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1 RCPTM

Rok 2014 byl pro Regionální centrum pokročilých technologií 
a materiálů přelomový v mnoha ohledech. Především 
jsme v září úspěšně ukončili čtyřletou realizační fázi, která 
byla spojena s podporou z ESF. Jsem upřímně rád, že se 
nám podařilo nejen postavit novou budovu a zprovoznit 
veškeré technologie, ale i personálně stabilizovat vědecký 
tým. Ten si stále zachovává pravděpodobně nejvyšší míru 
internacionalizace mezi všemi 48 centry vybudovanými 
v Operačním programu VaVpI.

Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti vědeckého týmu 
i unikátního přístrojového parku je velmi důležité, že 
jsme obstáli v žádosti o podporu z Národního programu 
udržitelnosti, který nám pokrývá přibližně 35 procent 
rozpočtu centra až do roku 2019.

Také ve vědecké rovině mě potěšil další výrazný nárůst 
počtu publikací. Nepočítáme-li práce související s naší účastí 
v kolaboracích CERN-ATLAS nebo Pierre Auger, registruji 
v roce 2014 přes 220 prací v impaktovaných časopisech, což 
je přibližně 25 procentní nárůst oproti roku 2013. Myslím, 
že také v kvalitativní rovině udržujeme vysoce nastavenou 
laťku, o čemž svědčí řada publikací v časopisech s impaktním 
faktorem přes 10, včetně Accounts of Chemical Research, 
ACS Nano, Nano Today nebo Angewandte Chemie.

Kvalita vědeckých prací se postupně začíná odrážet v jejich 
vysoké citovanosti. V této kategorii jsme s více jak 10 000 
citacemi od roku 2011 dokonce na prvním místě mezi všemi 
VaVpI centry v České republice, o čemž informovaly na 
konci minulého roku Lidové noviny. Dlouhodobá prvotřídní 
vědecká práce přinesla také řadu ocenění pro naše vědce. 
Za všechny chci zmínit ocenění prof. Otyepky grantem 
nadačního fondu Neuron nebo zařazení prof. Hobzy mezi 
nejcitovanější vědce světa (Highly Cited Researchers 2014) 
podle společnosti Thomson Reuters.

Nemohu nezmínit velmi úspěšně se rozvíjející cyklus 
přednášek Rudolfa Zahradníka, ve kterém se v loňském roce 
představila skutečně velká jména světové chemie: Mario 
Ruben z Karlsruhe, Patrik Schmuki z Erlangenu a Wolfgang 
Lindner z Vídně. Především pak cyklus zahájil sám profesor 
Rudolf Zahradník přednáškou „Slovo o chemii u nás i ve 
světě.“ Na rok 2015 nám účast potvrdily další vědecké 
osobnosti, a nejen proto se domnívám, že tento cyklus může 
v budoucnu představovat ojedinělou přehlídku světové 
chemie a fyziky dokonce i ve světovém kontextu.

Také řada technologií, které byly v minulých letech v RCPTM 
patentovány, se v roce 2014 posunula do pokročilé fáze 
komercionalizace. Nejperspektivnější se jeví technologie 
separace laktoferinu z kravského mléka nebo úpravy 
funkčních obalů pro potravinářské technologie. Je určitě 
také potěšující, že se nám v roce 2014 podařilo instalovat 
řadu unikátních zařízení. Také díky nim jsou dnes naše 
mikroskopické, optické nebo magnetické laboratoře jedny 
z nejlépe vybavených v Evropě.

A co bych si přál pro rok 2015? Určitě udržet vzrůstající 
publikační i citační trend. Samozřejmě by mě nesmírně 
potěšilo, kdyby některé naše práce pronikly do 
nejprestižnějších časopisů jako jsou Science či Nature 
family. S ohledem na povzbudivé poloprovozní 
a provozní testy věřím, že v roce 2015 bychom mohli 
uzavřít první licenční smlouvy. Netrpělivě budeme také 
očekávat výsledky soutěže v evropských projektech 
H2020, kde máme řadu želízek v ohni včetně žádosti 
o ERC grant. Samozřejmě nám všem přeji především 
pevné zdraví, spoustu dobrých nápadů a velkou dávku 
energie do další vědecké práce.

Úvodní slovo ředitele

V Olomouci 21. prosince 2014

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
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NOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO STUDIUM POVRCHOVÝCH, 
STRUKTURNÍCH A MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů v Olomouci dnes reprezentuje jedno z nejlépe 
vybavených pracovišť pro materiálový, nanotechnologický, chemický a optický výzkum v evropském i světovém 
měřítku. Budování špičkových laboratoří bylo zahájeno již okolo roku 2005. Široké spektrum syntetických 
i analytických technik, kterými RCPTM disponuje, je dáno nejen pestrým výzkumným zaměřením Centra 
(chemie, fyzika, optika, materiálový výzkum), ale také obrovskou mírou multidisciplinarity výzkumu v oblasti 
nanotechnologií, které svým aplikačním potenciálem zasahují do medicíny, ekologie, biotechnologií, energetiky 
a celé řady dalších oblastí. V roce 2014 se přístrojový park dále významně rozšířil o řadu unikátních technik, 
které komplementárně ucelily jednotlivé laboratoře Centra.

Systém na měření fyzikálních vlastností PPMS Dynacool

Opracování optických povrchů

Laboratoř pro měření v magnetických polích byla 
posílena o modulární přístroj s názvem Physical Property 
Measurement System (PPMS) Dynacool (výrobcem je 
americká firma Quantum Design), který umožňuje zkoumat 
vybrané fyzikální vlastnosti materiálů i molekulárních systémů 
v teplotním rozsahu 1,9 až 400 K, a to i v magnetickém poli 
až do 9 T. Dostupné měřicí moduly jsou určeny k získávání 
informací o tepelné kapacitě, magnetizaci, točivém momentu 
magnetizace a elektro-transportních vlastnostech (elektrický 
odpor, Hallův jev, I-V křivky). Přístroj PPMS Dynacool patří 
mezi nejmodernější přístroje schopné studovat magnetické 
a transportní vlastnosti materiálů, magnetickou anizotropii, 
magnetokalorický jev nebo supravodivé materiály. Systém 
navíc umožnuje plně automatizované měření pomocí 
programovatelných sekvencí.

