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Dozor í radou projednána dne: 16. 5. 2008
Radou pracovišt schválena dne: 29. 5. 2008

V Brn dne 30. 5. 2008

I.

Informace o složení orgán ve ejné výzkumné instituce a o jejich
innosti i o jejich zm nách
a) Výchozí složení orgán pracovišt
Pov ena vedením od 1. 1. 2007: doc. RNDr. Ludmila K ivánková, CSc.
editelka pracovišt : doc. RNDr. Ludmila K ivánková, CSc.
Jmenována s ú inností od : 1. ervna 2007
Rada pracovišt zvolena dne 8. února 2007 ve složení:
p edseda:

prof. RNDr. Petr Bo ek, DrSc.

místop edseda: doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc.
lenové:

RNDr. Ji í D dina, CSc.
Ing. František Foret, CSc.
RNDr. Josef Chmelík, CSc.
doc. RNDr. Ludmila K ivánková, CSc.
doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Masarykova univerzita Brno
prof. RNDr. Jaroslav Ko a, DrSc., Masarykova univerzita Brno
prof. RNDr. Vlastimil Kubá , DrSc., Mendelova zem d lská a lesnická
univerzita Brno

tajemnice:

RNDr. Milena Mikešová

Dozor í rada

jmenována dne 11. ervna 2007 ve složení:

p edseda:

Ing. Karel Aim, CSc., Ústav chemických proces AV R, v.v.i., Praha

místop edseda: RNDr. Petr Gebauer, CSc., Ústav analytické chemie AV R, v.v.i. Brno
lenové:

Ing. Arch. Václav Mencl, poslanec PS P R
JUDr. Ji í Ondroušek, Biofyzikální ústav AV R, v.v.i., Brno
RNDr. Igor Poled ák, Ú ad práce Brno-venkov, Brno

tajemnice:

So a Karásková, Ústav analytické chemie AV R, v.v.i., Brno
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b) Zm ny ve složení orgán :
Rada ústavu:
V lét 2007 zem el náhle len Rady RNDr. Josef Chmelík, CSc. Na shromážd ní
výzkumných pracovník 15.10. byl v dopl ovacích volbách zvolen doc. RNDr. Bohumil
Do ekal, CSc.
RNDr. Milena Mikešová, tajemnice Rady, byla dlouhodob nemocná a místo ní byla
jmenována Mgr. Jana Ková ová.
c) Informace o innosti orgán :
editelka:
V rámci ízení pracovišt a p echodu instituce na v.v.i. p ipravovala adu nezbytných
opat ení a p edpis : Organiza ní ád, Volební ád Rady instituce, Odpov dnostní ád,
veškeré nové vnit ní p edpisy a sm rnice, rozpo et UIACH a rozpo et sociálního fondu,
Pravidla pro hospoda ení s fondy pracovišt , atesta ní kriteria, pravidla pro zam stnávání
doktorand apod. Materiály, které ukládá §17 odst. 1 písm. g) a § 18 odst. 1 písm. c), d) ke
schválení Rad ústavu, byly Rad p edloženy a Radou schváleny. Veškeré p edpisy a ády
jsou dostupné na ústavních webových stránkách. Ve spolupráci se zástupcem editelky pro
ekonomicko-technickou

innost vypracovala rámcový výhled akcí investi ní výstavby,

rekonstrukcí, modernizací, údržby a oprav staveb na léta

2008-2010.

organizovala

ústavu v etn

adu odborných p ednášek host

i zam stnanc

editelka
jedné

mezinárodní konference, prezentaci doktorand pracujících na UIACH, sout ž p vodních
v deckých prací. P ipravovala podklady pro projekty Opera ního programu Výzkum a
vývoj pro inovace, rozvíjela vztahy s vysokými školami v

