c-6) Struktura a magnetické vlastnosti dispersních oxid železa i porézní matrici
SiO2 a porézních hybridních nanokompozit, pipravených metodou sol-gel; partner
Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy, Rumunsko.
4c-7) Píprava a charakterizace materiál na bázi oxid železa pomocí magnetických
metod: Charakterizace rzných typ magnetických materiál na bázi vícesložkových
oxid obsahujících železo magnetickými metodami. Realizace spolených vdeckých
zámr formou výmny pracovník a student pi píprav a charakterizaci
nanokryštalických slitin na bázi Fe-Co. Partner: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenskej Technickej University v Bratislav
4d) Další vdecké spolupráce se zahraniními partnery:
Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla, C.S.I.C., Sevilla, Španlsko
(mechanochemická syntéza fotokatalyzátor);
Institute of Natural Resources and Agrobiology, C.S.I.C., Sevilla, Španlsko
(optimalizace procesu pípravy sorbent pesticid z jílových minerál);
National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur, Indie
(molekulární design, syntéza a studium katalytických a fotokatalytických materiál
pro environmentální aplikace);
Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg; Strasbourg; Francie
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(píprava a charakterizace nanokompozit);
Laboratoire des Materiaux Inorganiques, Universite Blaise Pascal, Aubiere Cedex,
Francie (píprava a vlastnosti polymerních nanokompozit; popis orientace molekul v
mezivrství podvojných hydroxid);
V.I. Vernadsky Institute of General & Inorganic Chemistry NAS Ukraine, Kiev,
Ukrajina (píprava nanostrukturních materiál se specifickými optickými a
magnetickými vlastnostmi);
Institute of General and Inorganic Chemistry, Sofia; Bulharsko (struktura a
dielektrické vlastnosti vybraných slouenin s drazem na jejich využití v elektronice);
Vanderbilt University, Nashville, USA (spolupráce v oblasti použití lineárních
ferratrikarbollidových tyinek pro kapalné krystaly a chemie málo koordinujících
aniont;
Max-Planck-Institut f r Kohlenforschung, M lheim an der Ruhr, SRN (teoretická
chemie zamená na heteroborany a metalla bis(dikarbollidy);
School of Chemistry, University of Edinburgh, VB (elektronová difrakce a strukturní
výpoty);
Herolt-Watt University, Edinburgh, VB (chemie karboran, metallakarboran a jejich
derivát pro modifikace kovových povrch);
A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Ruská akademie vd
(chemie komplex pechodných kov s trikarbollidovými ligandy);
Chalmers University, Göteborg, Švédsko (spolupráce na testování extrakních
inidel);
Univ Zaragoza, Institut Univ. Catalisis Homogenica IUCH, Zaragoza, Španlsko
(spolupráce na píprav látek a studiu katalytických reakcí s použitím modikovaných
komplex pechodných kov s thiaborany jako ligandy).
GeoForschungZentrum Potsdam, Nmecko (analýza sediment Aralského jezera k
rekonstrukci zmn jeho hladiny v posledních dvou tisíciletích);
University of Greenwich at Medway, Kent, VB (analýza zrnitosti moravských
povod ových sediment);
Technická universita Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Zvolen,
Slovenská republika (struktura, vlastnosti a využití produkt získaných z dlních vod
a sediment).
5. Vzdlávací innost pracovník ústavu
Úast pracovník ústavu pi uskute ování
bakaláských, magisterských a
doktorských studijních program je podrobn popsána v kapitole 2.
Krom výše uvedených aktivit je pozornost vnována studentm stedních škol, pro
které poádáme vybrané pednášky.

24

IV. Hodnocení další a jiné innosti:
V rámci jiné innosti byly v r. 2011 realizovány smlouvy o dílo v hodnot 1103 tis. K.

V.

Informace o opateních k odstranní nedostatk v hospodaení
a zpráva, jak byla splnna opatení k odstranní nedostatk
uložená v pedchozím roce:

V r. 2011 ani v pedchozím roce nebyly zjištny nedostatky v hospodaení.