Optická laboratoř prošla v roce 2014 zcela zásadním 
doplněním. Nová technologická zařízení pro optickou 
skupinu RCPTM dodala firma Zeeko. CNC zařízení je 
navrženo tak, aby bylo možné generovat různé tvary 
optických povrchů a to od rovinných ploch až po plochy 
obecných tvarů. Opracování povrchů probíhá v několika 
krocích – od hrubého tvarování povrchu až po závěrečné 
dolešťovací operace, kterými získá povrch konečný 
tvar s drsností povrchu v řádu jednotek nanometrů. 
Podstatnou částí těchto technologických center je také 
diagnostické zařízení k vyhodnocování tvarů účinných 
ploch opracovávaných optických prvků.
Zařízení budou v Centru sloužit k výzkumu, vývoji 
a produkci rozlehlých optických prvků až do průměru 
jednoho metru, které nacházejí využití např. ve velkých 
mezinárodních kolaboracích v oblasti astročásticové 
fyziky, jako je Observatoř Pierra Augera nebo Cherenkov 
Telescope Array.

Uniqsis-FlowSyn
Výzkumná skupina nanokatalýzy byla vybavena 
sadou instrumentálního zařízení včetně průtokového 
reaktoru pro studium řady katalyzovaných organických 
reakcí včetně amidace, nitrace elektronově deficitních 
aromátů, esterifikace, hydrogenace, bromace aj. 
Průtokový reaktor dovoluje optimalizaci reakcí před 
přechodem z laboratorního měřítka do vyšších výtěžností. 
Reaktanty jsou smíchány v mixéru tvaru T, který umožňuje 
difuzi přes krátké vzdálenosti a pomáhá rychlým a řízeným 
reakcím, které probíhají v mikrokanálcích s vynikajícím 
přenosem tepla a hmoty.
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RTG fotoelektronová spektroskopie (XPS)

Kombinovaný systém AFM 
a Ramanovy spektroskopie

V rámci posílení laboratoře RTG technik byl v roce 2014 
pořízen zcela nový systém XPS. RTG fotoelektronová 
spektroskopie (XPS) je pokročilou technikou používanou pro 
chemickou analýzu povrchů pevných látek (označovanou 
také jako ESCA – elektronová spektroskopie pro chemickou 
analýzu), popř. zamražených vzorků. Přístroj VersaProbe 
II (od výrobce Physical Electronics) umožňuje měření 
úhlově rozlišené RTG fotoelektronové spektroskopie, 
zjišťování obsahu prvků v závislosti na hloubce (hloubkové 
profilování) a plošné mapování povrchů. Zařízení je určené 
pro materiálový výzkum, především pro komplexní chemické 
analýzy (kvantitativní a kvalitativní) a analýzy chemických 
stavů povrchů nejrůznějších vodivých i nevodivých, 
a magnetických vzorků. Zařízení dále umožňuje zpracování 
vzorků v integrované vysokoteplotní/vysokotlaké komoře 
(až 700°C/20 bar) bez nutnosti vyjmutí zpracovávaných 
vzorků ze spektrometru (tzn. vzorek neopouští prostředí 
ultravysokého vakua). Navigace po ploše vzorku se provádí 
pomocí snímku z fotoaparátu, nebo pomocí „živého“ obrazu 
vzorku zobrazeného sekundárními elektrony.

Přístroj dosahuje v obou výše zmíněných prostředích 
atomárního rozlišení. Jeho součástí jsou nejen moduly 
určené pro popis topografie povrchu, ale také moduly 
pro studium magnetických vlastností povrchů nebo jejich 
elektrické vodivosti. Nedílnou součástí je i spektroskopická 
část sestávající z Ramanovy spektroskopie. Její začlenění 
umožňuje chemickou charakterizaci povrchu studovaného 
materiálu z hlediska přítomných chemických vazeb. 
Ramanův spektrometr je vybaven optikou dosahující 
spektrálního rozlišení 0,5 cm-1. Vyladěné spojení AFM 
a Ramanovské části dále umožňuje provádět i tzv. TERS 
analýzu (hrotem zesílená Ramanova spektroskopie), díky 
které lze získat spektrální mapu studovaného vzorku 
s prostorovým rozlišením nepřesahujícím 20 nm. Systém 
tak umožňuje paralelně provádět topografické mapování 
povrchů společně s jeho chemickým mapováním.

Možnost studovat nejen fyzikální, ale i chemické 
vlastnosti povrchů se v Centru výrazně zvýšila pořízením 
kombinovaného systému mikroskopie atomárních sil  AFM 
a Ramanovy spektroskopie. Přístroj, jehož výrobcem je na 
trhu zavedená firma NT-MDT, umožňuje zkoumat povrch 
materiálů jak v kapalném prostředí, tak i na vzduchu. 

NMR
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Laboratoř spektrometrických technik byla významně 
obohacena o 600 MHz NMR spektrometr firmy JEOL, 
který je určený k měření spekter vysokého rozlišení vzorků 
v roztoku i v pevné fázi pomocí 1D i 2D NMR experimentů. 
Ke spektrometru patří měřicí sondy s automatickým 
laděním AutotuneTM 600 MHz 5 mm FG/RO a FG/TH pro 
měření vzorků v roztoku umožňující širokopásmové 1H 
a 19F experimenty s jednou nebo dvěma rezonancemi 
zahrnující přímé měření 1H, 19F, 23Na, 13C, 31P, 15N, 
29Si, 11B, 119Sn a dalších jader. Dále je k dispozici sonda 
pro měření vzorků v pevné fázi 600 MHz 3.2 mm HXMAS 
v 3,2 mm zirkoniových kyvetách vhodné pro experimenty 
na chemických a biochemických vzorcích v teplotním 
intervalu od laboratorní teploty do 130°C. V neposlední 
řadě umožňuje nově pořízený spektrometr studium složení 
a identifikaci organických a anorganických sloučenin včetně 
sledování reakční kinetiky studovaných látek v různém 
prostředí.