R i se zahrani ními pracovišti

(UIACH navštívilo v roce 2007 18 renomovaných zahrani ních host ), zajiš ovala veškeré
populariza ní aktivity v etn Dne otev ených dve í a Týdne v dy a techniky. P i hodnocení
innosti jednotlivých výzkumných pracovník a výzkumných tým v záv ru roku 2007 bylo
zjišt no, že v posledních letech dochází k plynulému zlepšení produktivity a kvality
v decké práce a rok 2007 pat il k doposud nejúsp šn jším let m. Nejlepších výsledk bylo
dosaženo v odd leních vedených prof. RNDr. Petrem Bo kem, DrSc., doc. RNDr.
Michalem Rothem, CSc., doc. RNDr. Karlem Šlaisem, DrSc., žádné odd lení nebylo
vyhodnoceno jako slabé, nebyla p ijata žádná nápravná opat ení. Výkonnost jednotlivých
pracovník i vedoucích tým byla ohodnocena finan n podle kriterií, která jsou v souladu s
parametry používanými pro hodnocení výzkumu v R.
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Rada pracovišt :
Zasedání Rady se konala ve dnech 8.2., 16.2., 29.3., 12.4., 19.4., 15.6., 16.8., 15.10.,
14.12. 2007.
Na zasedáních byly projednány a schváleny následující dokumenty: Jednací ád Rady,
Volební ád Rady, Vnit ní mzdový p edpis, Pravidla pro hospoda ení s fondy, Organiza ní
ád UIACH, v.v.i., návrh rozpo tu na rok 2007, návrh rozpo tu sociálního fondu, Ro ní
zpráva za rok 2006 a Odpov dnostní ád.
Rada jmenovala výb rovou komisi k volb

editele ústavu a hlasovala o doporu ených

kandidátech. Vyslovila souhlas s návrhem editelky ocenit výzkumnou aktivitu Dr. Kubán
Prémií Otto Wichterleho. Zabývala se kriterii pro zam stnávání doktorand na UIACH a
atesta ními pravidly. Pr b žn projednávala p ihlášky do grantových projekt

a projekt

ministerstev v etn projekt zahrani ních.
Rada byla pr b žn

editelkou informována o záv rech z porad editel a vývoji situace

kolem velkých projekt

OP VaVpI. Byl sledován stav jednání o projektech excelence

CEITEC a CESLAB, do kterých se UIACH se souhlasem Rady zapojil. Rada byla
informována p edsedou atesta ní komise o pr b hu atestací, kterých se v roce 2007 úsp šn
zú astnilo 37 pracovník . Rada vysoce ocenila velmi úsp šnou a pravidelnou sout ž
p vodních v deckých prací, kterou organizuje editelka ústavu.
Rada dále vyslovila souhlas s návrhem rekonstrukcí nemovitého majetku UIACH.
Všechny zápisy z jednání Rady UIACH AV R, v. v. i. jsou dostupné na interních
webových stránkách ústavu.
Dozor í rada:
Na ustavujícím a jediném ádném zasedání konaném 11. 6. 2007 byli p ítomni všichni
lenové dozor í rady. Na tomto zasedání prezentovala editelka

len m DR výzkum a

strukturu UIACH AV R v.v.i., byl schválen Jednací ád DR a návrh rozpo tu na rok 2007.
DR byla též seznámena s Výro ní zprávou za rok 2006 a rozpo tem na rok 2007.
II.

Informace o zm nách z izovací listiny:
V roce 2007 nebyly provedeny žádné zm ny ve z izovací listin .
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III.

Hodnocení hlavní innosti:
V decká innost Ústavu analytické chemie AV R, v.v.i. je orientována na výzkum a

vývoj v oblasti analytických metod. Metodologický výzkum, vývoj instrumentace a metod je
pokryt oblastí separa ních a spektroskopických technik. Jedná se o metody elektroforetické,
mikrokolonovou kapalinovou chromatografii, elektrochromatografii, superkritickou fluidní
chromatografii a extrakci, hmotnostn spektrometrické metody, atomovou absorp ní, emisní a
fluorescen ní spektrometrii v etn miniaturizace instrumentace a nanotechnologie. Sm ry
výzkumu jsou ur eny Výzkumným zám rem AV0Z40310501 na léta 2005-2011 Moderní
analytické techniky pro bioanalýzu, ekologii a nanotechnologie.
V roce 2007 jsme navrhli a ov ili zcela novou metodu pr tokové isoelektrické fokusace s
rozbíhavým tokem kapaliny (divergent flow IEF), která umož uje kombinovat rychlost IEF
v mikrofluidických kanálech s výkonem preparativních za ízení. P vodní nízkomolekulární
barevné standardy izoelektrického bodu (pI markery) jsme použili pro kalibraci pH gradient
p i kapilární izoelektrické fokusaci dynamicky zna ených mikroorganism , p i vývoji nové
metody pr tokové IEF, p i preparativní fokusaci lyzát protein a p i kombinaci gelové IEF a
MALDI aplikované na rostlinné proteiny. Pokra ovali jsme ve vývoji p vodního postupu pro
reprodukovatelnou separaci vybraných mikrobiálních kmen