VI. Finanní informace o skutenostech, které jsou významné
z hlediska posouzení hospodáského postavení instituce a mohou
mít vliv na její vývoj:*)
Ústav hospodail v r. 2011 s vyrovnaným rozpotem.
Audit za r. 2011 byl proveden firmou Diligens, s.r.o.. Ve Zpráv auditora o ovení
úetní závrky stojí, že úetní závrka podává vrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Ústavu anorganické chemie AV R, v.v. i. k 31. 12. 2011, náklad a výnos a
výsledk jejího hospodaení za r. 2011 v souladu s eskými úetními pedpisy. Na
piloženou úetní závrku byl vydán výrok „bez výhrad“.
Výše dotace pro r. 2011 schválená Akademickým snmem AV R byla pibližn
stejná jako v r. 2010, tj. nižší oproti pedchozím letm asi o 10%. Vedle institucionální
dotace poskytované z rozhodnutí zizovatele byla v r. 2011 významná ást rozpotu
ústavu (více než 45% provozních prostedk) tvoena úelovými prostedky (MŠMT,
MPO, GA R a další poskytovatelé). Vedení ústavu vnuje setrvalou pozornost
provozním i personálním opatením smujícím ke snížení náklad na provoz ústavu.
V r. 2011 skonila innost tí výzkumných center financovaných MŠMT, ve kterých
Ústav participoval. Toto se v r. 2012 citeln projeví v omezení podpory student
doktorských studijních program a mladých absolvent s výjimkou pracovních
skupin, které v prosinci 2011 zahájily spolupráci s Univerzitou J.E.Purkyn v Ústí nad
Labem v projektu programu OPVK.
Vedení ústavu dsledn dbá na vyhledávání možností aplikací výsledk
badatelského výzkumu a uplat ování práv duševního vlastnictví v oblasti
aplikovatelných výsledk. Píjmy z uzavených licenních smluv dopl ují rozpoet
ústavu tvoený pevážn dotacemi ze státních prostedk. Výše prostedk
plynoucích z komern aktivních licenních smluv však nemže kompenzovat
snížený rozpotu ústavu.

*)

Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis.
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VII. Pedpokládaný vývoj innosti pracovišt:*)
Vývoj innosti pracovišti bude v souladu s jeho posláním a vývojem oboru
anorganické chemie v mezinárodním kontextu smován na výzkum nových
slouenin s potenciálními aplikacemi cílenými na zlepšení kvality života spolenosti.
Bude reflektovat spoleenskou poptávku po sloueninách pro biomedicínské
aplikace, materiálech se specifickými fotokatalytickými, optickými, fotochemickými a
baktericidními vlastnostmi, nových kvalifikovaných materiálech pro elektroniku,
progresivních keramických materiálech a materiálech využívajících produkty
z odpad. Pozornost bude vnována též ešení environmentálních problém
spoívajících v monitorování, ochran a zlepšení životního prostedí. Souasné
vdecké zamení ústavu sleduje uvedený trend a svými výsledky spoluuruje jeho
rozvoj. Na
badatelský výzkum v ad pípad navazuje výzkum a vývoj s
cílem efektivního využití výsledk pi inovacích stávajících technologických postup a
zavádní nových vysplých technologií.
Aktivita v oblasti základního výzkumu slouenin boru bude zamena pedevším na
systematické studium nových typ trikarbollidových ligand, nových karboran
bohatých heteroatomy a metallakarboran isoelektronických s metalloceny a poznání
jejich strukturních, spektrálnívch a elektrochemických vlastností. Dalším rozvíjeným
tématem bude vývoj syntetických metod pro funkcionalizaci meallakarboran, vetn
rozšíení dosud tém neznámých možností reakcí na atomech uhlíku, s výhledem
vývoje stavebnice sloužící pro inkorporaci tchto stavebních blok do geometricky
optimalizovaných funkních systém pro biomedicinální využití. Budou provádny
strukturní studie nových typ látek založené na chemických výpotech a difrakních
metodách.
V oblasti potenciálních aplikací boranových slouenin bude pokraovat vývoj syntézy
biologicky aktivních klastrových slouenin boru, s potenciálním využitím jako
inhibitory HIV proteasy a karbonické anhydrázy IX, enzymu, který byl nedávno
identifikován jako vhodný primární cíl pro terapeutický zásah a použití v diagnostice
nkterých typ nádor. Pracovníci se budou dále podílet na strukturních a kvantov
chemických studiích interakcí substituovaných skelet s biomolekulami, které
smuje k pochopení zpsobu vazby klastrových slouenin boru do molekul virových
enzym. Bude pokraovat spolupráce na technologickém vývoji selektivních
extrakních inidel pro isolaci minoritních aktinid a vývoj úinných extrakních
inidel pro cílené radionuklidy. V oblasti modifikace a ochrany kovových povrch
budou pipraveny thiolderiváty boranových klastr, které umožní zakotvení na zlaté
a stíbrné povrchy. Bude studována vazba tchto slouenin na povrch stíbra a jejich
ochranná kapacita.
Materiálový výzkum bude v roce 2012 zamen na pípravu vysoce úinných
fotokatalyzátor na bázi dopovaných TiO2 a ZnO se zvýšenou citlivostí v oblasti
viditelného svtla. Pozornost bude vnována uplatnní v oblasti samoistících a
ekologických nátr a využití prmyslových meziprodukt jako výchozích surovin.
Bude pokraovat výzkum materiál pro stechiometrickou a fotokatalytickou degradaci
environmentálních polutant a studium nových katalytických materiál na bázi
vícesložkových oxid a zeolit pro rozklad oxid dusíku, oxidaci tkavých
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organických slouenin a sazí z Dieslových motor. V rámci projektu Centra
kompetence bude rozvinut základní a aplikovaný výzkum nanokompozitních
pigment, sorbent, katalyzátor a funkních vrstev na bázi grafenu.
Další výzkumné úkoly v oblasti materiálové chemie jsou zameny na syntézu
konkrétních odstín kombinovaných anorganických pigment na bázi pírodních
substrát upravených oxidy nebo sulfidy kov, které naleznou využití jako kvalitní,
termostabilní a ekologické pigmenty v engobách a glazurách. Bude pokraovat i
aktivita smovaná k využití nových hlinitokemiitanových matric pro vysoce
kvalifikované aplikace v oblasti pultruzní technologie, jaderné energetiky, stavebnictví
a žárovzdorných materiál.
Pozornost v oblasti bioanorganické chemie bude zamena na pípravu a vlastnosti
nanostrukturních hybridních materiál odvozených od vrstevnatých hydroxid ve
form orientovaných film a nanokompozit (nosie fotoaktivních látek a léiv), na
manipulace s hydroxidovými nanovrstvami a jejich tepelné pemny na nanometrové
ástice fotoaktivního ZnO (fotovoltaické aplikace) a dále na polymerní fotoaktivní
nanovlákna (baktericidní tkaniny). Dále bude pokraovat studium fotofyzikálních
vlastností šestijaderných molybdenových klastr (senzitizátory, senzory) a tvorby
volných radikál v krevní plazm a pi bolesti.
V oboru environmentální geochemie bude pokraovat studium povod ových
sediment ek Moravy, Jizery a Plounice pomocí multiproxy pístupu vetn vývoje
nových metod jejich chemostratigrafické korelace. Bude pokraovat práce na korelaci
miocénních sediment mostecké pánve a sediment z hranice devon-karbon.
V rámci materiálového výzkumu malíských dl bude pokraovat charakterizace
hlinkových podkladových vrstev maleb, která vede k urení regionální provenience
obraz. Další experimentální práce budou zameny na chemické procesy
degradace nestabilních pigment v barevné vrstv. Metodický výzkum se dále
zamí na testování nových neinvazívních metod vhodných k šetrnjší analýze
výtvarných dl in situ.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostedí:*)
Pracovníci ústavu se dlouhodob podílejí na vývoji technologických proces
zamených na ešení jednoho z hlavních problém jaderné energetiky - nakládání s
vyhoelým palivem a vysoce aktivními jadernými odpady. Optimálním ešením se zdá
pepracování paliva v uzaveném cyklu, který by vedl k dsledné eliminaci nejvíce
radiotoxických štpných produkt (aktinoid) a výrazn (až tisíckrát s ohledem na
dobu nezbytného uložení a šedesátkrát z hlediska objemu) snížil objem
radioaktivních odpad ukládaných v povrchových i hlubinných úložištích. V roce 2011
jsme spolupracovali na analýzách a expertních studiích hydrolytické a radianí
stability inidel pro selektivní extrakci minoritních aktinoid (Am, Cm). Píspvek ke
pochopeni tchto dj je dležitým lánkem vývoje technologického procesu.
Pokraovala také optimalizace preparativních postup vedoucí k dosažení vysoké
extrakní úinnosti inidel pro selektivní extrakci skupiny lanthanoid(3+) a
aktinoid(3+) ze siln kyselých jaderných odpad, a to bez pítomnosti synergických,