MAGNETICKÉ ČÁSTICE V MEDICÍNĚ A SENZORICE

Rostoucí zájem vědecké komunity o využití oxidů železa 
v oblasti biosenzoriky inspiroval vědce RCPTM k sepsání 
přehledového review. Tato práce, která se dokonce objevila 
na přebalu prestižního časopisu Chemistry of Materials, 
představuje první pokus shrnout možnosti použití nanočástic 
oxidů železa pro indukování a monitorování katalytických 
a enzymatických dějů (Chem. Mater. 26, 2014). Pozornost 
je věnována neenzymatickým senzorům, enzymatickým 
senzorům, pokročilým imunosenzorům (nanokompozity 
nanočástic oxidů železa a nanočástic ušlechtilých kovů) či 
hybridním senzorům (nanokompozity na bázi nanočástic 
oxidů železa a uhlíkových nanostruktur). Práce diskutuje 
také aplikace hybridních systémů nanočástic oxidů železa 
a biologických makromolekul v oblasti imunosenzorů 
a senzorů DNA. V neposlední řadě shrnuje vlastnosti 
a použití magnetických, fluorescenčních a magneto-
fluorescenčních senzorů a senzorů využívajících povrchové 
plasmonové rezonance. Hlavní výhody použití nanočástic 
v senzorických aplikacích spočívají především ve zvýšené 
ploše dostupného povrchu elektrody a zlepšeném 
elektronovém transferu souvisejícím s katalytickou 
schopností nanočástic oxidů železa. Práce rovněž naznačuje 
další možné směry výzkumu včetně vývoje systémů 
vykazujících multimodální snímací charakter (magnetický, 
fluorescenční mód, apod.), miniaturizace senzorických 
systémů a jejich rozšíření v in vivo medicínských aplikacích.

Také v experimentálním výzkumu senzorických aplikací 
oxidů železa se pracovníkům RCPTM podařilo v roce 
2014 dosáhnout několika pozoruhodných výsledků, a to 
především v aplikacích hybridních systémů magnetických 
nanočástic s kovalentně ukotveným nanostříbrem. Tyto 

Je známo, že dopamin představuje velmi důležitý 
neuropřenašeč, který v jistých částech mozku 
zprostředkovává přenos impulzů. Poškození drah 
dopaminu v mozku či jeho změněná koncentrace jsou 
úzce spojeny se vznikem Parkinsonovy nebo Alzheimerovy 
choroby; jiné poruchy dopaminového systému mohou vést 
ke schizofrenii. Znalost koncentrací dopaminu v lidském 
těle umožňuje nejenom stanovit léčbu těchto mozkových 
chorob, ale i pochopit základní funkce lidského mozku. 
Koncentraci dopaminu lze zjišťovat pomocí různých 
metod, nejčastěji se jedná o elektrochemické metody 
nebo metody využívající hmotnostní spektrometrii. Většina 
těchto přístupů je ale komplikovaná a naráží na relativně 
vysoké detekční koncentrační limity, které se pohybují 
v řádu nmol L–1. V práci autorů z RCPTM byla představena 
zmíněná unikátní metoda detekce dopaminu pomocí 
nanokompozitního systému obsahujícího nanočástice 
Fe3O4 a stříbra (Anal. Chem. 86, 2014). Povrch nanočástic 
byl sekundárně modifikován sloučeninou na bázi 

Magnetické nanočástice hrají důležitou roli v mnoha technických a medicínských aplikacích. Výsadní postavení 
mezi nimi zaujímají nanočástice oxidů železa zejména pro jejich příhodné magnetické a biochemické vlastnosti. 
Nanočástice spinelových oxidů železa vykazují superparamagnetismus, dávají silnou magnetickou odezvu i ve 
slabých magnetických polích, jsou navíc netoxické, biokompatibilní a přirozeně odbouratelné. Vhodně povrchově 
upravené (funkcionalizované) magnetické nanočástice tak lze použít v lékařské diagnostice (kontrastní látky při 
zobrazování metodou magnetické rezonance), terapeutických aplikacích (cílený transport léčiv, magnetická fluidní 
hypertermie) nebo kombinovaných tzv. teranostických aplikacích. Stále větší význam hrají nanočástice na bázi 
oxidů železa také v senzorice, kde je lze použít ve formě hybridních systémů (např. s nanočásticemi ušlechtilých 
kovů nebo s uhlíkovými nanostrukturami) k detekci celé řady biologicky významných molekul a monitorování 
důležitých biochemických procesů.

kompozitní nanostruktury lze využít v metodách tzv. 
magneticky podpořené povrchově zesílené Ramanovy 
spektroskopie (MA-SERS, Magnetically Assisted Surface 
Enhanced Raman Spectroscopy). V těchto aplikacích lze 
po ukotvení vhodné protilátky k nanočásticím stříbra 
vyvázat z roztoků selektivně cílovou molekulu. Magnetické 
vlastnosti takového nanokompozitu umožňují snadnou 
separaci cílových molekul z komplexní matrice, zatímco 
nanočástice stříbra fungují jako aktivní složky při stanovení 
pomocí povrchově zesíleného Ramanova rozptylu. Metodu 
úspěšně použili vědci RCPTM ke stanovení dopaminu 
v mozkomíšním moku a imunoglobulinu G v krvi. Obě 
práce byly publikovány v časopise Analytical Chemistry 
(Anal. Chem. 86, 2014).
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Přehledová práce 
autorů RCPTM se 

v roce 2014 objevila 
na přebalu časopisu 
Americké chemické 

společnosti Chemistry 
of Materials.

Přebal časopisu Analytical 
Chemistry odkazující na práci 
autorů RCPTM. Práce popisuje 

stanovení imunoglobulinu 
G v krvi pomocí magneticky 

podpořené povrchově zesílené 
Ramanovy spektroskopie 

s použitím nanočástic Fe3O4 /Ag.

3 RCPTM - STŘÍPKY Z VÝZKUMU



Grantová podpora:
OPVK 2.3, CZ.1.07/2. 3. 00/20.0155, 2012-2015
Výzkumný tým Regionálního centra pokročilých 

technologií a materiálů se zaměřením na nekonvenční 
experimentální techniky v materiálovém a optickém 

výzkumu
Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Fe-NTA, která je selektivní vůči dopaminu. Syntetizovaný 
nanokompozit vykazoval pozoruhodnou stabilitu 
a reprodukovatelnost. Srovnávací data získaná na klinických 
vzorcích šedé hmoty mozkové myší potvrzují, že vyvinutá 
metoda využívající techniky magnetického povrchově 
zesíleného Ramanova rozptylu představuje alternativu 
k technice konvenční kapalinové chromatografie spojené 
s hmotnostní spektrometrií. Vyvinutá metodika hodnocení 
koncentrace dopaminu dovoluje dosáhnout rekordních 
detekčních limitů (fmol L-1), je selektivní, rychlejší a levnější 
bez nutnosti prekoncentrace nebo derivatizace vzorků.

