Ústav analytické chemie AV R, v.v.i.

I : 68081715
Sídlo: Veve í 97, 602 00 Brno

VÝRO NÍ ZPRÁVA
O INNOSTI A HOSPODA ENÍ ZA ROK 2008

Dozor í radou projednáno dne: 14. 5. 2009
Radou pracovišt schválena dne: 22. 5. 2009

V Brn dne 1. 6. 2009

I.

Informace o složení orgán ve ejné výzkumné instituce a o jejich
innosti i o jejich zm nách
a) Výchozí složení orgán pracovišt
editelka pracovišt : doc. RNDr. Ludmila K ivánková, CSc.
Jmenována s ú inností od : 1. ervna 2007
Rada pracovišt zvolena dne 8. února 2007 a dopln na 15.10.2007:
p edseda:

prof. RNDr. Petr Bo ek, DrSc.

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

RNDr. Ji í D dina, DrSc.
doc. RNDr. Bohumil Do ekal, CSc.
Ing. František Foret, CSc.
doc. RNDr. Ludmila K ivánková, CSc.
doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
prof. RNDr. Jaroslav Ko a, DrSc.
prof. RNDr. Vlastimil Kubá , DrSc.

tajemnice:

Mgr. Jana Velebová

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
do 31.10.2008
Mgr. Jana Velebová Ústav analytické chemie AV R, v.v.i., Brno
od 1.11. 2008
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b) Zm ny ve složení orgán :
Rada ústavu:
Paní So a Karásková odešla 31.10.2008 z Ústavu analytické chemie AV R, v.v.i. a
byla nahrazena ve funkci tajemnice Dozor í rady od 1.11.2008 paní Mgr. Janou Velebovou.
c) Informace o innosti orgán :
editelka:
V roce 2008 vypracovala zprávu o pr b hu ešení a výsledcích výzkumného zám ru
Ústavu analytické chemie AV R, v.v.i. (dále UIACH) za léta 2005 – 2007. Akademická
rada na základ protokol o hodnocení výzkumného zám ru a v decké a odborné innosti
pracovišt dosp la k záv ru, že výzkumný zám r je pln n na výborné úrovni, jsou pln ny
záv ry z hodnocení z r. 2004 a došlo k viditelnému r stu publikací. Na základ posouzení
výsledk v decké a odborné innosti útvar pracovišt byl ústav ponechán v kategorii B (na
pracovišti jsou týmy dosahující evropské úrovn , p evážná v tšina v deckých útvar
p edstavuje špi ku v národním m ítku). Jako velmi dobrý byl posouzen pr b h ešení
výzkumného zám ru, který je zcela v souladu se stanovenými cíli i asovým postupem
prací.p ipravila podklady k pr b žné kontrole výzkumného zám ru a zhodnocení výsledk
v decké a odborné innosti. Vypracovala žádost o prodloužení ešení výzkumného zám ru
do 31.12.2011, která byla p ijata a výzkumný zám r byl prodloužen.
S využitím Metodiky hodnocení výsledk výzkumu a vývoje v roce 2008 provedla Rada
pro výzkum a vývoj hodnocení výzkumných organizací v

eské republice. V po adí podle

po tu bod vztažených na jeden hodnocený výsledek se ústav v tomto hodnocení umístil na
prvním míst mezi všemi ústavy AV R. 94 % bod bylo p itom získáno za publikace
lánk v impaktovaných asopisech. Tento výsledek odráží kvalitu výsledk a skute nost,
že výsledky práce jsou velmi aktuální a jsou publikovány v asopisech s nejvyšší hodnotou
impaktního faktoru v daném oboru.
V rámci ízení pracovišt p ipravila editelka rozpo et UIACH a rozpo et sociálního
fondu na rok 2008, dodatky stávajících vnit ních p edpis , nové sm rnice a p íkaz k
provedení inventarizace.
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
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ústavních webových stránkách. Ve spolupráci se zástupcem editelky pro ekonomickotechnickou innost vypracovala rámcový výhled akcí investi ní výstavby, rekonstrukcí,
modernizací, údržby a oprav staveb na léta 2009-2011.

