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Informace o innosti orgán :

editel
byly zajiš ovány p edevším následující agendy:

pln ní výzkumných úkol ešení grantových projekt  v etn  prezen ních 
kontrol aktivit a personálního zabezpe ení v jednotlivých odd leních a laborato ích
ádné vedení ú etnictví

výb rová p ijímací ízení vysokoškolsky vzd laných pracovník
periodická innost a kontrola na úseku bezpe nosti práce, prevence rizik a ochrany 
zdraví p i práci.
editelka se ú astnila všech zasedání Rady ústavu a zasedání Dozor í rady

V pr b hu r. 201 byl vydán Interní p edpis . vující podmínky pro 
realizaci zahrani ních pracovních cest a p ijímání zahrani ních host yly vydány 
dodatky . 3 a 4 k Internímu p edpisu . 88 (Poradní orgány editele), reflektující 
zm ny ve složení Komise pro transfer technologií a Atesta ní vydán
p íkaz editel vyhlášení celoústavní dovolené na 31. 12. 201 provedení
inventarizace hospodá ských prost edk  v r. 201 ále byly vydán sm rnic
využití prost edk  Sociálního fondu v r. 20 zadávání ve ejných zakázek 

alého rozsahu etodika vykazování skute ných nep ímých náklad  projekt  
výzkumu a vývoje v roce 2015 a sm rnice stanovující mechanismus financování 
p ípravy komercializace nad jných výsledk  VaV
V záv ru roku byla vyhodnocena a individuáln  ocen na publika ní aktivita 
pracovník . Byla rovn ž provedena analýza v kové struktury pracovník  ú
posouzeno personální zabezpe ení ešení jednotlivých výzkumných úkol  a p ijata 
p íslušná opat ení pro r. 201
P ístrojové vybavení ú dopln
Odd lení syntéz a Odd lení materiálové chemie. P ístroj byl po ízen z
nákup nákladných p ístroj  s 20% spoluú astí ústavu.

sou innosti s Technickou komisí a s p ihlédnutím k požadavk m jednotlivých 
odd lení a laborato í byl vypracován plán nákladných oprav a akvizicí p ístrojového 
vybavení pro další období. 

o ešeno 2 projekt  VaV v programech GA R , TA R
MŠMT/OPVaVpI (1), . Ú elové prost edky plynoucí 

ory zmín ných poskytovatel  do rozpo tu p edstavovaly 
neinvesti ních náklad  ústavu. Mzdové prost edky vyplacené z ú elových dotací 
inily cca 3

y podány 2 ové p ihlášky a uzav en licen ní smlouv
innost ústavu a jeho výzkumných tým  za období 2010 záv ru r. 2015 

hodnocena mezinárodními odborníky Zprávy komisí hodnotí výsledky tým  
dosažené v uvedeném období i strategii vývoje ústavu velmi pozitivn , nicmén  
upozor ují na podfinancování, které tate né personální zajišt ní 

n kterých týmech a m že zp sobit potíže p i revitalizaci p ístrojového vybavení. 
Zprávy jsou zve ejn ny na webových stránkách Akademie v d R.



Rada pracovišt :
uskute nilo jednání Rady ÚACH AV R v. v. i.:

. jednání, – per rollam
projednala a vyslovila souhlas, aby byl Fond reprodukce majetku dopln n o 

mil. K z Rezervního fondu
. jednání, – per rollam

Rada projednala p ihlášky do ve ejných sout ží GA
všechny návrhy doporu podání.
. jednání, per rollam

Rada projednala p ihlášku grantové sout že
a doporu ila podání.

61. jednání, 5. 6. 2015
Rada projednala a schválila Výro ní zprávu o innosti a hospoda ení ústavu za 

Rada se seznámila se zprávou auditora o ov ení ú etní záv rky za r. 201
Rada projednala a schválila rozpo et ústavu na r. 201
Rada projednala a vzala se souhlasem na v domí Sm rnici pro zadávání 
ve ejných zakázek maléh

porady editel  a p edsed  rad pracoviš , týkající se

62. jednání, 9. 6. – per rollam 

Rada schválila p esun hospodá ského výsledku za r. 2014
Rezervního fondu

. jednání, – per rollam 

doporu podání grantového návrhu do sout že Eurostars 
64. jednání, 15. – er rollam 

k Internímu p edpisu íslo 88
65. jednání, 13. 11. 2015

k Internímu p edpisu íslo 88
Rada vyslechla informaci p edsedy Atesta ní komise o výsledku atesta ního ízení

editelka informovala Radu o pr b hu prezen ního hodnocení innosti Laborato e 
environmentální geochemické analýzy mezinárodní komisí a o p íprav  na 
prezen ní hodnocení chemických tým .



Dozor í rada: 
se uskute nilo 1 jednání Dozor í rady ÚACH AV R v.
ání, . kv tna 201

Dozor í rada na tomto jednání
vyslovila souhlas s Výro ní zprávou o innosti a hospoda ení ÚACH AV R, v. v. i. 

na v domí zprávu auditora o ov ení ú etní záv rky za r. 201
návrhem rozpo t náklad  a výnos  na rok 201

ur ila DILIGENS pod vedením Ing. Císa ové,
zhodnotila manažerské schopnosti editelky.

zm nách z izovací listiny:

ošlo ke zm n  z izovací listiny

í hlavní innosti: 

V decká innost ústavu a uplatn ní jejích výsledk
tru ná charakteristika v decké innosti

Nové materiály a jejich aplikace
nanostrukturní a nanokompozitní materiály na bázi grafenu, oxid  a 
chalkogenid  kov ti environmentální fotokatalýzy a p i 
degradaci bojových chemických látek, pesticid  a cytostatik
porézní, vrstevnaté a polymerní materiály s baktericidními, 
luminiscen ními a fotokatalytickými vlastnostmi

tifunk ní magnetické 
katalytickými vlastnostmi

materiály na bázi hlinitok emi itanových matric pro kvalifikované aplikace

Nové slou eniny a jejich vlastnosti:
cílený vývoj reaktivních strukturních karboranových a metallakarboranových 

biologicky aktivní boranové klastry s využitím jako protinádorové látky
heteroborany, karborany, jejich deriváty a komplexy s p echodnými kovy
vývoj nové generace inidel pro selektivní extrakce radionuklid  z jaderných 
odpad

 kov  za použití derivát  boran  a karboran
anorganické klastry na bázi molybdenu a m di a boranové klastry
luminiscen ní, radiolumuniscen ní a baktericidní materiál



Metody a speciální techniky
pokro ilé charakterizace materiál  (elektronová mikro
atomárních sil, rtg difrakce, termická analýza, chemická speciace, 
infra ervená, luminiscen ní, M ssbauerova a Ramanova spektroskopie)