27

speciálních rozpouštdel i dalších pomocných látek. V tsné
spolupráci s
radiochemiky z ÚJV, a.s. probhly testy extrakce v makromítku na modelových
štpných smsích a studium re-extrakce. Zajímavých výsledk bylo dosaženo i v
píprav nových typ iontových inidel pro isolaci radioaktivního cesia.
Naše pracovišt je zapojeno do široké mezinárodní spolupráce zamené na ešení
fundamentálních otázek souvisejících s tžkými haváriemi v jaderné energetice a
ochranou ped jejich následky, zejména v oblasti popisu fázových rovnováh v
taveninách oxid v systému Fe-Zr-U a také poznání prbhu jejich reakcí se
složkami betonových konstrukcí reaktor.
Pracovníci ústavu se intenzivn podílejí na výzkumu nanostrukturních oxid a sulfid
s fotokatalytickým úinkem, které za úasti sluneního záení aktivn rozkládají
polutanty jako NOx a tkavé organické látky. Originální technologie výroby
fotokatalytického TiO2 je využívána firmou Rokospol pi výrob nátrové hmoty se
samoistícími vlastnostmi (Detoxycolor).
Další aktivity využitelné v oblasti ochrany životního prostedí:
Hledání cest ke snížení množství používaných environmentáln problematických
avšak technologicky nenahraditelných anorganických pigment (nap. CdS) je
aktuální aktivitou v této oblasti. ešením se zdá být píprava nových kombinovaných
anorganických pigment, v nichž je sporný pigment nanesen pouze jako tenká vrstva
na pírodní substrát, což umožní v praxi významn snížit zátž životního prostedí
pocházející z tžkého kovu.
ešení spoleného projektu Charakterizácia a transformácia Fe – zlúenín zo
starých environmentálnych záaží na sorbenty a pigmenty (spolupráce s Technickou
universitou vo Zvolene, Slovensko) by mlo vést k vyešení problému starých
ekologických zátží, kterými jsou oxidy a oxidhydroxidy železa, pípadn s
pímsemi jiných kov (Fe-okry), z kyselých bá ských a horninových výtok (AMD,
ARD) a rovnž k ešení zpracování a využití sekundárních technologických proud
po metalurgické výrob Al a Ni (hndý kal a louženec). Výsledky by mly pispt i
k návrhu vhodných aplikací pipravených produkt.
V prbhu ešení projektu Vztahy mezi klimatem, antropogenní inností a erozí
krajiny zaznamenané v pírodních archívech Strážnického Pomoraví byla
vyhodncena míra vlivu lovka na chování eky Moravy. Podailo se rozlišit zmny
zpsobené pirozenou dynamikou íního systému a antropogenní vlivy. Nebyl
zjištn negativní vliv zemdlské innosti, jak se dosud v nkterých odborných
kruzích soudilo. Nesporný se však ukázal vliv plošného zneištní tžkými kovy,
zejména Pb a Zn. Téma kontaminace v souasnosti pokrauje studiem sediment
v niv eky Jizery, které jasn zachytily nástup kontaminace tžkými kovy v dsledku
prmyslové výroby v Mladé Boleslavi od pelomu 19. a 20. století.
Výzkum v oblasti tavení bžných i speciálních skel se souste uje pedevším na
zvýšení intenzity procesu a podstatné snížení jeho velké energetické spoteby.
Úspory energií znamenají samozejm snížení emisí CO2.
K ochran životního prostedí pispíváme i pi vlastní experimentální innosti a
provozu ústavu. Dsledn dbáme na technické zajištní prevence zneištní ovzduší
a vod chemickými látkami, tídní odpadu a jeho ekologickou likvidaci
profesionálními firmami.
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IX. Aktivity v oblasti pracovnprávních vztah: *)
Základní personální údaje:
k 31.12. 2011 bylo v ústavu zamstnáno 94 fyzických osob (FO).
Struktura zamstnanc ústavu
celkem