editelka organizovala adu

odborných p ednášek host i zam stnanc ústavu v etn jedné mezinárodní konference,
prezentaci doktorand pracujících na UIACH, sout ž p vodních v deckých prací. Svolala
dv shromážd ní výzkumných pracovník . Na shromážd ní konaném 24. zá í byl projednán
návrh kandidát na funkci p edsedkyn /p edsedy AV R pro funk ní období 2009 – 2013.
Oba kandidáti, o jejichž podporu byl UIACH požádán Ústavem chemických proces (prof.
Ing. Ji í Drahoš, DrSc.) a Ústavem experimentální medicíny (prof. MUDr. Eva Syková,
DrSc.) získali pro svou kandidaturu podporu výzkumných pracovník

UIACH. Na

shromážd ní svolaném na 20. listopadu byl zvolen doc. RNDr. Ji í D dina, DSc. za
zástupce UIACH do Akademického sn mu za odstoupivšího lena Ing. Františka Foreta,
CSc. Na shromážd ní byli dále zvolen doc. RNDr. Michal Roth, CSc. kandidátem do
V decké rady a doc. RNDr. Ji í D dina, DSc. kandidátem do Akademické rady AV R.
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 2008 19 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 2008 bylo zjišt no, že

nejlepších výsledk bylo dosaženo v odd leních vedených prof. RNDr. Petrem Bo kem,
DrSc., doc. RNDr. Michalem Rothem, CSc., a Ing. Zby kem Ve e ou, CSc. 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.
Rada pracovišt :
Zasedání Rady se konala ve dnech 23. 1., 21. 2., 29. 5., 3. 10., 12. 11. 2008.
Na zasedání Rady dne 29. 5. byla projednána a schválena Výro ní zpráva o innosti a
hospoda ení za rok 2007.
Na zasedáních byly dále projednány a schváleny následující dokumenty: P edpoklad
erpání rozpo tu UIACH v roce 2008, Rozpo et sociálního fondu pro rok 2008, Výplatní
termíny v roce 2008, Rozp tí mzdových tarif

jednotlivých tarifních t íd výzkumných

pracovník , Stupnice mzdových tarif ostatních zam stnanc podle tarifních t íd a tarifních
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stup , Katalog vybraných prací ostatních zam stnanc a podklady pro pr b žné hodnocení
výzkumných zám r .
Rada byla seznámena s obsahem hromadného dopisu lena Akademické rady AV R .
15/2007 Výkon funkce lena orgánu ve ejné výzkumné instituce o možnosti pojišt ní proti
odpov dnosti za zp sobenou škodu vzniklou v souvislosti s touto funkcí a informována o
stanovisku auditora a o právnickém rozboru této problematiky. Stanovisko auditora i právní
rozbor byly odeslány též p edsedovi Ekonomické rady AV R dr. Rákosníkovi.
Rada p ipomínkovala Východiska Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v

R

a zabývala se p ipomínkami ke zm n návrhu zákona . 130/2002 Sb., které byly za UIACH
odeslány JUDr. Vaní kové do Kancelá e AV R.
Rada pr b žn projednávala p ihlášky do grantových projekt a projekt ministerstev
v etn projekt zahrani ních. Rada schválila návrh na ukon ení spolunositelství grantu GA
AV

R IAA400310613 o rok d íve. P vodní ešitelský tým se rozpadl, na ešení projektu

pracuje pouze doc. Vespalec. Akademická rada v rámci hodnocení ústavu rovn ž souhlasila s
ukon ením ešení analytické problematiky klastrových slou enin boru. Rada projednala
žádosti o dotace na nákladné p ístroje, shledala je za opodstatn né a nevyjád ila námitku proti
žádné žádosti.
Radou UIACH byli schváleni všichni školitelé ucházející se o reakreditaci na VUT.
Jedná se o tyto pracovníky: doc. RNDr. Bohumil Do ekal, CSc., RNDr. Vladislav Kahle,
CSc., doc. RNDr. Ludmila K ivánková, CSc., Ing. Zbyn k Ve e a, CSc.
Rada byla pr b žn