Podobný přístup byl použit i pro detekci lidského 
imunoglobulinu G v krvi (Anal. Chem. 86, 2014). V práci 
autorů z RCPTM byly nanokompozity obsahující nanočástice 
stříbra a Fe3O4, spřažené spolu přes chitosan karboxyl-
methylového typu, modifikovány proteinem streptavidinem 
a anti-imunoglobulinem G, čímž byla zajištěna vysoká 
selektivita stanovení. Nanokompozit lze použít při metodě 
zjištění imunoglobulinu G ze vzorků krve z prstu ruky. 
S využitím těchto nanokompozitů, které jsou aktivní 
v technice magneticky povrchově zesíleného Ramanova 
rozptylu, lze detekovat koncentrace imunoglobulinu G od 
600 fg mL–1. Využití nanokompozitů na bázi Fe3O4 a stříbra 
pro stanovení cílových molekul pomocí MA-SERS tak 
představuje zcela nový směr v analytické chemii s možností 
stanovení celé řady biologicky významných fází s rekordní 
selektivitou a citlivostí.

vykazují fotokatalytické vlastnosti využitelné v solárních 
článcích pro přímé štěpení vody či snadno podstupují 
konverzní reakce zásadní pro uchovávání elektrické energie 
(např. lithiové baterie). V přehledové práci autorů z RCPTM 
publikované v časopise ACS Nano byly poprvé shrnuty 
všechny fungující a potenciální aplikace nanokompozitů na 
bázi nanoalotropů uhlíku a nanoobjektů oxidů železa (ACS 
Nano 8, 2014). Kromě fyzikálních vlastností hybridních 
systémů byly popsány jejich aplikace v oblasti uchování 
elektrické energie, medicíny, čištění životního prostředí 
nebo katalýzy. Přehledový článek rovněž naznačuje budoucí 
výzvy v aplikacích hybridů oxidů železa a uhlíku, zejména 
pak využití kovalentních interakcí k ladění výsledných 
vlastností kompozitních systémů.

Mezi medicínskými aplikacemi magnetických nanočástic 
oxidů železa lze vyzdvihnout práci autorů RCPTM 
publikovanou v časopise Chemistry of Materials (Chem. 
Mater. 26, 2014). Pomocí metod biomineralizace a epitaxiální 
agregace byly připraveny speciální magnetické klastry na 
bázi nanočástic oxidů železa s vynikajícími charakteristikami 
pro využití při zobrazování pomocí MRI, ale také při in vivo 
SPECT zobrazování. Tyto magnetické nanoklastry současně 
vykazují výborné charakteristiky pro cílený transport léčiv 
s mimořádnou kapacitou navázání protinádorového léčiva 
(doxorubicin) a možností řízeného uvolnění léčiva pomocí 
změn teploty a vlastností magnetického pole. Vyvinutý 
hybridní systém tak představuje komplexní teranostický 
nástroj použitelný v lékařské diagnostice i terapii.

Oxidy železa nachází uplatnění, mimo senzorické 
a medicínské aplikace, také v celé řadě dalších odvětví. 
Důležitou roli zde přitom hrají kompozitní materiály oxidů 
železa s různými uhlíkovými (nano)strukturami jako jsou 
fulereny, uhlíkové kvantové tečky, uhlíkové nanotrubičky, 
grafen, diamant nebo grafit. V závislosti na povaze 
interakce mezi magnetickými složkami a uhlíkovými 
nanoalotropy lze ladit výsledné fyzikální vlastnosti 
takových nanokompozitů skrze kooperativní a synergické 
děje. Vedle magnetické vlastnosti nanočástice oxidů železa 

V. Urbanova, M. Magro, A. Gedanken, D. Baratella, F. 
Vianello, R. Zboril: „Nanocrystalline iron oxides, composites, 
and related materials as a platform for electrochemical, 
magnetic, and chemical biosensors“, Chem. Mater. 26, 
6653–6673, 2014.

V. Ranc, Z. Markova, M. Hajduch, R. Prucek, L. Kvitek, J. 
Kaslik, K. Safarova, R. Zboril: „Magnetically assisted surface-
enhanced raman scattering selective determination of 
dopamine in an artificial cerebrospinal fluid and a mouse 
striatum using Fe3O4 /Ag nanocomposite“, Anal. Chem. 86, 
2939–2946, 2014.

A. Balzerova, A. Fargasova, Z. Markova, V. Ranc, R. 
Zboril: „Magnetically-assisted surface enhanced raman 
spectroscopy (MA-SERS) for label-free determination of 
human immunoglobulin G (IgG) in blood using Fe3O4@Ag 
nanocomposite“, Anal. Chem. 86, 11107–11114, 2014.

G. Zoppellaro, A. Kolokithas-Ntoukas, K. Polakova, J. Tucek, R. 
Zboril, G. Loudos, E. Fragogeorgi, C. Diwoky, K. Tomankova, 
K. Avgoustakis, D. Kouzoudis and A. Bakandritsos: 
“Theranostics of Epitaxially Condensed Colloidal 
Nanocrystal Clusters, through a Soft Biomineralization 
Route”, Chem. Mater., 26, 6, 2062–2074, 2014.

J. Tucek, K. C. Kemp, K. S. Kim, R. Zboril: „Iron-oxide-
supported nanocarbon in lithium-ion batteries, medical, 
catalytic, and environmental applications“, ACS Nano 8, 
7571–7612, 2014.
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Příklady kompozitních systémů nanočástic oxidů 
železa s uhlíkovými strukturami.

Kondenzované magnetické klastry na bázi oxidů 
železa pro použití v teranostických aplikacích.



Hrátky s fotony
Fotony představují ideální nástroj pro přenos a zpracování 
informací způsoby, které klasická fyzika nemůže poskytnout: 
hovoříme o tzv. kvantovém zpracování informace. Letošní 
výzkum v RCPTM se zaměřil především na kvantové 
komunikační sítě s využitím jednotlivých fotonů jako nosičů 
signálu. Experimentálně jsme sestrojili speciální zesilovač 
kvantového signálu (Phys. Rev. A 89, 2014), který umožní 
kvantové zprávy posílat i po ztrátových komunikačních 
linkách. Dále jsme navrhli a uveřejnili techniku pro digitální 
podepisování zpráv šířených pomocí kvantové komunikační 
sítě. Problematice kvantového počítání jsme se v letošním 
roce věnovali v rámci výzkumu zaměřeného na sestavení 
kvantového simulátoru přírodních procesů. Pomocí tohoto 
zařízení jsme byli schopni úspěšně simulovat chování 
jednoduchého atomu.