a biopolymer

zónovou

elektroforézou a isoelektrickou fokusací s fluorescen ní detekcí v modifikované k emenné
kapilá e. Provedli jsme optimalizaci elektroforetických technik s optickou detekcí pro
separaci vybraných dynamicky modifikovaných mikroorganism , zejména kvasinek jako
etiologickým agens nozokomiálních infekcí v humánní i veterinární medicín , a n kterých
b žných rostlinných patogen spadajících do oblasti zájmu rostlinoléka ství. Sledovali jsme
tvorbu systémových elektroforetických rozhraní v elektrolytech obsahujících slabé vícesytné
kyseliny a objevili jsme n kolik hybridních rozhraní dosud neznámých typ složených až ze
dvou ostrých a dvou difúzních

ástí. Vypracovali jsme novou statistickou metodu ke

zpracování dat mobilitních k ivek jednosytných slabých kyselin a bází. Vytvo ené
matematické p ístupy nemají žádná omezení v oblasti používaných íselných dat a jsou voln
ke stažení na webových stránkách http://www.iach.cz/departments/emm. Vypracovali a
validovali jsme izotachoforetickou metodu pro stanovení nestabilních oxoaniont

síry,

ditioni itanu a disi i itanu v pr myslov d ležitých vzorcích technických past a odbarvova .
Nový elektrolytový systém využívající cesia nebo rubidia jako vedoucích iont byl použit pro
izotachoforetické sledování obsahu draselných a amonných iont v komplexních matricích
vzork siláží a hnojiv. Kombinaci izotachoforézy se zónovou elektroforézou jsme použili k
vypracování citlivé metody na stanovení obsahu glukuronidu, metabolitu alkoholu, v krevním
5

séru s koncentra ním limitem v ádu 10-9 M, což umožní zachytit etylglukuronid i n kolik
hodin po konzumaci alkoholu. Tato metoda byla též použita ke stanovení jodid

v

komplikovaných vzorcích z oblasti životního prost edí, potraviná ství a klinické medicíny.
Studovali jsme možnost využití elektrochemické detekce v kapilární elektroforéze, kapilární
elektrochromatografii a také v kapilární kapalinové chromatografii. Amperometrickou detekci
jsme využili pro stanovení slou enin rtuti a bezkontaktní vodivostní detekci pro speciaci
arsenu, stanovení anorganických iont a stanovení biochemických molekul. Studovali jsme
separovatelnost strukturn

chirálních klastrových aniont

boru nativními cyklodextriny a

provedli jsme elektroforetickou studii slou enin považovaných za perspektivní meziprodukty
syntézy homogenních chirálních selektor . Pro on-line integraci kapilárních separací a
hmotnostní spektrometriie s elektrosprejovou ionizací jsme p ipravili kapilární enzymatické
reaktory, které jsme využili jako elektrosprejové emitory ve spojení s kapilární
elektroforézou. Vyvinuli jsme nové elektrosprejové rozhraní využívající tlakovatelné
kapalinové spojení, které umožní elektrosprejovou ionizaci attomolových množství analytu.
Pro identifikaci posttransla n zm n ných bílkovin ve sladu jsme vyvinuli metodu založenou
na kombinaci frakcionace protein pomocí monolitických disk a hmotnostní spektrometrie.
Vhodn