B NMR spektroskopie klastrových látek
analýza sediment  pro paleoenvironmentální rekonstrukce št ní historické 

materiálový výzkum malí ských d l, provenien ní analýza a mechanismy 
degradací v malb

1b)    Vý et nejd ležit jších výsledk  v decké innosti a jejich aplikací
Nejvýznamn jší výsledky byly v r. 201 získány p edevším v oblaste

materiálové chemie se zam ením na grafen a grafenoxid, fotofunk ní hybridní 
materiály s baktericidními a vir cidními luminiscen ní a 
radioluminiscen ní vlastnosti molybdenových klastr , nanostrukturní oxidy a sulfidy 
kov  pro fotokatalýzu a destrukci bojových látek, mikro ástice ušlechtilých kov  a 
oxid  kov  s definovanou morfologií, materiály s multiferoickým chováním a 
termoelektrické materiály. 

chemie nových karboran , heteroboran  a jejich komplex  s p echodnými kovy: 
ena syntéza biologicky aktivních karboranových klastr  s využitím jako 

inhibitory enzymu Karbonická anhydrása IX,  popsána boranových klastr
se sv tlem a s kovových film  a koloid  a vyvinuty syntetické metody pro
cílený vývoj reaktivních strukturních boranových blok .
Poznatky byly zve ejn ny v cích v mezinárodních asopisech, z t
v tšin prací v asopisech, jejichž impaktní faktor ( výrazn  p evyšuje medián 

následujícím obráz je znázorn n vývoj publika ní aktivity pracovník  
ústavu v období 200 –



ublika ní aktivita mírn  zvýšila. Také kvalita prací vyjád ená 
pr m rným impaktním faktorem asopis stále stoupá, jak je z ejmé z následující 

Pr m rný impaktní
faktor asopis

Kvalita publika ního výstupu pro jednotlivá odd lení/laborato e je uvedena na 
následujícím obrázku.

Výsledky byly prezentovány také p ísp vcích na mezinárodních konferencích.



Významné výsledky s uvedením citací:

Hexanukleární molybdenové klastry – nový typ slou enin pro 
fotodynamickou lé bu

Fotodynamická terapie je jednou z moderních metod lé by rakoviny. Metoda je 
založena na schopnosti n kterých slou enin produkovat reaktivní singletový kyslík 
po aktivaci viditelným sv tlem a jako taková je limitována na lé bu k že. Navrhli 
jsme novou generaci slou enin, které produkují singletový kyslík také po expozici 
rentgenovým zá ením, které proniká hluboko do tkání. Tyto slou eniny by mohly 
umožnit snížení radia ních dávek pot ebných k likvidaci tumorových bun k.

Vlastnosti hexanukleárních molybdenových klastr : p enos energie a radioluminiscence

uloženy v nano ásticích polymeru ( ervené body 
ve žlut  zobrazené nano ástici), kde jsou excitovány rentgenovým zá ením nebo absorpcí 

V obou p ípadech molekuly klastru emitují luminiscenci v nep ítomnosti 
kyslíku nebo produkují singletový kyslík v p ítomnosti kyslíku. Výhodou polymerních 
nano ástic je, že fungují jako nosi  molekul klastr , stabilizují je a navíc zvyšují produkci 
singletového kyslíku, protože p edávají ást své energie molekulám klastr . 

Hexanukleární molybdenové klastry: 

Slou enina ve form  prášku je umíst na v kyvet , která je oza ována UV sv tlem. 
Slou enina svítí ervenou luminiscencí v nep ítomnosti kyslíku (vlevo). V p ítomnosti 
kyslíku je luminiscence tímto kyslíkem zhášena a kyslík p echází do své vysoce reaktivní 

– singletového kyslíku (vpravo).

Kubát P.; Fejfarová K.; Martin ík J.;

Spolupráce: Ústav fyzikální ch é AV R, v. v. i. a Fyzikální ústav
AV R, v. v. i. 



Materiály pro rychlou dekontaminaci bojových chemických látek a 
átových pesticid

B žn  používané sorbenty jako aktivní uhlí nebo zeolity mohou nebezpe né látky 
bovat na svém povrchu, ale nikdy je chemicky nerozloží. Unikátní struktura 

nanokrystalických oxid  je p edur uje k použití jako dekontamina ní inidla 
nebezpe ných látek, která nejenže kontaminanty odstraní, ale také je chemicky 
rozloží. Nanomateriály na bázi oxidu titani itého dopované zirkoniem a hafniem 
p ipraveny originální metodou umož ující kontrolu velikosti primárních ástic i 
velikosti aglomerát . Tyto materiály kládají na svém povrchu soman nebo látku 
VX do jedné minuty. S vysokou ú inností rozkládají rovn ž environmentální 
polutanty,  nap . organofosfátové pesticidy.

Kulové shluky oxidu titani itého dopovaného hafniem

Snímek z elektronového rastrovacího mikroskopu ukazuje kulové shluky ástic oxidu 
titani itého TiO dopovaného atomy hafnia. 

Štengl V. Janoš P.;

áce: životního prost edí urkyn  v
Ústí nad Labem Vojenský výzkumný ústav, s.p.,



Kvantové te ky WS p ipravené exfoliací minerálu tungstenitu
sobením výkonového ultrazvuku v tlakovém reaktoru

p írodního minerálu tungstenitu (WS . Exfoliace vrstevnatých materiál  pomocí 
ultrazvuku je atraktivní cesta p ípravy jednovrstvých krystal  s možností snadného 
zv tšování m ítka, což je d ležitý faktor s
výroby. Morfologie exfoliovaného produktu byla popsána pomocí rentgenové 
difrakce, Ramanovy spektroskopie a mikroskopických technik v etn  transmisní 
elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil (AFM). Takto p ipravené 
jednovrstvé nano desti ky byly použity jako prekurzory pro syntézu UV 
luminiscen ních kvantových te ek. Delaminované desti ky zah ívány 

ethylenglykolu na teplotu varu, dále rozlamovány varem rozpoušt dla a solvatován
molekulami etylenglykolu za vzniku kvantových te ek. Syntetizované WS kvantové 
te ky  byly charakterizovány pomocí  fotoluminiscen ní spektrometrie.

Schema p ípravy WS kvantových te ek

Na obrázku jsou znázorn ny jednotlivé kroky p ípravy: objemový minerál je podroben 20 
minutové expozici v ultrazvukovém tlakovém reaktoru; poté jsou vzniklé jednovrstevné 
desti ky zah ívány pod zp tným chladi em 
obdržen produkt – kvantové te ky.