Ještě zvláštnější než jednotlivé fotony jsou fotonová 
dvojčata. Ve spolupráci s prof. J.P. Torresem z ICFO 
v Barceloně jsme se zabývali novými zdroji fotonových párů 
založenými na strukturovaných optických vláknech (Opt. 
Express 22, 2014). Ukázali jsme, že těmito netradičními 
prostředky lze produkovat fotonové páry s velmi širokým 
spektrem, nebo páry vykazující silné kvantové korelace, 
které v rámci klasické fyziky nelze napodobit - vlastnosti 
každého fotonového dvojčete vykazují vysokou míru 
náhodnosti, ale navzájem se chovají, jako by byly svázány 
neviditelným poutem. Toto pouto je velmi silné a zůstane 
zachováno, i když dvojčata vystavíme působení náhodných 
vlivů, a ovlivňuje vlastnosti optických polí i pří šíření 
prostorem, nebo např. v prostředích, která kombinují 
kovové a nevodivé vrstvy materiálu.

FOTONY JAKO POSLOVÉ MINULOSTI I BUDOUCNOSTI

Na první pohled jsou v zoologické zahradě částicového mikrosvěta, nedávno doplněné o poslední očekávaný 
úlovek – Higgsův boson, částice světla trochu nudné. Stejně jako mravenci jsou všude a tiše a nenápadně 
vykonávají svou službu. Ta je velmi cenná, protože nám přinášejí střípky informací o tom, co se děje za těžko 
proniknutelnou oponou tvořenou hlubinami prostoru a času. Při bližším pohledu ovšem uvidíme, že toho 
dokáží spoustu i uprostřed našeho každodenního světa a mají tolik zajímavých tváří, že o nějaké nudě nemůže 
být ani řeč.

Návrh produkce fotonových dvojčat ve strukturovaném 
optickém vlákně.

Nejde jen o teoretické hrátky v oblasti vzdálené realitě, 
protože fotonové páry mohou posloužit jako velmi silný 
nástroj třeba v metrologii. S jejich pomocí lze provádět 
velmi přesná absolutní měření účinnosti detektorů, tj. bez 
toho, že bychom detektor srovnávali s jinými (přesnějšími) 
detektory. Letos se nám podařilo ukázat, že fotonové páry 
lze použít i k sestavení křivky absolutní spektrální citlivosti 
detektoru.

Kvantové korelace, se kterými jsme dosud pracovali 
zejména na úrovni jednotlivých fotonů, se ale projevují 
i ve velmi silných optických polích a byly již v minulosti 
pozorovány např. v zařízení, kterému se říká optický 
parametrický zesilovač. Pomocí pečlivě sestaveného 
experimentu jsme spolu s kolegy z italského Coma letos 
ukázali, že podstata obou jevů je tatáž, přestože její projevy 
se mohou dramaticky lišit (Opt. Express 22, 2014).

Země pod údery kosmické artilérie
…je název populární přednášky našeho kolegy J. Grygara, 
kterou pronesl na půdě našeho Centra už vloni, ale ani 
letos neztratila na aktuálnosti. Cosi kdesi ve vesmíru vysílá 
do svého okolí částice s extrémně vysokými energiemi. 
Odkud tyto částice přicházejí? Z mohutné kosmické 
exploze? Z blízkosti obří černé díry, která polyká hvězdy? 
Z místa srážky galaxií? Z rozpadajících se zbytků hmoty, 
která přetrvala z dob krátce po velkém třesku? Odpovědi 
na tyto otázky hledá také s přispěním RCPTM argentinská 
Observatoř Pierra Augera a snaží se tak o hlubší vysvětlení 
základních zákonů vesmíru.

Jejím hlavním cílem je studium vlastností kosmického záření 
při nejvyšších dosud pozorovaných energiích (> 1018 eV). 
Další důležitou oblastí měření je sledování izotropie4 

(rovnoměrného rozložení směrů příchodů) dopadajícího 
záření s cílem najít zdroje tohoto záření. Výzkum se 
zaměřuje také na studium složení kosmického záření, tj. 
zda prvotní částice dopadající do zemské atmosféry jsou 
fotony, protony, neutrony nebo jádra různých prvků a jaké 
je případné zastoupení jednotlivých druhů částic (tzv. 
chemické složení záření).

Z České republiky se projektu účastní vědci a doktorští 
studenti z Fyzikálního ústavu AV ČR, MFF UK a z RCPTM. 
Olomoucká skupina se zabývá především stavbou 
a provozováním optické části fluorescenčních detektorů 
(dodala celkem 15 teleskopů). Skupina vyvinula také 
celooblohové kamery pro monitorování oblačnosti 
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a tzv. optického pozadí noční oblohy, dodala optický 
teleskop pro nový typ lidaru pro monitorování ovzduší 
nad observatoří a dále se podílela na provozu, údržbě 
a upgrade observatoře. Kromě toho vyvíjí speciální optické 
technologie pro různé optické prvky na observatoři, 
provádí řadu unikátních měření a vyhodnocení různých 
parametrů detekčních systémů observatoře.

Díky úspěšné spolupráci na argentinské observatoři 
byla skupina z RCPTM přizvána také k přípravě dalšího 
pozemního vědeckého zařízení nové generace - CTA 
(Cherenkov Telescope Array). Jeho účelem bude sledování 
vysokoenergetického záření gama. Bude sloužit jako 
laboratoř otevřená široké komunitě astrofyziků a poskytne 
hluboký vhled do vysokoenergetického vesmíru. Očekává 
se, že přispěje např. k pochopení rozmanitosti mechanismů 
částicového urychlování kolem černých děr. Olomoucká 
skupina se zabývá technikou pro výběr vhodných míst pro 
umístění observatoří na severní a jižní polokouli a také 
problematikou vývoje optických teleskopů na bázi tzv. 
ultralehkých zrcadel a odpovídajících technologií jejich 
realizace.

Vizualizace připravované observatoře CTA.