editelkou informována o záv rech z porad editel a vývoji situace

kolem velkých projekt

OP VaVpI. Rada odsouhlasila dohody o projektu CEITEC,

memoranda CESLAB a spolupráci s P írodov deckou fakultou Masarykovy univerzity v
rámci Opera ního programu vzd lávání pro konkurenceschopnost.
Rada schválila prof. RNDr. Petra Bo ka, DrSc. jako kandidáta do oborové rady GA AV.
Do hodnotící komise byli navrženi doc. RNDr. Michal Roth, CSc. a doc. RNDr. Bohumil
Do ekal, CSc. Kandidaturu do V decké rady AV R p ijal doc. RNDr. Michal Roth, CSc.,
kandidaturu do Akademické rady AV

R p ijal po zvolení shromážd ním výzkumných

pracovník UIACH za lena Akademického sn mu doc. RNDr. Ji í D dina, CSc., DSc.
Rada vyslovila souhlas s návrhem editelky ocenit výzkumnou aktivitu RNDr. Pavla
ehulky, Ph.D. Prémií Otto Wichterleho.
Rada projednala, p ipomínkovala a schválila Smlouvu o Sdružení jihomoravských
pracoviš AV R.
Rada se zabývala problematikou ochrany duševního vlastnictví.
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Rada byla informována o návrhu smlouvy o pronájmu skladových prostor v areálu
pracoviš AV R v Praze 4, Víde ská 1083, mezi UIACH a St ediskem spole ných inností
AV R, v. v. i., která podléhá vyjád ení Dozor í rady.
Rada vyslovila p edb žný souhlas s organizováním konference MSB 2010.
Všechny zápisy z jednání Rady UIACH AV R, v. v. i. jsou dostupné na interních
webových stránkách ústavu.
Dozor í rada:
Ke dni 4. b ezna 2008 projednala per rollam návrh smlouvy o nájmu ásti budovy v
areálu pracoviš AV

R v Praze 4, Víde ská 1083, mezi ÚIACH a St ediskem spole ných

inností AV R, v. v. i. a vydala p edchozí písemný souhlas podle ustanovení § 19, odst. 1,
písm. b) bodu 7 zákona . 341/2005 Sb. o ve ejných výzkumných institucích ke sjednání
uvedené nájemní smlouvy.
Ke dni 16. kv tna 2008 projednala per rollam návrh rozpo tu Ústavu analytické chemie
AV

R, v. v. i., na rok 2008 a p ijala k n mu následující usnesení: Dozor í rada souhlasí s

rozpo tem Ústavu analytické chemie AV R, v. v. i., na rok 2008 dle p edloženého návrhu s
p ipomínkami.
Ke dni 16. kv tna 2008 projednala per rollam návrh Výro ní zprávy Ústavu analytické
chemie AV

R, v. v. i. za rok 2007 a p ijala k n mu následující usnesení: Dozor í rada

souhlasí s Výro ní zprávou Ústavu analytické chemie AV

R, v. v. i., za rok 2007 dle

p edloženého návrhu s p ipomínkami.
Ke dni 13.

ervna 2008 projednala per rollam návrh stanoviska k hodnocení

manažerských schopností editelky pracovišt , p ipraveného p edsedou dozor í rady na
základ dopisu p edsedy AV R ze dne 6. kv tna 2008 ( .j.: 275/P/08), a vyslovila s návrhem
souhlas.

II.

Informace o zm nách z izovací listiny:
V roce 2008 nebyly provedeny žádné zm ny ve z izovací listin .