zvolenou kombinací separa ních a detek ních technik jsme navrhli univerzální

analytický postup pro stanovení komplexních sm sí sacharid z rostlinných matric.
Z experimentálních hodnot reten ních as získaných superkritickou fluidní chromatografií
jsme stanovili limitní distribu ní konstanty ady organických látek ve dvoufázovém systému,
tvo eném superkritickým CO2 a iontovou kapalinou chloridem trihexyltetradecylfosfonia.
Vypracovali jsme skupinový model pro odhad rozpustností polycyklických aromatických
uhlovodík a heterocykl ve stla ené horké vod , která m že sloužit jako náhrada škodlivých
organických rozpoušt del. Míra správnosti t chto korelací dovoluje jejich využití pro návrhy
reálných extrak ních proces využívajících stla ené horké vody.
Pro spolehlivou specia ní analýzu tri- a pentavalentních anorganických a metylovaných
slou enin As pomocí selektivního generování t kavých slou enin pro atomovou absorp ní
spektrometrii (AAS) s multiatomizátorem jsme našli podmínky, které nám umožnily zajistit
stejnou ú innost generování a atomizace p íslušných hydrid ze všech jednotlivých forem.
Optimalizovali jsme chemické generování t kavých slou enin st íbra pro dávkování do AAS
a vytvo ili teorii mechanismu atomizace t chto slou enin v k emenném multiatomizátoru pro
AAS. Naše studie využívající modelového analytu antimonu vede k záv ru, že plamenem
vyh ívaný kovový atomizátor vyrobený ze slitiny Ni, Cr a Fe je praktickou alternativou ke
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"klasickým" k emenným atomizátor m hydrid . Jeho hlavní výhodou je, vedle robustnosti,
nízká cena a velmi dlouhá životnost.
Výsledky práce byly publikovány formou 54 lánk v impaktovaných v deckých asopisech,
2 monografií a 105 p ísp vk na mezinárodních v deckých konferencích. Byly podány též
dv

patentové p ihlášky. Celkový impaktní p ínos pracovnik

k publika ní

innosti na

UIACH v roce 2007 byl 128,76.
Výzkumní pracovníci UIACH se jako ešitelé nebo spolu ešitelé podíleli na ešení 31 projekt
grantových agentur a ministerstev R a 3 mezinárodních projekt . P sobili jako hodnotitelé
21 národních projekt

a vypracovali celkem 226 posudk na odborné lánky zaslané do

mezinárodních recenzovaných odborných asopis .
ada výsledk vznikla ve spolupráci s kolegy z univerzit a vysokých škol, s nimiž též ešíme
adu spole ných grantových projekt

a projekt

školství, mládeže a t lovýchovy. Jmenovit

ministerstva zem d lství a ministerstva

jde o Léka skou a P írodov deckou fakultu

Masarykovy univerzity Brno, P írodov deckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
Chemicko-technologickou fakultu Univerzity Pardubice, Mendelovu zem d lskou a lesnickou
univerzitu v Brn , Fakultu strojního inženýrství a Fakultu chemickou Vysokého u ení
technického v Brn a P írodov deckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na t chto
školách a dále na Fakult

chemického inženýrství VŠCHT v Praze p sobí výzkumní

pracovníci UIACH jako pedagogové a školitelé magisterského a doktorského studia. V roce
2007 jsme školili celkem 14 diplomant a 23 doktorand , 8 doktorand studium úsp šn
ukon ilo.
Také spolupráce s dalšími ústavy Akademie v d eské republiky a dalšími institucemi
vyústila v

asopisecké publikace a prezentace na konferencích. Jde o spolupráci s

Mikrobiologickým ústavem AV R, Ústavem molekulární genetiky AV R, Výzkumným
ústavem potraviná ským, Výzkumným ústavem pivovarským a slada ským, a.s., Státním
zdravotním ústavem v Praze, Státním rostlinoléka ským ústavem v Olomouci, Státním
ústavem pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu.
Rozvíjeli jsme spolupráci s firmami RS Dynamics s.r.o., Kubí ek a.s., VF, a.s. na
optimalizaci chemiluminiscen ní detekce, p i m ení propustnosti tkanin pro helium a metan,
a p i vývoji metodiky odb ru vzork

pro analýzy v radiometrické polní kontejnerové

laborato i.
Pro zahrani ní firmy Convergent Biosciences v Kanad jsme vyvíjeli barevné pI
markery a pro CSIRO Energy Technology v Austrálii jsme vyvíjeli složky nových elektrolyt
pro lithiové baterie.
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Ústav navštívilo v minulém roce devatenáct zahrani ních v dc , v tšina z nich
p ednesla p ísp vek bu

na ústavním seminá i nebo v rámci akcí, které UIACH po ádal:

Mezinárodní setkání o bioanalýze CECE 2007 a 8. konference eské aerosolové spole nosti.
V rámci Týdne v dy a techniky 2007 p ednesli dva výzkumní pracovníci p ednášky pro
laickou ve ejnost, v rámci Dne otev ených dve í jsme dv ma dalšími p ísp vky ur enými
vysokoškolským student m informovali o zajímavé problematice ešené na UIACH. Pro
odbornou ve ejnost jsme p ednášeli na kurzech Analýza organických látek firmy 2 Theta a
seminá i Inovace v atomové absorp ní a fluorescen ní spektroskopii.
Jeden mladý v decký pracovník byl ocen n Prémií Otto Wichterleho a ohodnocen též
jako Top referee za vysoký po et prací, které recenzoval pro

asopis Journal of

Chromatography, další získali cenu za nejlepší poster na mezinárodní konferenci ve
Špan lsku a 2. cenu v Sout ži o nejlepší práci v oboru spektroskopie mladých autor .
Záv rem lze shrnout, že rok 2007 lze hodnotit jako velmi úsp šný, publika ní aktivita
pokra ovala ve stoupající tendenci, da ilo se rozvíjet úsp šn spolupráci s vysokými školami i
dalšími institucemi, rovn ž po et doktorských obhajob byl nejvyšší za poslední roky.
IV.

Hodnocení další a jiné innosti:
UIACH nevykonává žádnou další ani jinou innost.

V.

Informace o opat eních k odstran ní nedostatk v hospoda ení a zpráva, jak byla
spln na opat ení k odstran ní nedostatk uložená v p edchozím roce:
Ústavu analytické chemie AV R, v. v. i. nebylo uloženo žádné opat ení k odstran ní

nedostatk .
VI.

Finan ní informace o skute nostech, které jsou významné z hlediska posouzení
hospodá ského postavení instituce a mohou mít vliv na její vývoj:

Veškeré finan ní informace jsou sou ástí ú etní záv rky a zejména p ílohy k ú etní záv rce.
VII.

P edpokládaný vývoj innosti pracovišt :
innost UIACH AV R, v. v. i. bude pokra ovat v souladu s úkoly stanovenými ve

Výzkumném zám ru AV0 Z40310501. P edm tem bude i nadále v decký výzkum v oblasti
analytické chemie, zejména výzkum a vývoj analytických mikro a nanometod a pot ebné
p ístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovn dalších v dních
disciplín, pr myslové innosti a ochrany zdraví lidí i životního prost edí.
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V oblasti teorie a metodologie elektromigra ních metod, která pat í dlouhodob
k v decky nejproduktivn jším pracovním oblastem na ústavu, budeme pokra ovat v
základním výzkumu zam eném na teorii migrujících rozhraní

v elektroforetických

systémech a vývoji nových on-line kombinací elektroforetických metod s jinými principy
separace a s ú innými univerzálními i specifickými detektory. Rozvoj teorie bude zam en na
vzorkem indukované efekty v elektroforetických systémech a na elektromigra ní
zakoncentrovávací efekty (stacking). V oblasti vývoje nových instrumentálních kombinací
p jde o využití selektivity elektromigrace p es fázová rozhraní, tedy p es membrány a
rozhraní fází s omezenou mísitelností. Elektroforetické metody budou použity pro separaci
medicínsky d ležitých bio ástic, zejména vir , plísní a hub. Výzkum v oblasti kapilární
elektrochromatografie bude pokra ovat vývojem elektricky nabitých imobilizovaných
mnohovrstev v otev ených kapilárách. Bude intenzivn

rozvinuta p vodní nová metoda

kontinuální izoelektrické fokusace v rozbíhavém toku a její aplikace na separaci protein
zejména ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Budeme pokra ovat ve vývoji instrumentace
pro spojení elektroforetických metod s hmotnostní spektrometrií a ve vývoji mikrofluidických
systém . V rámci rozši ování výzkumu do oblasti nanotechnologií se zam íme na syntézu
kvantových te ek a chemické interakce na tenkých vrstvách.
V sekci vysokotlakých extrak ních technik se budeme zabývat studiem rozpustností
tuhých kyslíkatých aromatických slou enin ve stla ené horké vod a porovnáním ú innosti
r zných rozpoušt del p i extrakci flavonoid

z rostlinných materiál . V oblasti využití

superkritické fluidní chromatografie k m ení distribu ních konstant v systémech s iontovými
kapalinami a CO2 se soust edíme na d ležitou a zajímavou iontovou kapalinu metylsulfát
butylmetylimidazolia.
Budeme se i nadále v novat výzkumu proteomu hospodá sky d ležitých plodin a
studiu možných posttransla ních modifikací pomocí kombinace separa ních technik
a hmotnostní spektrometrie. Budeme rozvíjet nové proteomické separa ní techniky a techniky
pro izolaci a identifikaci oligosacharid v hospodá sky významných produktech.
V sekci stopové prvkové analýzy se zam íme na specia ní analýzu toxikologicky
významných forem arsenu v tká ových kulturách nebo v mo i a na