Štengl, V. ; J. Tolasz; D. Popelková



Funkcionalizace kovových povrch
Výzkum zam ený na hledání ú inné ochrany povrch  kov  byl dopln n nové 

vlastnostech monomolekulárních vrstev klastrových p karboran , analog  
merkaptobenzoové Byl p ipraven funk ní klecový analog této 

zkoumán jako stavební blok monomolekulárních vrstev na površích zlatých film . 
Jedná se o teplotn  a chemicky stálou látku, která se snadno váže na kovy a 
umož uje p ípravu nanostrukturovaného povrchu s karboxylovými funk ními 
skupinami orientovanými od povrchu a izolovanými v ostr vcích. Práce otevírá 
možnosti vázání r zných typ  molekul na povrch p es kovalentní, koordina ní a 
vodíkové vazby.

Nanostrukturovaný povrch s ostr vky molekul nesoucích karboxylové funk ní skupiny

Obrázek ukazuje n kolik r zn  velkých ostr vk  funk ních molekul nesoucích reaktivní 
karboxylovou skupinu schopnou další cílené povrchové modifikace. 

 
; Auluck, H. S. Bereciartua, P.J ; Dušek, M Machá ek, J.;

Baše, T

Spolupráce: California NanoSystems Institute, Kalifornská univerzita
A.; ÚFCH J. H. AV R, v. i.; FzÚ AV R, v.



karbonylovými skupinami vedoucí k p ímé 
polycyklickými strukturními motivy

Nezbytnou podmínkou pro syntézu metallakarboranových inhibitor  enzymu 
Karbonická anhydrása IX je snadná dostupnost alkylamonných derivát  kobalt 
bis(dikarbollid)ového aniontu jako prekursor  pro vnesení sulfamidových sku
Nicmén , detailní snaha o adaptaci metody známé z organické chemie, tj. p ímé 
reakce aktivovaných C alkylhalogenidy s terminální chrán nou 

odlišným typ m látek. Bližším studiem produkt  pomocí NMR 
a strukturní analýzy bylo zjišt no, že reakce probíhají p ednostn , a to i za velmi 
mírných podmínek, na karbonylovém uhlíku chránící p ípad  použití

ftalimid  dochází k následným cykliza ním reakcím a substituci klastru 
tricyklickými funk ními skupinami isoindolonového typu. Krom  hlavních produkt  
byly isolovány a strukturn  charakterizovány další látky se zcela neobvyklou 
substitucí organickými heterocyklickými skupinami. Výsledek má charakter 
základního p ínosu k llid)u. Možnost reakcí s karbonyly ani 
p ímá substituce polycyklickými strukturními motivy nebyly v chemii metallakarboran  
dosud známy. Nové poznatky tak otevírají široké možnosti dalších chemických 
modifikací, p inejmenším na tomto typu iontového klastru. Organické látky 

isoindolonovými motivy, i produkty jejich reakcí, vykazují adu biologických aktivit. 
Odtud lze považovat nové slou eniny za cenné stavební bloky pro syntézu strukturn  
nových typ  slou enin pro aplikace v biomedicín . Následn  byly pro p ípravu 
alkylamonných derivát  úsp šn  vypracovány alternativní postupy, které poskytují 
vysoké výt žky látek. 

Anion kobalt bis(dikarbollid)u substituovaný isoinolonovými skupinami.

Obrázek ukazuje p ítomnost isoindolonových skupin o r zné velikosti bo ního  kruhu 
(šesti lenný a p ti lenný), které jsou p ípojeny k atomu uhlíku C(1) aniontu. 

Gr ner Šícha Císa ová I.
, ,

Spolupráce:  Katedra anorganické c



Multifunk ní nanovlákenné materiály 
Nanovlákna s pr m rem v ádu nanometr  mohou dosahovat délky až n kolik metr . 
Vzájemným spojením nanovláken vzniká kompaktní materiál podobný textilu. Takový 
materiál byl p ipraven s použitím polystyrénových nanovláken, ke kterým byly 
p ipojeny porfyrinové fotosenzitizátory a Za osv tlení 
denním sv tlem dochází ke generaci dvou typ  antibakteriálních ástic singletového 
kyslíku a NO. Zatímco singletový kyslík s krátkou dobou života p sobí p evážn  na 
povrchu materiálu, ak ní radius ástic NO je výrazn  delší a antibakteriální ú inky se 
projevují i v olí nad povrchem materiálu. Antibakteriální efekt byl testován na 
kultu e Escherichia coli vynikajícím výsledkem, který nazna uje významný potenciál 
pro využití všude, kde je t eba zajistit sterilní prost edí, nap . v medicin , biologii nebo 

tálních aplikacích. 

Simultánní p sobení singletového kyslíku a NO

Na obrázku je znázorn n mechanismus p sobení 2 typ  antibakteriálních ástic, které jsou 
simultánn  generovány v kompaktním materiálu na bázi polystyrenových nanovláken, 

obsahujícím porfirinové fotosenzitizátory a NO fotodonory.

anský, J. á

Spolupráce: Univerzita Catania, Catania, Itálie; P írodov decká fakulta Univerzity 
Praze, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV R, v. v. i.



Fotoaktivní anatasová p na
Lyofilizace žlutých vodných koloid  peroxo polytitani ité kyseliny vede k p n  
složené z tenkých líste k , které zah íváním poskytují rovinné agregáty nanokrystal  
anatasu. Materiál žíhaný °C je díky perfektní krystalinit  a plošnému tvaru 
agregát  nanokrystalk  vysoce fotoaktivní. Lze jej využít pro fotoaktivních nát ry, p i 
išt ní vody a vzduchu a jako ú inný filtr UV zá ení. Syntetickou metodu lze použít i

pro p ípravu dopovaných fotokatalyzátor  s modifikovanou sv telnou citlivostí.

Morfologie a struktura anatasové p ny

a: lyofilizovaná peroxopolytitani itá kyselina – snímek zobrazuje nativní formu preparátu; b: 
lyofilizovaná peroxopolytitani itá kyselina snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu 
dokládá líste kovou morfologii lyofilizovaného materiálu; c: lyofilizovaná peroxopolytitani itá 
kyselina žíhaná na 850 °C snímek z transmisního elektronového mikroskopu ukazuje planární 
agregáty nanokrystalk  anatasu; d: lyofilizovaná peroxopolytitani itá kyselina žíhaná na 850 °C 

snímek z transmisního elektronového mikroskopu s vysokým rozlišením dokládá perfektní 
krystalinitu jednotlivých ástic anatasu.