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, na jejichž rozvoj klade velké nároky expanze nových
poznatk v biologických v dách, p edevším v genomice a proteomice, v oblasti medicíny,
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ochrany zdraví lov ka a životního prost edí. Metodologický výzkum, vývoj instrumentace a
metod je pokryt oblastí separa ních a spektroskopických technik. Jedná se o metody
elektroforetické,

mikrokolonovou

kapalinovou

chromatografii,

elektrochromatografii,

superkritickou chromatografii a extrakci, hmotnostn spektrometrické metody, atomovou
absorp ní, emisní a fluorescen ní spektrometrii. Velká pozornost je v nována miniaturizaci
instrumentace a nanotechnologiím. Sm ry výzkumu jsou ur eny Výzkumným zám rem
AV0Z40310501 na léta 2005-2011 Moderní analytické techniky pro bioanalýzu, ekologii a
nanotechnologie.
V roce 2008 jsme vyvinuli p vodní novou preparativní elektroforetickou metodu,
kterou jsme nazvali kontinuální izoelektrická fokusace v rozbíhavém toku. Izoelektrickou
fokusaci

bez

phycobiliprotein

nosných

amfolyt

jsme

využili

pro

p edkoncentraci

extrahovaných z cyanobakterie Anabeana doliolum a

a

purifikaci

ervené

asy

Porphyridium cruentum. Zkoncentrované a p e išt né proteiny jsme naštípali pomocí trypsinu
a vzniklé peptidy jsme analyzovali pomocí MALDI-TOF/TOF hmotnostního spektrometru.
V rámci studia solvata ních vlastností stla ené horké vody jsme stanovili vodné
rozpustnosti adamantanu a diamantanu, které p edstavují v bec první publikované údaje o
vodných rozpustnostech diamantoidních uhlovodík . Dále jsme stanovili rozpustnosti
n kolika tuhých kyslíkatých aromatických látek ve stla ené horké vod . Provedli jsme
rozsáhlá m ení limitních distribu ních konstant organických látek v binárním systému
tvo eném iontovou kapalinou [bmim][MeSO4] a superkritickým CO2 a sepsali p ehledný
lánek o distribuci organických látek mezi iontové kapaliny a superkritické tekutiny.
Mikronápl ové kolony s chirálním sorbentem p ipravené na našem ústavu jsme využili
k separacím enantiomer

protizán tliv

p sobících látek. S využitím extrakcí stla eným

metanolem a etanolem v kombinaci s HPLC jsme zjistili koncentrace vybraných rostlinných
barviv ve slupkách hrozn vinné révy odr dy Alibernet.
P ehledn jsme zpracovali možnosti kombinací separa ních princip

pro dosažení

maximálního rozlišení komponent komplexních vzork . Vypracovali jsme metodu
polymerizace monolitických stacionárních fází pro kapilární chromatografii. Pro iniciaci
polymerizace jsme využili nových LED zdroj krátkovlnného zá ení. Na rozdíl od klasických
metod, kdy se využívá výbojkových zdroj zá ení, jsme využili moderních polovodi ových
sv tloemisních diod (LED) emitujících v rozmezí 255-400 nm. Jako první jsme ukázali
možnost použití UV-LED jako zdroje sv telného zá ení pro fotopolymeraci monolit .
Polymetakrylátové monolity jsme p ipravili polymerací v pr hledných k emenných
kapilárách a v kanálku mikrofluidického za ízení fotoiniciovanou 255 nm nebo 370 nm UV7

LED. Výhodou fotopolymerace v porovnání s b žn používanými metodami (tepelnou nebo
oxida n -reduk ní polymerací) je hlavn
v konkrétní

ásti kapiláry nebo

možnost vytvo ení monolitické mikrokolony

ipu. Takto získané monolity mohou být použity jako

chromatografické mikrokolony nebo elektroosmotické mikropumpy v mikrofluidických
za ízeních. P ipravili jsme mikroreaktory pro enzymatické št pení protein

pro využití

v proteomice. Jako nosi e ukotvených enzym jsme využili magnetické nano ástice. Toto
uspo ádání umožnilo vytvo it mikroreak ní místo v kterémkoliv míst separa ního systému
díky možnosti zadržení magnetických ástic pomocí externích magnet .
Vyvinutou metodiku pro specia ní analýzu arzénu pomocí selektivního generování
hydrid

a kryoseparace s detekcí atomovou absorp ní spektrometrií jsme uzp sobili pro

p ímou specia ní analýzu arzénu v bu kách pocházejících z epitelu mo ového m chý e,
cílového orgánu arzénem indukované rakoviny u lov ka. Pilotní studie ukázala, že hodnoty a
speciace forem As v t chto bu kách izolovaných z mo i, které jsou ukazatelem expozice
arzénem za dobu asi 200 dní, mohou být vhodným nástrojem pro odhad rizika rakoviny
mo ového

m chý e

indukované

As.