prekoncentraci

hydridotvorných prvk v k emenných atomizátorech. Použijeme radioindikátory pro další
vývoj generování a atomizaci t kavých slou enin Ag a Co.
V oblasti analytiky životního prost edí se zam íme na nové možnosti p edkoncentrace a
analýzy stopových koncentrací slou enin a prvk ve vybraných složkách životního prost edí
a na ešení problém spojených s inhalací aerosolu živými organismy, se zvláštním z etelem
9

na

nano ástice.

Budeme

též

vyhodnocovat

vliv

p ízemního

ozonu

na

pln ní

celospole enských funkcí lesa.
Budeme pokra ovat v p íprav projekt

OP VaVpI St edoevropský technologický

institut CEITEC a St edoevropská synchrotronová laborato CESLAB. Do p ípravy t chto
projekt

je ústav zapojen spole n s dalšími ústavy AV R v Brn a vysokými školami,

p ipravujeme nápl

innosti a plány na její technické zabezpe ení.

I nadále budeme rozvíjet spolupráci s vysokými školami v oblasti výzkumu, výuky i
postgraduální výchovy doktorand , v deckou spolupráci s dalšími domácími i zahrani ními
institucemi, poskytovat v decké posudky, organizovat v decká setkání. Uspo ádáme další
ro ník mezinárodní interdisciplinární konference o bioanalýzách CECE .

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prost edí:
V rámci aktivit v oblasti ochrany životního prost edí jsme vypracovali postup pro
stanovení fotolytického odbourávání polutant NO a NO2 nano ásticemi oxidu titani itého.
V oblasti odpadového hospodá ství dodržujeme v souladu se zákonem 185/2001 Sb.
postup pro ukládání, skladování a likvidaci veškerého odpadu, který je na pracovišti
vyprodukován. Všechny odpady v etn odpadu chemických látek jsou na základ uzav ených
smluv p edávány a následn ekologicky likvidovány akreditovanými firmami.
Likvidaci komunálního odpadu provádí firma SAKO, a.s., t íd ní a likvidaci veškerého
dalšího odpadu je zajiš ováno ve smluvní spolupráci s firmou van Gansewinkel, a.s.
V oblasti vodního hospodá ství p i nakládání s odpadními vodami postupujeme v souladu
s p íslušným kanaliza ním ádem. Kanaliza ní rád je prov ován eskou inspekcí životního
prost edí.
Stav a údržba vozového parku zaru uje ekologický provoz v rámci dodržování emisních
limit i zabezpe ení p ípadných únik technických kapalin.
IX.

Aktivity v oblasti pracovn právních vztah :

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
A.

len ní zam stnanc podle v ku a pohlaví – stav k 31.12.2007 (fyzické osoby)
v k
muži
ženy
celkem
%
do 25 let
7
8
15
17,44
26 – 30 let
9
8
17
19,77

10

31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
celkem
%

9
4
11
6
46
53,50

9
5
9
1
40
46,50

18
9
20
7
86
100,00

20,93
10,47
23,26
8,14
100,00

B.

len ní zam stnanc podle vzd lání a pohlaví – stav k 31.12.2007 (fyzické osoby)
dosažené vzd lání
muži
ženy celkem
%
st ední odborné vzd lání s výu ním listem
2
1
3
3,49
úplné st ední všeobecné vzd lání
0
3
3
3,49
úplné st ední odborné vzd lání s vyu ením i
1
0
1
1,16
maturitou
úplné st ední odborné vzd lání s maturitou (bez
1
7
8
9,30

vyu ení)

bakalá ské vzd lání
vysokoškolské vzd lání
doktorské vzd lání
celkem

C. Celkový údaj o pr m rné mzd za rok 2007
pr m rná hrubá m sí ní mzda v K

1
18
23
46

1
17
11
40

2
35
34
86

2,33
40,70
39,53
100,00

31 366

D. Celkový údaj o vzniku a skon ení pracovních pom r zam stnanc v roce 2007
vznik pracovního pom ru
18
skon ení pracovního pom ru
17

razítko

doc. RNDr. Ludmila K ivánková, CSc.
editelka
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P ílohou výro ní zprávy je ú etní záv rka a zpráva o jejím auditu
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