Pližingrová, E Volfová, L entová, M ; Szatmáry, L ; Šubrt, J
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Spolupráce:



Složení podkladových vrstev vede k ur ení místa vzniku výtvarného díla 
Zjistili jsme, že podkladové vrstvy maleb (nap íklad u obraz  na plátn  tzv. „šepsy“) 
mohou nést znaky vedoucí k ur ení regionální provenience díla. Zejména v t ch 
dobách, kdy se experimentovalo s barevným pojetím podkladové vrstvy, a byly 
používány hlinky r zné barevnosti, byly s ohledem na dostupnost a cenu využívány 
pro šepsování plátna regionální zdroje surovin. Popsali jsme celou adu 
charakteristických znak  – rozdílnost krystalových struktur jílových minerál , 
specifické p ím si (framboidální pyrit, titanomagnetit), rozdíly geochemické (prvkové 
pom ry). Sou et t chto znak  nám pak umožnil hlinkové p
skupin a pomocí referen ních výtvarných d l odlišit podklady st edoevropské a 
severoitalské provenience z období 17. a 18. století. Praktický význam tohoto 
výzkumu spo ívá v tom, že s pomocí t chto exaktních parametr  lze ur ovat p
anonymních výtvarných d l.  

Na obrázku jsou znázorn ny dv  skupiny znak , mající vztah ke genezi a vedoucí k odlišení 
hlinkových materiál  v podkladech dle regionálního p vodu – specifické mineralogické p ím si 
typu framboidálního pyritu a charakteristické prvkové pom ry. Zatímco hlinky typu Bk a C byly 
t ženy ve st ední Evrop , hlinky typu D a E byly používány v severní Itálii.

; Hradilová, J.; Bezdi ka, P.; Švarcová, S.:
based grounds. Applied Clay Science, Ro . 

Spolupráce: Akademie výtvarných um ní v



Popis architektury nivy Plou nice s uloženou kontaminací z t žby uranu
Kombinací geofyzikálního profilování (m ení elektrického odporu) a vrtání a 
chemické analýzy nivních sediment  eky Plou nice se poda ilo popsat vni ní 
stavbu (architektury nivy). Z výsledk  jsme zjistili, jak dlouho trvá této meandrující 
ece v neregulovaném úseku pod Mimoní, než bo ným posunem a p ekládáním 

koryta recykluje (p epracuje) nivu: asi 80 % ší ky nivy eka eroduje a znovu uloží v 
pr b hu asi t í století. Znamená to, že druhotné zne išt ní í ního systému bude 
pokra ovat ješt  mnoho desetiletí až n kolik století po ukon ení t žby na p elomu 

; Elznicová, J.; T mová, Š.; Fam ra, M.; Balogh, M.; Kiss, T.: Geomorphology
Ro . –

Spolupráce: Fakulta životního prost edí Univerzit
Purkyn  v Ústí nad Labem; Katedra fyzické geografie a geoinformatiky, Univerzita 
Szeged, Ma arsko



Pedagogická spolupráce s vysokými školami
Spolupráce s vysokými školami probíhá p i uskute ování bakalá ských, 
magisterských a doktorských studijních program
Bakalá ské a magisterské studijní programy: 
Pracovníci ústavu se v r. 201 podíleli na zajišt ní p ednášek, seminá vedení 
prací v bakalá ském (P F UK magisterských 

a Geologie (P Ekologie a ochrana prost edí 
(FŽP UJEP Ústí nad Labem), Chemie (P F Ústí nad Labem) a 
p írodních v d (Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki 

). P sobí rovn ž ve zkušebních komisích.
V pr b hu letního semestru 20 a zimního semestru 201 p ednášeli
pracovníci ústavu v uvedených programech 
Doktorské studijní programy:
V rámci spole ných akreditací s:

VŠCHT v DSP Chemie, Chemie a chemické technologie, Chemie a technologie 
materiál , Analytická yzikální chemie
P F UK v DSP Anorganická chemie, Analytická chemie a Fyzikální chemie
Univerzitou Pardubice v DSP Anorganická chemie, Chemie a chemické technologie
a Chemie a technologie materiál

FŽP Univerzity J. E. Purkyn  v Ústí nad Labem v DSP Ekologie a ochrana 
prost edí

pracovníci ústavu podíleli na výuce a vedení doktorských prací a p sob
oborových radách a zkušebních komisích t chto DSP. Mimo uvedené akreditace se 
pracovníci ústavu podílejí na výuce a vedení prací (P F UK) 
Aplikace p írodních v d (Budapesti M szaki és). B hem letního semestru 20
a zimního semestru 201 pracovníci ústavu v uvedených programech DSP 
odp ednášeli 

pracovalo pod supervizí ústavních školitel  student  DSP. Na ešení 
výzkumných projekt  se ú astnilo pregraduálních student , z ž
diplomových nebo bakalá ských pracích

. Spolupráce pracovišt  s dalšími institucemi a s podnikatelskou sférou
3a) Spole né projekty VaV podporované z ve ejných prost edk

Nové perspektivní nanokompozitní materiály na bázi chalkogenid  
p echodných kov  pro fotovoltaické nát rové hmoty
Partne i: 

Dosažený výslede Byla vyvinuta technologie pro výrobu fotovoltaických 
nanokompozitních materiál  na bázi sm sných selenid  (Cu, Zn, Sn) na kaolinových 
substrátech vhodná pro pr myslové využití. how bylo licencováno.



Vývoj multifunk ního fotoaktivního nanokompozitu pro využití ve stavebnictví 
a nát rových hmotách
Partne i DENAS COLOR a.s., ÚFCH J.H. AV R, v.v.i., BARVY A LAKY TELURIA, 
s.r.o., Technická univerzita v

TA R (projekt 
Dosažený výsledek: Byla dokon ena optimaliza složení kompozitního materiálu 
na bázi TiO – s fotoaktivní funkcí. Za ú asti všech ešitelských pracoviš  byl 
v podniku BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. vyvinut výrobek s ozna ením 
BALCLEAN a testovány jeho vlastnosti p i použití jako transparentní ého

ého nát r bránící r stu as a plísní, se zam ením na ochranu 
povrchu renovovaných a tepeln  isolovaných panelových dom . Pro formulaci 
výrobku byly použity jen komer n  dostupné formy oxidu titani itého a k emi itého. 

ých kalkulací i z dosavadních výsledk  stanovení jeho ú innosti vyplývá, že 
materiál má potenciál pro uplatn ní v této oblasti

Využití fotoaktivních nanopovrch  k ešení aktuálních problém  išt ní 

Partne i Technická univerzita v Lib
spol. s r.o., ÚFCH J. H. AV R, v.

TA R (projekt 
Dosažený výsledek: Cílem projektu je vývoj a modifikace fotoaktivních povrch  na 
bázi TiO – aplikovaných na r zné substráty (sklo, keramika, kov) a jejich 
využití pro konstrukci za ízení pro išt ní vody a vzduchu. Testování pomocí 

podle ISO standardu  22 197 1 prokázalo vysokou ú innost 
p ipravených materiál  srovnatelnou s vrstvami istých fotokatalyzátor . Ve 
spolupráci všech ú astník  projektu byl vypracován návrh a zkonstruován prototyp 
topného panelu s vedlejší funkcí odstra ování oxidovatelných ne istot ve vzduchu
místnostech. Vyrobené prototypy isti ek byly testovány s pozitivním výsledkem

lediska jejich ú innosti p i rozkladu ady b žných organických ne istot ve vzduchu. 
Prokázána byla i jejich významná antibakteriální ú innost. Byl zkonstruován i 
prototyp za ízení pro kombinované išt ní vody s využitím fotokatalýzy.