Navrhli

jsme

metodu

on-line

p edredukce

pentavalentních slou enin arzénu pomocí kyseliny thioglykolové. Tato metoda p i použití ve
specia ní analýze arzénu pomocí selektivního generování hydrid ve spojení s kryoseparací a
detekcí pomocí atomové absorp ní spektrometrie poskytuje stejné analytické parametry a
výsledky jako d íve používaná off line p edredukce L-cysteinem p i zna ném snížení
pracnosti a asové náro nosti analýzy. Naše studie interferencí As, Bi, Se, Pb, Sn a Sb p i
stanovení As, Bi, Se a Sb prokázala vyšší odolnost multiatomizátoru v i interferencím než je
tomu u konven ního k emenného atomizátoru.
Sledovali jsme tvorbu systémových elektroforetických rozhraní v elektrolytech
obsahujících slabé vícesytné kyseliny. Ukázali jsme, že i jednoduché systémy, jako nap .
b žný fosfátový pufr, mohou vykazovat velmi komplexní profil rozhraní. To vedlo k objevu
existence hybridních rozhraní dosud neznámých typ složených až ze dvou ostrých a dvou
difúzních ástí. Výzkum elektromigra ního chování vzork s obsahem soli, kde dochází k
rozšt pení zóny analytu na ásti detegovatelné jako samostatné píky ukázal, že tyto efekty
mají p vod v p echodné fázi separace, kdy m že sou asn

vzniknout n kolik ostrých

navzájem prostorov odd lených rozhraní, která jsou schopná zachytit (stackovat) doty ný
analyt. Získané poznatky umož ují jev identifikovat i nalézt pro konkrétní p ípad vhodný
zp sob ešení. Vypracovali jsme novou rigorózní a kompletní statistickou metodu ke
zpracování dat mobilitních k ivek jednosytných slabých kyselin a bází. Vytvo ené
matematické postupy nemají žádná omezení v oblasti používaných íselných dat a byly
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implementovány do voln dostupného po íta ového programu umíst ného na stránky ústavu
http://www.iach.cz/departments/emm.

Vyvinuli

jsme nový standardní systém pufr

umož ující m ení pKa a iontových mobilit slabých kyselin kapilární zónovou elektroforézou
s vysokou p esností a bez anomálií zp sobených interakcí s protiiontem. M ení je provád no
za konstantní iontové síly a Jouleova oh evu. Spolehlivost a výhody nového systému pufr
jsme doložili m ením pKa a mobilit problematické skupiny fenolických derivát .
Z elektroforetických mobilit klastrových slou enin boru m ených p i r zné iontové síle ve
vod , metanolu a acetonitrilu jsme získali limitní mobility a z nich korekcí na viskozitu
rozpoušt del odvodili hydrodynamické polom ry zkoumaných aniont . Tyto polom ry jsou
mezi 0,25 a 0,48 nm a jsou prakticky nezávislé na rozpoušt dle. Vyvinuli jsme kapilárn elektrochromatografickou metodu pro rychlé a citlivé stanovení alkalických kov a kov
alkalických zemin. K emenné kapiláry byly pokryty kontrolovaným po tem vrstev
poly(butadien-maleinové kyseliny) a po zesí ování tepeln

iniciovanou radikálovou

polymerizací sloužily jako chromatografická stacionární fáze. Kombinaci izotachoforézy se
zónovou elektroforézou jsme použili k vypracování citlivé metody stanovení obsahu
etylglukuronidu, metabolitu alkoholu, v krevním séru s koncentra ním detek ním limitem v
ádu 10-9 M, což umožní zachytit etylglukuronid i n kolik hodin po konzumaci alkoholu.
Vyvinuli jsme metodu rychlé analýzy anorganických iont v klinických vzorcích kapilární
elektrofézou na mikro ipu s bezkontaktní vodivostní detekcí, která umož uje sou asn
stanovit kationty (NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+) a anionty (Cl-, NO3 -, SO42-, fosfore nany) v
mo i a séru s detek ním limitem ádu M za mén než 90 s. Systém v modifikované verzi
umož uje také stanovení lithia v séru. Studovali jsme možnost využití elektrochemické
detekce v kapilární elektroforéze, kapilární elektrochromatografii a také v kapilární
kapalinové chromatografii. Z t chto detek ních metod jsme využili amperometrickou detekci
pro stanovení slou enin rtuti a bezkontaktní vodivostní detekci pro speciaci arsenu, stanovení
anorganických iont