Z vesmírných hloubek do nitra hmoty
Jak už to ve fyzice bývá, v honbě za poznáním podstaty 
hmoty můžeme obrátit naše přístroje jak do hlubokého 
vesmíru, tak i do nitra elementárních částic. O to druhé 
se snažíme pomocí největšího pozemského urychlovače 
LHC v CERNu. Experiment ATLAS, na kterém spolupracuje 
i skupina z RCPTM, pokračoval v přípravách na nový 
běh urychlovače LHC v roce 2015 na vyšší energii, a to 
jak na úrovni vylepšení detektoru (např. o další vrstvu 
křemíkových dráhových detektorů), tak i v rámci přípravy 
software a simulovaných srážek protonů, nutných pro 
kalibraci detektoru a srovnání s budoucími daty.

Současně probíhala analýza dat zaznamenaných 
v minulých letech se zaměřením na přesné měření 
vlastností částic a jejich spekter (např. nejtěžšího kvarku 
top, který olomoucká skupina aktivně studuje). Podrobněji 
byly zkoumány vlastnosti Higgsova bosonu (objeveného 
v roce 2012) v různých rozpadových kanálech a bylo 
ověřeno, že jeho spin a interakce s ostatními částicemi je 
(zatím) ve velice dobrém souladu se standardním modelem 
mikrosvěta.

Olomoucká skupina se podílela na analýze dat z tzv. 
dopředných detektorů, které zaznamenávají elasticky 
rozptýlené protony, jejichž fyzika je zatím jen málo 
prozkoumána. Podílíme se na přípravách nového 
dopředného detektoru s vysokým časovým rozlišením 
(řádově 10 ps), které je nutné k oddělení případů pozadí 
od skutečných elasticky rozptýlených protonů. Tyto 
studie sloužily jako podklad pro konstrukci prototypu 
nového detektoru, jehož testování se uskutečnilo v srpnu 
v laboratořích Fermilab a poté v listopadu v laboratořích 
CERN. Studie pomohly k optimalizaci skleněných součástí 
detektoru, na jejichž návrhu a výrobě se podílíme (Opt. 
Express 22, 2014).

Pohled na sestavu testovaného detektoru s vysokým 
časovým rozlišením pro projekt CERN-ATLAS.

K. Bartkiewicz, A. Cernoch, K. Lemr, J. Soubusta, M. 
Stobinska: „Efficient amplification of photonic qubits by 
optimal quantum cloning“, Phys. Rev. A 89, 062322, 2014.

D. Javurek, J. Svozilik, J. Perina Jr.: „Proposal for the 
generation of photon pairs with nonzero orbital angular 
momentum in a ring fiber“, Opt. Express 22, 23743, 2014.

R. Machulka, O. Haderka, J. Perina Jr., M. Lamperti, A. Allevi, 
M. Bondani: „Spatial properties of twin-beam correlations 
at low- to high-intensity transition“, Opt. Express 22, 
13374-13379, 2014.

Pierre Auger Collaboration: „Searches for large-scale 
anisotropy in the arrival directions of cosmic rays detected 
above energy of 1019 eV at the Pierre Auger Observatory 
and the telescope array“, Astrophys. J. 794, 172, 2014.

L. Nozka, A. Brandt, M. Rijssenbeek, T. Szkora, T. Hoffman, J. 
Griffiths, J. Steffens, P. Hamal, L. Chytka, and M. Hrabovsky: 
„Design of Cherenkov bars for the optical part of the time-
of-flight detector in Geant4“, Opt. Express 22, 28984-28996, 
2014.

Grantová podpora:
Zapojení do mezinárodních kolaborací CERN-ATLAS 

a Pierre Auger Observatory
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VÝPOČETNÍ CHEMIE V ANALÝZE BIOMOLEKUL A ENZYMŮ
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Nukleové kyseliny pohledem výpočetní chemie

A-trakty jsou funkčně důležité DNA sekvence, které ovlivňují 
ohyb šroubovice a vykazují specifické vlastnosti. Zatímco 
struktura A-traktu byla kvalitativně dobře popsána, jejich 
mechanické vlastnosti jsou stále diskutabilní. A-trakty se 
jeví strukturně neohebné a vzdorují tvorbě nukleozomů, 
nicméně se zdají být dostatečně flexibilní pro tvorbu DNA 
smyček. S využitím dvou typů DNA modelů byly zkoumány 
mechanické vlastnosti symetrických a asymetrických 
A-traktů. Vědci zjistili, že asymetrické A-trakty jsou méně 
ohebné než kontrolní sekvence obohacená G/C páry 
v oblasti lokalizovaných distorzí relevantních při tvorbě 
nukleozomů. Oproti tomu symetrické A-trakty jsou 
ohebnější než asymetrické trakty a kontrolní sekvence 
jak v lokálním, tak i globálním měřítku. Výsledky mohou 
vysvětlit rozporuplná data o tuhosti A-traktů a naznačují, že 
symetrické A-trakty jsou efektivnější v exkluzi nukleozomu 
než asymetrické A-trakty (Nucleic Acid Res. 42, 2014). Dále 
byla studována důležitost alosterických efektů v DNA, 
což je oblast, která je v současnosti velmi atraktivní. 
Předpovězený ohyb DNA je kvantitativně v souladu 
s experimentem a naznačuje, že diamidiny zprostředkovaná 
vazba k alternující TA sekvenci přiblíží DNA ke konformaci 
A-traktu, což může mít zajímavé funkční důsledky (J. Phys. 
Chem. Lett. 5, 2014). Další zajímavá vlastnost sekvencí DNA 
a RNA spočívá v přechodném otevření jejich koncových 
bázových párů, nazývaném třepení. V této souvislosti bylo 
ukázáno, že vyvinutý RNA glykosidický torzní potenciál 
poskytuje zlepšený popis třepení a podstatně stabilnější 
molekulárně dynamické simulace molekul RNA. Přesné 
modelování jevu třepení je důležité kvůli jeho účasti 
v rozpoznání konců nukleových kyselin a v enzymatické 
katalýze.