Kompozitní materiál na bázi grafenu ur ený pro sorpci a záchyt radionuklid
Partne i Rokospol, a.s., Toseda s.r.o., ÚJV ež a.s.

TA R (projekt 
Dosažený výsledek: Projekt je zam en na vývoj nového, vysoce sofistikovaného 
kompozitního materiálu ur eného pro sorpci a záchyt radionuklid  na bázi grafenu, 

oxidu s organickými polymery. Ve druhém roce ešení se poda ilo 
p ipravit a charakterizovat funk ní vzorek.

Technologie klastrových boratových aniont  pro nové materiály a aplik
medicín  a elektrotechnice

Poskytovatel: TA R (projekt 



Dosažený výsledek: Byly vyvinuty postupy p ípravy nesolvatovaných lithných a 
ho e natých solí klastrových borátových aniont  pro využití v pevných elektrolytech 
a dalších oblastech. Metody vycházejí z jednoduchých základních hydrid  a 
poskytují vysoké výt žky produkt . Dále byly vyvinuty postupy p ípravy „hybridních“ 

borátových aniont , které mají povrch molekuly substituovaný haloge
vazebné místo pro p ipojení k funk ním molekulám. Tyto anionty mohou proto 
sloužit jako objemné a velmi stálé strukturní bloky pro racionální vývoj lé iv a 
pokro ilé materiály.

3b) Výsledky VaV dosažené na základ  hospodá ských smluv
uzav eno hospodá ských smluv

Nejvýznamn jší výsledky:
Výsledek 1: ANORGAN™ stínící materiál neutronového a gama zá ení

Anotace: S využitím p vodní anorganické matrice byl vyvinut nový teplotn  stabilní 
stínící materiál pro neutronové a gama zá ení (ANORGAN™; 
www.anorgan.cz); materiál je chrán n spole nou PV 2015
Materiál získal ocen ní Zlatá prestižní cena IDET NEWS 2015 v kategorii 
ochrany osob a objekt

Uplatn ní: tabilní stínící materiál pro neutronové a gama zá ení

Výsledek 2: Anorganické matrice pro pultruzní technologii

Použití p vodních anorganických matric v pultruzní technologii významn  
rozši uje aplika ní potenciál pultruzních produkt , nebo  jim zajiš uje
neho lavost, p ispívá k jejich životnosti a ekologickému charakteru.

Uplatn ní: Pokro ilý materiál pro stavebnictví

Výsledek Mikroskopická charakterizace fází v systému U
UJV ež, a.s.
Byla provád na strukturní, chemická a morfologická charakterizace fází, 
vznikajících p i ízeném chladnutí vysokoteplotních tavenin oxid  v 
systému U Fe s r zným pom rem jednotlivých složek a 
charakterizace aerosol  vznikajících p i t chto reakcích. 

Uplatn ní: Konstrukce bezpe n jších jaderných reaktor .

Výsledek Charakterizace pojivového systému s r zným typem kameniva
VUT Praha

Na základ  elektronové mikroskopie a EDS WDS analýzy byl vybrán
nejvhodn jší typ kameniva pro danou cementovou matrici. Poda ilo se 
nahradit ekonomicky nákladné typy kameniva levn jšími p i zachování 
strukturních a mechanických vlastností beton .

Uplatn ní:  Stavebnictví zlepšení mechanických vlastností speciální cementové 
matrice na základ  výb ru vhodného typu kameniva.

Výsledek 5: Mikroskopická charakterizace zm n v elektrických kabelech vyvolaná 
intenzivní radiací



Zadavatel: Ústav jaderného výzkumu ež, a.s.
Provedena mikroskopická charakterizace zm n vyvolaných tzv. 
vodíkovým k ehnutím m di v elektrických kabelech vystavených 
intenzivnímu ozá ení. Rovn ž byly sledovány zm ny vzniklé v
kabel  p i intenzivním oza ování za podmínek existujících v jaderných 
reaktorech elektráren.

Uplatn ní:  Zlepšení bezpe nosti jaderných reaktor

atenty, užitné vzory, vynále
Anorganický stínící materiál s absorbátory a moderátory neutron  a zp sob 

jeho p ípravy.
Kategorie: p ihláška vynálezu, zapsána pod íslem 
P ihláška vynálezu chrání materiály s vysokými obsahy absorbátor  neutron  

– moderátorem neutron  a zp sob jejich p ípravy; využití se 
p edpokládá pro výrobu neho lavých a bezpe ných stínících materiál  proti 
ionizujícímu neutronovému zá ení

Vysokokoncentrovaná vodná suspenze nano ástic peroxo oxidu zine natého 
pro nát rové aplikace

užitný vzor, zapsán pod íslem –
Jedná se o metodu p ípravy v é é
zine natého s velikostí ástic pod 10 nm, kterou lze použít pro výrobu nát rových 

antibateriálními ú inky
3) Vodná suspenze grafen oxidu

užitný vzor, zapsán pod íslem 28 –
Užitný vzor popisuje p ípravu vysoce homogenní vodné suspenze grafen oxidu, která 
je vhodná pro další syntézy polymerních kompozit .

4. Mezinárodní v decká spolupráce pracovišt
4a) Projekty ešené v rámci mezinárodních v deckých program

Bezpe nost separa ních proces aktinoid  /
zahrani ní partne i Francie, Špan lsko, Itálie, 

N mecko, Velká Británie, Polsko, Švýcarsko, 
rámci projektu jsou vyvíjeny metody pro eliminaci aktin id  z jaderných odpad . 

ÚACH ú astní provád ní a vyhodnocování test  radia ní a hydrolytické stability 
selektivních organických ligand  navržených a schválených pro vývoj 
technologického procesu

2) Za ízení pro dekontaminaci mlh ve velkém m ítku / Device for large scale fog 
; FP7; zahrani ní partne i Špan lsko, Velká 

Británie, Bulharsko, Polsko, N mecko, Belgie)
Projekt je zam en využití nanostrukturních dopovaných oxid  a chalkogenid  p i 
dekontaminaci životního prost edí.



oxid kovu pro efektivn jší dekontaminaci toxických 
chemických látek/ Graphene

SPS NATO; zahrani ní 
Švédsko)

rámci projektu je vyvíjena technologie pro p ípravu materiál  na bázi 
nanokompozit  inaci toxických chemických látek

4b) Konference s mezinárodní ú astí, které ÚACH (spolu)po ádal 
Název: „Mössbauerovské rojení 2015“
Po adatelé: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v , ÚACH 
Po et ú astník : esko 10, zahrani í 5.