a stanovení biochemických molekul. Prokázali jsme, že kapilární

elektroforéza s bezkontaktní vodivostní detekcí je vhodnou kombinací pro vývoj p enosného
p ístroje pro terénní stanovení anorganických polutant . Vyvinuli jsme rychlou, jednoduchou
a robustní kapilárn izotachoforetickou metodu pro stanovení aniontu 5-metyltetrahydrofolátu
s použitím komer n

dostupné instrumentace. Uvedení metody p edcházelo dosažení

optimálních podmínek pro zamezení oxidace a rozkladu analytu. Techniku kapilární
izotachoforézy jsme použili pro vývoj rychlé a spolehlivé metody pro stanovení sodných,
draselných, amonných iont ve složitých matricích siláží a hnojiv bez p edúpravy vzorku.
Popsali jsme syntézu slou eniny se sekvencí atom N-C-C-C-S(H) schopnou komplexovat
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p echodné kovy s r znými koordina ními ísly a odvodili její strukturu v etn její chirality.
Vypracovali jsme celou adu p ehledných prací shrnujících a kriticky hodnotících sou asný
stav poznatk . o kapacitn vázané bezkontaktní vodivostní detekci a pr tokové analýze v
kapilární elektroforéze. Vypracovali jsme review shrnující nové poznatky na poli analytické
kapilární izotachoforézy, o elektrolytových systémech užívaných v kapilární elektroforéze p i
on-line kombinaci s hmotnostní spektrometrií a o stackovacích technikách v elektroforéze.
Práce jsou uspo ádány podle použitých opera ních princip , zahrnují teorii, metodologii a
analytické aplikace a jsou publikovány v prestižním ísle každoro ních p ehled

asopisu

Electrophoresis.
Pomocí gelové elektroforézy a MALDI hmotnostní spektrometrie jsme zkoumali
vodorozpustné proteiny dvou r zných odr d je mene. Pro detailní analýzu vybraného
proteinu z je mene (nonspecific lipid transfer protein 1) jsme použili a porovnali 15
proteomických protokol , které pomohly zvýšit sekven ní pokrytí a spolu s top-down
p ístupem analyzovat i post-transla ní modifikace tohoto proteinu. Pomocí transmisní
elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil jsme analyzovali škrobová zrna z
jehlic smrku v pr b hu jedné vegeta ní sezóny. Navržený postup jsme využili ke srovnávání
vlivu normální a zvýšené koncentrace CO2 na velikost a tvar škrobových zrn.
Výsledky práce byly publikovány formou 47 lánk
asopisech, 1 monografie a 102 p ísp vk

v impaktovaných v deckých

na mezinárodních v deckých konferencích.

Celkový impaktní p ínos pracovník k publika ní innosti na UIACH v roce 2008 byl 65,807.
Výzkumní pracovníci UIACH se jako ešitelé nebo spolu ešitelé podíleli na ešení 30
projekt grantových agentur a ministerstev

R a 1 mezinárodního projektu. P sobili jako

hodnotitelé 11 národních projekt , zpracovali 1 recenzi zahrani ního projektu a vypracovali
celkem 93 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

Ministerstva zem d lství a

Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy. Jmenovit jde o Léka skou a P írodov deckou
fakultu Masarykovy univerzity, P írodov deckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
P írodov deckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, Agronomickou fakultu
Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn , Fakultu chemickou Vysokého u ení
technického v Brn , Fakultu chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v
Praze a Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. V roce 2008 jsme školili
celkem 10 diplomant a 22 doktorand , 3 doktorandi studium úsp šn ukon ili.
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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, v. v. i., Biofyzikálním ústavem AV