Dlouhodobě se vědci RCPTM věnují výzkumu zaměřenému 
na studium reakčních mechanismů malých RNA enzymů 
zvaných ribozymy. Detailně byly analyzovány výhody 
a nevýhody pokročilých multiškálových metod (kvantově 
mechanických, molekulárně mechanických, tzv. QM/
MM metod) pro popis samoštěpící reakce katalyzované 
vlásenkovým ribozymem (J. Chem. Theory Comput. 10, 
2014). V případě ribozymu viru hepatitidy D byl proveden 
QM/MM výpočet reakčního mechanismu k pochopení role 
Mg2+ iontu v aktivním místě při katalýze. Dále bylo ukázáno, 
že struktura ribozymu a převážně pak umístění aktivního 

Mg2+ iontu umožňuje deprotonaci a aktivaci 2′-OH 
nukleofilu (Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 2015). Molekulárně 
dynamické simulace spolu s výsledky experimentálních 
fluorescenčních měření naznačily, že struktura ribozymu 
viru hepatitidy D je v roztoku konformačně značně 
heterogenní. Rovněž bylo navrženo, že posledně popsané 
krystalové struktury ribozymu viru hepatitidy D představují 
přechodné stavy na celkově zvrásněném konformačním 
prostoru této RNA molekuly (RNA 20, 2014).

Během analýzy molekulárního mechanismu seberoztřepení 
CRISPR Csys4 endonukleázy, která tvoří jádro bakteriálního 
autoimunitního systému, byly namodelovány produktové 
a prekurzorové stavy endonukleázy. Vědci identifikovali 
protonační stavy klíčové katalytické aminokyseliny 
kompatibilní s dostupnými strukturními a mechanistickými 
daty. Rovněž bylo poukázáno na současné omezení 
molekulárně dynamických simulací při studiu komplexů 
protein-RNA (Bioch. Biophys. Acta (Gen. Subjects), 
ASAP, 2014). V nedávné době byl shrnut současný stav 
molekulárně dynamických simulací a jasně vysvětlena 
jejich základní aproximace a aplikační potenciál. 
Na několika příkladech vědci ukázali, jak je molekulární 
dynamika mocným nástrojem, který doplňuje data získaná 
z experimentu, pomáhá při interpretaci experimentálních 
dat a přináší experimentálně testovatelné hypotézy (J. Phys. 
Chem. Lett. 5, 2014).

Specifická pozice a koordinace Mg2+ iontu v aktivním 
místě silně ovlivňuje kinetiku samoštěpení ribozymu 

viru hepatitidy D. Převzato z RSC (Phys. Chem. Chem. 
Phys. 17, 2015).

(A) Krystalová struktura Csys4 CRISPR endonukleázy 
a (B) navržený mechanismus jejího působení směrem 
k formování crRNA. Převzato z (Bioch. Biophys. Acta 

(Gen. Subjects), 10, 2014.).

Počítačové simulace poskytují neocenitelný pohled s atomárním rozlišením na jemné strukturní vlastnosti, 
které ovlivňují mechanické chování DNA, katalytickou aktivitu RNA a enzymů či uspořádání molekul 
v krystalových strukturách. Na řadu otázek ze světa „živých“ i „neživých“ molekul tak nalezneme odpověď 
díky výkonným počítačům.



11

Nový pohled na chalkogenovou vazbu v krystalové 
struktuře 2D/3D aromatických sloučenin
Chalkogenová vazba je neklasická nekovalentní interakce, 
jež patří do rodiny interakcí pomocí tzv. σ-děr, což je malá 
oblast na povrchu atomu s kladným elektrostatickým 
potenciálem. Tyto interakce se uplatňují v materiálové 
a medicinální chemii. Chalkogenová vazba ale nebyla 
zatím popsána u karboranů. V Centru byly připraveny 
a vykrystalizovány karborany obsahující síru (thiaborany) 
a substituované fenylovou skupinou. Krystalová struktura 
připravených látek obsahovala chalkogenové vazby typu 
síra…π (síra…aromatický kruh). Kvantově chemická analýza 
ukázala, že tato interakce je zřetelně silnější než známé 
chalkogenové vazby v organických sloučeninách. Příčinou 
je vysoce pozitivní σ-díra přítomná na atomu síry, která je 
lokalizována na obvodu atomu síry. Geometrická struktura 
krystalu (viz obrázek) plně souhlasí s elektronovou 
distribucí předpovězenou výpočtem. Tato nově objevená 
silná interakce rozšiřuje možnosti použití substituovaných 
karboranových klastrů v materiálové a organické chemii 
(Angew. Chem. 53, 2014).

Anatomie enzymových kanálů
Enzymy jsou přírodní katalyzátory, které pomáhají lidskému 
tělu udržet životní funkce. Enzymy jsou rovněž využívány 
v různých biotechnologických procesech. Enzymatická 
reakce se ve struktuře enzymu odehrává na speciálním místě 
nazývaném katalytické místo. Je známo, že u některých 
enzymů, jako je například cytochrom P450 a acetylcholin 
esteráza, se katalytické místo nachází hluboko v jejich 
struktuře (viz obrázek). U enzymů s hluboko pohřbenými 
katalytickými místy jsou zapotřebí kanály, které spojují 
katalytické místo s okolním prostředím a umožňují vstup 
substrátů a vypuzení produktů. Vědci analyzovali kanály 
u několika tisíc dosud známých enzymatických struktur 
a zjistili, že většina enzymů má hluboko vnořená katalytická 
místa, která jsou spojena s okolním prostředím sítí kanálů. 
Kanály, které kontrolují přístup ke katalytickým místům, 
tak mohou hrát významnou roli při určování substrátové 
specifity enzymů (BMC Bioinformatics 15, 2014).

Příklad kanálu ve struktuře enzymu identifikovaného Mole 
2. 0. Vnitřní, prostřední a vnější části kanálu v enzymu PDBID: 
3KKI jsou vyznačeny oranžovou, červenou a fialovou barvou. 

Aminokyseliny v aktivním místě (ve vnitřní části kanálu) 
jsou vyznačeny zelenou barvou, aminokyseliny v prostřední 

části vytvářející zeď lokálního minima (zužování kanálu) jsou 
vyobrazeny žlutou barvou a aminokyseliny ve vnější části 
vytvářející zúžený profil jsou zobrazeny modrou barvou.

Elektrostatický potenciál na nejstabilnějším motivu 
z krystalové struktury.

J. Fanfrlik, A. Prada, Z. Padelkova, A. Pecina, J. Machacek, 
M. Lepsik, J. Holub, A. Ruzicka, D. Hnyk, P. Hobza: „The 
dominant role of chalcogen bonding in the crystal packing 
of 2D/3D aromatics“, Angew. Chem. Int. Ed. 53, 10139–
10142, 2014.