Presentovány nové výsledky získané pomocí Mössbauerovy spektroskopie.

4c) Aktuální dvoustranné dohody se zahrani ními pracovišti
Téma: P íprava a výzkum kovových povrch  modifikovaných boranovými a 
oboranovými klastry

) Téma: Výzkum fotokatalyzátor a látek pro stechiometrický rozklad polutant
Ångströmlaboratoriet, Švédsko

Téma: magnetických materiál ; partner Slovenská Technická 
Bratislav , Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská repub

Téma: Modifikace textilií boranovými a heteroboranovými klastry a st íbrnými 
nano ásticemi; p
Textile Product Technology, N mecko

) Téma: Charakterizace produkt  mechanochemicky aktivovaných reakcí oxid  
kov

estigaciones Cientificas „Isla de la Cartuja“, Sevilla, Špan lsko
) Téma: Struktura, vlastnosti a využití produkt  získaných z d lních vod a 

sediment ; partner Technická universita Zvolen, Fakulta ekológie a 
environmentalistiky, Slovenská republika 

d) Další v decké spolupráce se zahrani ními partnery:

(molekulární design, syntéza a studium katalytických a fotokatalytických materiál  pro 
environmentální aplikace);            
Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg
(p íprava a charakterizace nanokompozit );

Francie (p íprava a vlastnosti polymerních nanokompozit ; popis orientace molekul v 
mezivrství podvojných hydroxid );



Química Física "Rocasolano", , Špan lsko borany pro laserové 

University of York, VB (strukturní charakterizace karboran  pomocí elektronové 

Watt University, Edinburgh, VB (chemie karboran , metallakarboran  a jejich 
derivát  pro modifikace kovových povrch ); 

(charakterizace nanoplasmových struktur pomocí STEM

5. Vzd lávací innost pracovník  ústavu
Ú ast pracovník  ústavu p i uskute ování bakalá ských, magisterských a 
doktorských studijních program  je popsána v kapitole 2. v nována 
rovn ž student m st edních škol, pro které po ádáme vybrané p ednášky.

Hodnocení další a jiné innosti:

V rámci jiné innosti byly v uzav e dílo hodnot  tis. K

opat eních k odstran ní nedostatk  v hospoda ení 
zpráva, jak byla spln na opat ení k odstran ní nedostatk  

uložená v p edchozím roce:

p edchozím roce nebyly zjišt ny nedostatky v hospoda ení.

Finan ní informace o skute nostech, které jsou významné 
hlediska posouzení hospodá ské postavení instituce

mít vliv na její vývoj

Ústav hospoda il v vyrovnaným rozpo tem. 
byl proveden firmou Diligens, s.r.o.. Ve Zpráv  auditora o ov ení 

ú etní záv rky stojí, že ú etní záv rka podává v rný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
Ústavu anorganické chemie AV R, v , náklad  a výnos  a 
výsledk  jejího hospoda ení za r. 201 eskými ú etními p edpisy. Na 
p iloženou ú etní záv rku byl vydán výrok „bez výhrad“.
Výše institucionální neinvesti ní é z rozhodnutí z izovatele

p ibližn  vyšší než Vedle institucionální dotace byla v
ást rozpo tu ústavu neinvesti ních náklad tvo ena ú elovými 

prost edky ( MŠMT, MPO, GA R, TA R)
edení ú v nuje setrva provozním i personálním opat ením 

sm ujícím ke snížení náklad  na provoz ú Po rozsáhlých stavebních 
rekonstrukcích provedených v minulých letech 

Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb. o ú etnictví zn ní pozd jších p edpis .



zateplení ústavní mechanické dílny
Velkým p ínosem pro Odd lení syntéz a Odd lení materiálové chemie je po ízení 
velmi nákladného NMR spektrometru, jehož návrhem jsme usp li v p edchozím 

konkurzu AV na po ízení nákladných p ístroj ; p ístroj byl po ízen 
AV R 20% ú astí ústavu.
Vedení ústavu d sledn  dbá na vyhledávání možností aplikací výsledk  
badatelského výzkumu a uplat ování práv duševního vlastnictví v oblasti 
aplikovaných výsledk . Krom  smluv o dílo v rámci jiné innosti ( tis. K , viz 
výše rámci hlavní innosti realizován smluvní výzkum ve výši 
K a p íjmy z uzav ených licen ních smluv inily tis. K . P íjmy
licencí dopl ují rozpo et ústavu tvo ený p evážn  dotacemi ze státních prost edk

P edpokládaný vývoj innosti pracovišt :

Vývoj innosti pracovišt jeho posláním a vývojem
anorganické chemie v mezinárodním kontextu sm ován na výzkum nových 
slou enin s potenciálními aplikacemi cílenými na zlepšení kvality života spole nosti. 
Bude reflektovat spole enskou poptávku po slou eninách pro biomedicínské 
aplikace, materiálech se specifickými fotokatalytickými, optickými, fotochemickými a 
baktericidními vlastnostmi progresivních keramických materiálech využívajících 
domácí zdroje surovin Pozornost bude v nována též ešení environmentálních 
problém  spo ívajících v monitorování, ochran  a zlepšení životního prost edí. 
Sou asné v decké zam ení ústavu sleduje uvedené a svými výsledky 
spoluur uje je rozvoj. Na badatelský výzkum v ad  p ípad  navazuje výzkum a 
vývoj s cílem využití výsledk  p i inovacích stávajících technologických postup  a 
zavád ní nových vysp lých technologií.
Aktivita v oblasti základního výzkumu slou enin boru bude zam ena na vývoj 
syntetických metod p ípravy strukturn  nových typ  karboranových klastr , které 
mohou tvo it, spolu s cyklodienylovými a arenovými ligandy, vysoce stabilní 
metalakarboranové sendvi ové struktury, nebo ty, které mohou sloužit jako stavební 
jednotky využitelné v nanochemii a farmakologii. Budou provád ny strukturní studie 
nových typ  látek založené na kvantov chemických výpo tech a difrak ních 
metodách. Pozornost bude dále v nována syntéze strukturní charakterizaci
nových derivát  makropolyhedrálních boranových klastr
sv tlem, zejména fluorescen ním excitovaným stav m a
singletového kyslíku.
V oblasti potenciálních aplikací boranových slou enin bude pokra ovat vývoj syntézy 
biologicky aktivních klastrových slou enin bóru se zam ením na konkrétní 