R, v. v. i.,

Biotechnologickým ústavem AV R, v. v. i., Ústavem molekulární genetiky AV R, v. v. i.,
Ústavem živo išné fyziologie a genetiky AV R, v. v. i., Výzkumným ústavem pivovarským
a slada ským, a.s., Výzkumným ústavem potraviná ským Praha, v. v. i., Státní
rostlinoléka skou správou, Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.,
Státním zdravotním ústavem v Praze,

eským technologickým centrem pro anorganické

pigmenty, a.s., Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.,

eským hydrometeorologickým

ústavem, Fakultní nemocnicí Brno a Masarykovým onkologickým ústavem.
Rozvíjeli jsme spolupráci s firmou V.F. a.s. na výzkumu metod odb ru a úprav
radioaktivních vzork vhodných pro polní analytické metody (RADAL).
Pro zahrani ní firmu Convergent Biosciences v Kanad jsme vyvíjeli a analyzovali pI
markery.
Ústav navštívilo v minulém roce 17 zahrani ních v dc , v tšina z nich p ednesla
p ísp vek na konferenci CECE 2008, kterou UIACH po ádal.
V rámci Týdne v dy a techniky 2008 p ednesli výzkumní pracovníci ty i p ednášky
pro laickou ve ejnost, v rámci Dne otev ených dve í jsme informovali o zajímavé
problematice ešené na UIACH.
Jeden v decký pracovník získal cenu Top Referee 2007 za recenzní innost, další
získali 1. cenu v sout ži o nejlepší odbornou práci roku 2008 mladých autor

v oboru

spektroskopie a v sout ži p ísp vk studentské odborné konference Chemie a spole nost v
sekci student doktorských studijních program .

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 .
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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 AV0Z40310501. 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.
V základním výzkumu oblasti elektromigra ních metod budeme pokra ovat v rozvoji
teorie a metodologie. V ásti orientované na teorii p jde o výzkum elektromigrujících
rozhraní v elektroforetických systémech. Zam íme se p edevším na vzorkem indukované
efekty v elektroforetických systémech a na elektromigra ní a zakoncentrovávací efekty
(stacking). Ve sm ru v novaném metodologii p jde o off-line a on-line kombinaci
elektroforetických metod s jinými separa ními a detek ními principy. Zejména se zam íme
na separace p es fázová rozhraní typu elektrokinetické migrace p es kapalné membrány.
ást rozpracovaných projekt instrumentace pro spojení mikrokolonových metod s
hmotnostní spektrometrií bude pokra ovat ve fázi p enosu know-how u našich pr myslových
partner . Další práci zam íme zvlášt na miniaturizaci a mikrofluidiku. Nanotechnologické
postupy budou aplikovány ve výzkumu elektrochemických nanosenzor , pro p ípravu
biologicky aktivních nano ástic pro detekci a úpravu povrch

s využitím povrchového

plazmonu.
P vodní elektroforetické metody použijeme pro rychlou separaci a detekci medicínsky
a rostlinoléka sky d ležitých bio ástic, zejména vir , plísní a hub. Výzkum v oblasti kapilární
chromatografie a elektrochromatografie bude pokra ovat vývojem monolitických kolon
vhodných pro separaci protein

a peptid . Budeme intenzivn rozvíjet p vodní metodu

kontinuální izoelektrické fokusace v rozbíhavém toku a její aplikaci na separaci protein v
rostlinách a nové spojení s hmotnostní spektrometrií a kapalinovou chromatografií.
V oblasti analytiky životního prost edí budeme hledat nové možnosti p edkoncentrace
a analýzy stopových koncentrací slou enin a prvk