z toho
muži

z toho
ženy

71.68

38.15

33.53

57.38

34.75

22.63

administrativní pracovníci

8.5

1

7.5

technití a další pracovníci

5.8

2.4

3.4

Poet zamstnanc
(pepotený poet na celý úvazek)

výzkumní pracovníci
v tom

Z uvedené tabulky vyplývá, že 80 % pracovní kapacity zamstnanc ústavu tvoili
výzkumní pracovníci. Z tchto pracovník (FO) mlo 92% ukonené VŠ vzdlání a
z nich bylo 16% student DSP a 54% vdeckých pracovník (získali PhD titul nebo
jeho ekvivalent).
Vývoj vkové struktury výzkumných pracovník ústavu je píznivý. V r. 2011 byl
vkový prmr ve vdeckých útvarech 42 let. V následujícím obrázku je zobrazen
vývoj vkové struktury výzkumných pracovník v uplynulých tech letech s výhledem
na rok 2012. Pokles v kategorii pracovník do 30 let je dsledkem ukonení innosti
výzkumných center financovaných MŠMT.
Vková struktura ve vdeckých útvarech
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Poet pracovník

16
12
8
4
0
do 30 let

31-40

41-50

51-60

nad 60 let

Vk
2009

*)

2010

2011

2012

Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis.
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Úsilí vedení ústavu je zameno na rozvoj ústavu a dosažení excelence v oboru.
Periodické sledování a hodnocení produktivity a kvality výsledk pracovních tým,
které je provádno od r. 1990 umož uje stanovit nejen souasný stav, ale i tendenci.
Motivaní opatení spoívají v individuálním finanním ohodnocení a podpoe
nejlepších tým a jednotlivc i v jejich pístrojovém vybavení a personálním posílení.
Vedení ústavu vnuje setrvalou pozornost studentm DSP, jejichž práce probíhá pod
supervizí ústavních školitel. Studenti spolupracují pi ešení výzkumných projekt a
aktivn se úastní mezinárodních konferencí. Po úspšné obhajob disertace mají ti
nejschopnjší možnost zahájit vlastní vdeckou práci na ústavu.
V r. 2011 ukoneno 16 pracovních pomr výzkumných pracovník, z toho 3 senior
a 3 pracovník pevedených do organizaní struktury ÚSMH. Bylo pijato 10 nových
výzkumných pracovník, z toho 8 ve vku do 35 let. Pi pijímání nových pracovník
je kladen draz pedevším na odbornost a vdeckou úrove pracovníka.
Institucionální mzdové prostedky z výzkumného zámru v r. 2011 inily 69 %
z celkem vyplacených mzdových prostedk. Prmrná mzda ve výši 37 603 K
významn pesahuje celoakademický prmr.

podpis editele pracovišt AV R

Pílohou výroní zprávy je úetní závrka a zpráva o jejím auditu
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