icky významné cíle, p edevším isoenzymy karbonické anhydrázy. Pracovníci 
se budou dále podílet na experimentálním a teoretickém studiu zp sobu vazby 
klastrových slou enin bóru do molekul terapeuticky významných enzym , 
interakcemi nových molekul s modelovými komponentami biologických systém  a 
vyhodnocení ú innosti látek a jejich farmakologických vlastností. Ve spolupráci s 
firmou Katchem, s.r.o. se budou pracovníci podílet v rámci projektu TA R na vývoji 
nových technologií pro výrobu základních kloso borátových aniont  a 
“hybridních derivát ” s jedním vazebným místem a ostatními polohami chrán nými 
vhodnou substitucí, nap . halogeny, v elektrochemii, katalýze a 



medicín . V oblasti modifikace a ochrany kovových povrch  budou studovány
interakce nových funk ních thiolových lových derivát  s povrchy kov  p i 
vytvá ení tenkých film  a monomolekulárních vrstev, fyzikální vlastnosti takto 
modifikovaných povrch  a ú innost ochrany povrch  proti korozi. Dále bude
pokra ovat spolupráce na technologickém vývoji selektivních extrak ních inidel pro 
izolaci minoritních aktinid  ze sm sí št pných produkt .
Hlavní sm ry materiálového výzkumu v roce 2016 vycházejí ze zám r  a výsledk  
národních a mezinárodních projekt  z p edchozích let, které mají p esah do roku 
2016 a dále. Budeme se zabývat p ípravou nových (nano)materiál , studiem jejich 
vlastností a vývojem metod p ípravy n kterých (nano)materiál  ve v tších m ítcích, 
protože ekonomické a environmentální aspekty jejich p ípravy jsou zásadní pro 
potenciální praktické realizace ve spolupráci s pr myslovými partnery. Zam íme se 
na vývoj fotokatalytických materiál , reaktivních sorbent , nízkorozm rných 
materiál , fotofunk ních materiál , porézních materiál , magnetických
a termoelektrických materiál  a pokro ilých anorganických materiál  pro praktické 

oblasti fotokatalytických materiál  bude pokra ovat výzkum orientovaný na 
p ípravu vysoce ú inných fotokatalyzátor  na bázi dopovaných oxid  p echodných 
ov  jako TiO a ZnO a jejich kompozit  s grafenem, grafenoxidem, uhlíkovými 

a anorganickými kvantovými te kami. Ú elem je optimalizace syntetických postup , 
fotokatalytické aktivity, stability fotokatalyzátor  a jejich specificity. Rovn ž bude 

ovat studium mechanismu ú inku fotokatalytických nát rových systém  na 
bázi kompozit  SiO p i ochran  povrch  budov a historických památek se 
zam ením na potla ení r stu as a plísní a výzkum materiál  pro stechiometrickou 

aci environmentálních polutant , cytostatik a bojových 
chemických látek. 
Oblast fotofunk ních materiál  bude zahrnovat vývoj multifunk ních polymerních 
nanovláken a z nich p ipravených tkanin s baktericidními, virucidními a separa ními 

denových a m ných klastr  a využití námi objevených 
vlastností t chto slou enin indukovaných rentgenovým zá ením pro nové 
radiosenzitizátory, scintilátory a senzory. Dále se budeme zabývat studiem 
porézních polymer  (organokovové sít , porézní organické p
využitím pro fotodynamickou terapii a luminiscen ní, separa ní a baktericidní 
aplikace. Podstatou t chto aplikací je zavedení fotoaktivních komponent p ímo do 
struktury porézního polymeru nebo jejich sorpcí v pórech polymeru. 
Vývoj magnetických a termoelektrických materiál  bude probíhat v t chto oblastech: 
hexagonální ferity s multiferroickými vlastnostmi, nové vrstevnaté kobaltáty 
a magnetickými strukturami kompozitních multiferroických materiál . Další úkoly 

i materiálové chemie jsou zam eny na vývoj kvalifikovaných aplikací v 
nanosol  pro optické materiály, (ii) hlinitok emi itanových 

materiál  pro hasicí p ístroje a použití v jaderné energetice a stavebnictví, (iii) 
technologií anorganických pigment  a fotokatalyticky aktivního TiO
V oboru environmentální geochemie bude pokra ovat studium historicky 
zne išt ných sediment  ek Oh e, Litavky a Jizery s cílem popsat distribuci 
polutant  v niv , rekonstruovat historii zne išt ní a historické zásahy do chování ek 
obecn . Sou ástí práce bude popis architektury niv s využitím nástroj  
geografických informa ních systém  (historické mapy a letecké fotografie) a 



geofyziky (odporové a induk ní profilování). Díky nov  získané podpo e bude 
a ovat rekonstrukce miocenní klimatické zm ny (nástup miocenního 

klimatického optima) zaznamenané mostecké pánvi.
rámci výzkumu kulturního d dictví bude pokra ovat testování pokro ilých 

analytických technik pro neinvazívní a nedestruktivní analýzu maleb, nov  se 
zam íme i na moderní um ní. Bude vytvo ena metodika pro kvantitativní XRD 
mikroanalýzu jílových minerál  v pigmentech a bude pokra ovat experimentální 
innost zam ená na procesy chemické degradace pigment  a pojiv, které snižují 

litu a mechanickou stabilitu historických maleb (nap . proces tvorby 
kovových mýdel nebo degradace auripigmentu v nást nné malb ). Výsledky 
metodického výzkumu pak budou využívány p i komplexním mezioborovém studiu 
významných d l v eském a evropském konte

výše uvedené problematiky ešeny s finan ní podporou EC (rámcové 
GA R, TA R, AV R, MŠMT

oblasti ochrany životního prost edí:

Pracovníci ústavu se dlouhodob  podílejí na vývoji technologických proces  
zam ených na ešení problému nakládání s vysoce aktivním jaderným odpadem, 
který vzniká p i zpracování vyho elých jaderných paliv. Optimálním ešením se zdá 
p epracování paliva v uzav eném cyklu, který by vedl k d sledné eliminaci nejvíce 

oxických št pných produkt  (minoritních aktinoid , p edevším Am) 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. Od roku 2013 se v rámci projektu SACSESS (7. RP) podílíme na 
expertních studiích zam ených na hydrolytickou a radia ní stabilitu extrak ních 
systém  navržených pro technologický proces selektivní separace minoritních 
aktinoid . Stabilita extrak ního systému je p ímo spojena s bezpe ností procesu, na 
níž je projekt SACSESS primárn  zam en. 
Naše pracovišt  je zapojeno do široké mezinárodní spolupráce zam ené na ešení 
fundamentálních otázek souvisejících s t žkými haváriemi v jaderné energetice
a ochranou p ed jejich následky zejména v oblasti popisu fázových rovnováh
v taveninách oxid  v systému Fe U a také poznání pr b hu jejich reakcí se 
složkami betonových konstrukcí reaktor . 
Pracovníci ústavu se intenzivn  podílejí na výzkumu nanostrukturních oxid

chalkogenid s fotokatalytickým ú inkem, které za ú asti slune ního zá ení aktivn  
rozkládají polutanty. V rámci mezinárodního projektu COUNTERFOG (7.RP) 
spolupracujeme na vývoji dekontamina ního za ízení pro ešení krizových událostí.
Projekt SPS NATO je zam en na vývoj technologie výroby n
efektivn jší dekontaminaci toxických chemických látek
Originální technologie výroby fotokatalytického TiO je využívána firmou Rokospol 
p i výrob  nát rové hmoty se samo istícími
Další aktivity využitelné v oblasti ochrany životního prost edí:
Budeme se podílet na zavedení výroby fotokatalytického materiálu na bázi SiO –

aci jeho vlastností z hlediska použití (nap . vývoj fotokatalytický



systém  pro povrchové úpravy stavebních materiál ochranu památek a pro 
isti ku obtížných odpadních vod vznikajících p i defektoskopii). 