ve vybraných složkách životního

prost edí. Zvláštní z etel v nujeme chemické charakterizaci pouli ního prachu a
suspendovaných prachových ástic v etn ur ení zdroj p vodu. V rámci projektu „Snížení
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pln ní celospole enských funkcí lesa vlivem potencionálního p sobení p ízemního ozonu
v kontextu klimatické zm ny“ budeme vyhodnocovat vliv p ízemního ozonu na pln ní
celospole enských funkcí lesa.
V sekci vysokotlakých extrak ních technik se soust edíme na další vývoj skupinového
termodynamického modelu rozpustnosti tuhých organických neelektrolyt ve stla ené horké
vod a na optimalizaci separací p írodních látek pomocí HPLC po extrakcích stla enými
rozpoušt dly. V oblasti vývoje k emenných monolitických kolon se budeme v novat studiu
vlivu pracovní teploty na vlastnosti výsledných monolit . V rámci studia distribuce
organických solut

ve dvoufázových systémech tvo ených iontovou kapalinou a

superkritickým CO2 bude pokra ovat vývoj metod odhadu distribu ních konstant.
V sekci stopové prvkové analýzy budeme rozvíjet specia ní analýzu toxikologicky
významných forem arsenu v biologických vzorcích. Budeme zkoumat další možnosti
chemického generování t kavých forem kov pro analytickou spektrometrii, zejména st íbra
a zlata, a jejich prekoncentrace pomocí technik záchytu v atomizátoru. Pomocí
p ipravovaných radoindikátor budeme studovat procesy p i generování a kolekci klasických
hydrid

i t kavých forem kov

a stabilitu permanentních modifikátor

v grafitovém

atomizátoru.
Laborato proteomické analýzy se bude i nadále zabývat p edevším analytickou
proteomikou hospodá sky d ležitých plodin. Proteomický p ístup bude založen na kombinaci
separace bílkovin ze složitých biologických sm sí, jejich charakterizaci hmotnostní
spektrometrií a na bioinformatickém zpracování získaných dat. Zna nou pozornost také
v nujeme rozvíjení nových purifika ních a chromatografických technik umož ujících detailní
strukturní popis oligosacharid a modifikovaných peptid rostlinného p vodu na základ
technik hmotnostní spektrometrie.
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 a poskytovat v decké posudky.
Bude pokra ovat p íprava projekt OP VaVpI v prioritní ose PO1. St edoevropský
technologický institut CEITEC (Central European Institute of Technology) je zam en na
výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokro ilých materiál a technologií. Zadatelem
o projekt je Masarykova univerzita, dalšími ú astníky projektu jsou Vysoké u ení technické
Brno, Biofyzikální ústav AV R, v.v.i., Ústav analytické chemie AV R, v.v.i., Ústav fyziky
materiál AV R, v. v. i., Ústav p ístrojové techniky AV R, v. v .i., Mendelova zem d lská
a lesnická univerzita v Brn , Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav
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veterinárního léka ství. St edoevropská synchrotronová laborato

(Central European

Synchrotron Laboratory, CESLAB) má za cíl vybudovat elektronový synchrotron
s energií 3 GeV st ední velikosti podle špan lského vzoru ALBA a na n m dále vybudovat
experimentální stanice, které by umožnily špi kový výzkum a vývoj technologií pro široký
okruh uživatel zejména z R a st ední Evropy. Žadatelem je Biofyzikální ústav AV R, v. v.
i., dalšími ú astníky jsou Ústav p ístrojové techniky AV R, v. v .i., Ústav fyziky materiál
AV R, v. v. i., Ústav analytické chemie AV R, v. v. i., Fyziologický ústav AV R, v. v. i.
Jako partne i Masarykovy univerzity budeme p ipravovat materiály pro realizaci
projektu Inovace vzd lávání v chemii na P F MU v rámci OP Vzd lávání pro
konkurenceschopnost.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prost edí:
Budeme se podílet na studii kvantifikující fotolytické odbourávání polutant NO a
NO2 nano ásticemi oxidu titani itého, jimiž jsou pokryty r zné stavební materiály nebo v
nichž jsou zabudovány.
V souvislosti s ochranou životního prost edí se mohou uplatnit i termodynamické
modely pro rychlý odhad vodných rozpustností tuhých aromatických uhlovodík

a

heterocykl , které jsme vyvinuli v rámci studia solvata ních vlastností stla ené kapalné horké
vody.
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.
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 ád 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 :
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