Popsali jsme architekturu nivy eky Plou nice, zne išt né t žbou uranu v oblasti 
Stráže pod Ralskem s cílem pochopit, pro  je zne išt ní soust ed no v pom rn  
malých ale velmi siln  kontaminovaných místech (až 800 ppm U). Zjistili jsme, jak 
siln  ovliv oval lov k v historické minulosti chování eky Oh e, p edevším 
omezením jejího bo ného pohyb a tedy zachováním historicky zne išt ných úsek  
nivy na dolním toku. Pokra uje tak dosud opomíjené mapování stavu zne išt ní niv 
eských ek.

K ochran  životního prost edí p ispíváme i p i vlastní experimentální innosti a 
provozu ústavu. D sledn  dbáme na technické zajišt ní prevence zne išt ní 
ovzduší a vod chemickými látkami, t íd ní odpadu a jeho ekologickou likvidaci 
profesionálními firmami.

oblasti pracovn právních vztah :

Základní personální údaje: 
bylo v ústavu zam stnáno fyzických oso

Struktura zam stnanc  ústavu

Po et zam stnanc  
(p epo tený po et na celý úvazek) muži ženy

výzkumní pracovníci

administrativní pracovníci

techni tí a další pracovníci 

uvedené tabulky vyplývá, že pracovní kapacity zam stnanc  ústavu tvo ili 
pracovníci ve výzkumných týmech t chto pracovník  m lo % ukon ené 
VŠ vzd lání a z % v deckých pracovník  (získali Ph

% student  doktorského studia
V roce 2015 pracovní pom r ukon ilo 9 pracovník , z nich 1 senior a 3 studenti, 
pracující na áste ný úvazek; bylo p ijato 5 pracovník , z nichž 4 byli za azeni do 
výzkumných tým . P i p ijímání nových pracovník  je kladen d raz p edevším na 
odbornost, v deckou úrove  a perspektivu pracovníka. 
Vedení ústavu v nuje setrvalou pozornost student m DSP i pregraduálním 
student m, jejichž práce probíhá pod supervizí ústavních školitel . Studenti 
spolupracují p i ešení výzkumných projekt  a aktivn  se ú astní 
výsledk  v etn  ú asti na mezinárodních konferencí . Po úsp šné obhajob
diplomové práce nebo disertace mají ti nejschopn jší možnost zahájit vlastní 
v deckou kariéru na ústavu. bylo na ústavu zam stnáno student  DSP 



4 pregraduální studenti studenti ádného studia DSP a pregraduální studenti 
zam stnáváni na áste ný pracovní úvazek, zpravidla 

ková výzkumných pracovník  ústavu je stále p íznivá následujícím 
obrázku je zobrazen vývoj v kové struktury výzkumných pracovník  v

výhledem na rok 201 Po et fyzických osob v nejnižší v kové
skute nosti výrazn  vyšší, protože významný podíl t chto pracovník  tvo í studenti 
pracující na áste ný pracovní úvazek. r m rný v k pracovník ve v deckých 
útvarech z stává ve srovnání s r. 201 p ibližn  stejný,

zdové prost edky z dotace z izovatele inily 
vyplacených mzdových prost edk . Pr m rná mzda ve výši 273 K  je srovnatelná 

p edchozím rokem a p esah celoakademický pr m r 500 K

Úsilí vedení ústavu je zam eno na rozvoj ústavu a dosažení excelence v
Periodické sledování a hodnocení produktivity a kvality výsledk  pracovních tým , 
které je provád no od r. 1990 umož uje stanovit nejen sou asný stav, ale i t
Motiva ní opat ení spo ívají v individuálním finan ním ohodnocení a podpo e 
nejlepších tým  a jednotlivc  p ístrojovým vybavením a personálním posílením.



Poskytování informací podle zákona . 106/1999 Sb., o 
svobodném p ístupu k informacím

Výro ní zpráva o poskytování informací za rok 201

Ústav anorganické chemie AV R, v. v. i.
ež

Výro ní zpráva o poskytování informací je zpracována na základ  § 18 zákona . 
106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále jen „zákon“), který stanovuje Ústavu anorganické chemie AV R, v. v. i. (dále 
jen „ÚACH“) povinnost každoro n  zve ejnit údaje o této innosti vždy do 1. b ezna 
za p edcházející kalendá ní rok. 

Po et podaných žádostí o informace

Po et vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

3. Po et podaných odvolání proti rozhodnutí 

4. Opis podstatných ástí každého rozsudku soudu ve v ci p ezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a p ehled 
všech výdaj , které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními ízeními o 
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to v etn  náklad  na své vlastní 
zam stnance a náklad  na právní zastoupení 

Nebyl vydán žádný rozsudek soudu. 

5. Výsledky ízení o sankcích za nedodržení zákona bez uvád ní osobních údaj  

Nebylo vedeno žádné sank ní ízení

6. Vý et poskytnutých výhradních licencí v etn  od vodn ní nezbytností poskytnutí 
výhradní licence 

Nebyla podána žádná žádost, která by byla p edm tem ochrany autorského 
práva a vyžadovala poskytnutí licence. 



7. Po et stížností podaných podle § 16a zákona . 106/1999 Sb., d vody jejic
podání a stru ný popis zp sobu jejich vy ízení 

Nebyla podána žádná stížnost. 

8. Další informace vztahující se k uplat ování tohoto zákona 

Výro ní zpráva ÚACH AV R, v. v. i., o poskytování informací podle zákona, bude 
za len na do Výro ní zprávy o innosti a hospoda ení ÚACH AV R, v. v. i., za rok 

jako její samostatná ást s názvem „Poskytování informací podle zákona . 
106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím“.

. února 201

Ing. Jana Bludská, CSc.
editelka

V eži, tna 2016

podpis editele pracovišt  AV R

P ílohou výro ní zprávy je ú etní záv rka a zpráva o jejím auditu


