T. Drsata, N. Spackova, P. Jurecka, M. Zgarbova, J. Sponer, 
F. Lankas: „Mechanical properties of symmetric and 
asymmetric DNA A-tracts: implications for looping and 
nucleosome positioning“, Nucleic Acids Res. 42, 7383-
7394, 2014.

T. Drsata, M. Zgarbova, N. Spackova, P. Jurecka, J. Sponer, 
F. Lankas: „Mechanical model of DNA allostery“, J. Phys. 
Chem. Lett. 5, 21, 3831–3835, 2014.

M. Zgarbova, M. Otyepka, J. Sponer, F. Lankas, P. Jurecka: 
„Base pair fraying in molecular dynamics simulations of 
DNA and RNA“, J. Chem. Theory Comput. 10, 3177–3189, 
2014.

V. Mlynsky, P. Banas, J. Sponer, M. W. van der Kamp, A. J. 
Mulholland, M. Otyepka: „Comparison of ab initio, DFT, 
and semiempirical QM/MM approaches for description of 
catalytic mechanism of hairpin ribozyme“, J. Chem. Theory 
Comput. 10, 1608–1622, 2014.

V. Mlynsky, N. G. Walter, J. Sponer, M. Otyepka, P. Banas: 
„The role of an active site Mg2+ in HDV ribozyme self-
cleavage: insights from QM/MM calculations“, Phys. Chem. 
Chem. Phys. 17, 670-679, 2015.

C. Estarellas, M. Otyepka, J. Koca, P. Banas, M. Krepl, and 
J. Sponer: „Molecular dynamic simulations of protein/
RNA complexes: CRISPR/Csy4 endoribonuclease“, Bioch. 
Biophys. Acta (Gen. Subjects) ASAP, 2015. 

K. N. Sripathi, W. W. Tay, P. Banas, M. Otyepka, J. Sponer, and 
N.G. Walter: „Disparate HDV ribozyme crystal structures 
represent intermediates on a rugged free-energy 
landscape“, RNA 20, 2014. 

L. Pravda, K. Berka, R. Svobodova Varekova, D. Sehnal, P. 
Banas, R. A. Laskowski, J. Koca, and M. Otyepka: „Anatomy 
of enzyme channels“, BMC Bioinformatics 15, 379, 2014.

Grantová podpora:
Centrum excelence GAČR P208/12/G016, 2012-2018
Řízení struktury a funkce biomolekul na molekulové 

úrovni: souhra teorie a experimentu.
Hlavní řešitel: Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC; 

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
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NANOKATALYZÁTORY V ORGANICKÉ CHEMII 
A TECHNOLOGIÍCH PŘÍMÉHO SOLÁRNÍHO ŠTĚPENÍ VODY

Laboratoř nanokatalýzy a organické syntézy je nejmladší laboratoří Regionálního centra pokročilých technologií 
a materiálů, která plně zahájila svůj provoz právě v roce 2014. Nanokatalýza je dramaticky se rozvíjející 
odvětví fyzikální chemie s přesahem do materiálové, environmentální, organické, analytické i anorganické 
chemie. Nanokatalyzátory tvoří unikátní skupinu materiálů na pomezí homogenní a heterogenní katalýzy, 
které umožňují rychlé a selektivní chemické transformace, s excelentními výtěžky produktů. V laboratořích 
RCPTM jsou nanokatalyzátory připravovány pomocí širokého spektra syntetických postupů včetně 
mikrovlnné chemie reakcí v pevné fázi nebo klasické koloidní chemie. Tyto komplexní přístupy dovolují řídit 
chemické složení, velikost a morfologii katalyzátorů včetně možnosti syntézy kompozitních (integrovaných) 
nanokatalyzátorů, tenkých filmů s pevným substrátem, nanomateriálů s architekturou jádro-slupka (core-shell), 
multidimenzionálních systémů nebo magneticky recyklovatelných nanokatalyzátorů. Skupina nanokatalýzy 
v letošním roce výrazně přispěla právě k vývoji nových typů magnetických katalyzátorů s vysokou selektivitou 
i výtěžností, pokročilých fotokatalyzátorů na bázi hematitu pro přímé solární štěpení vody, ale i k popisu vlivu 
velikosti nanočástic vzácných kovů na jejich účinnost v procesech heterogenní katalýzy.

Boom magneticky recyklovatelných 
nanokatalyzátorů
Magnetické nano-nosiče jsou dnes v popředí zájmu 
biomedicinálního výzkumu pro jejich uplatnění v oblasti 
cíleného transportu léčiv, lékařské diagnostiky, separace 
buněk či izolace a detekce biologicky významných 
molekul. Díky velké ploše povrchu a snadné funkcionalizaci 
lze takové nanosystémy snadno modifikovat katalyticky 
aktivními fázemi včetně nanočástic. Ve srovnání 
s konvenčními katalyzátory vykazují takové integrované 
katalyzátory řadu výhod včetně snadné separace pomocí 
vnějšího magnetického pole, jednoduché recyklace, nižší 
míry znečištění reakčních produktů a výrazným finančním 
úsporám díky možnosti několikanásobného použití.

V roce 2014 vyvinuli pracovníci RCPTM nové typy 
magnetických nanokatalyzátorů složených z nanočástic 
magnetitu (Fe3O4) s imobilizovanými nanočásticemi 
paladia, resp. zlata (Green. Chem. 16, 2014). Kompozitní 
systém Fe3O4/Pd se ukázal jako vysoce účinný při 
Buchwald–Hartwigově reakci arylace aminů a amidů 
s excelentními výtěžky, s možností recyklace bez ztráty 
katalytické aktivity a bez známek uvolnění paladia do 
prostředí (Green Chem. 16, 2014). Podobně vysokou 
katalytickou účinnost vykazují kompozitní katalyzátory 
na bázi γ-Fe2O3/Au, které byly úspěšně testovány v 
reakcích oxidativní esterifikace aldehydů a redukce 
aromatických nitrosloučenin. V práci, která se objevila 
na přebalu časopisu Green Chemistry, vydávaného Royal 
Society of Chemistry prokázali autoři z RCPTM zachování 
katalytické účinnosti po pěti separačních a katalytických 
cyklech (Green Chem. 16, 2014).

Nové plazmatické přístupy k vývoji 
fotokatalyzátorů pro přímé solární štěpení vody
Kromě nanokatalyzátorů s širokým spektrem aplikací 
v organické a environmentální chemii se pracovníci 
RCPTM věnují také vývoji tenkých filmů oxidu železitého 
pro použití v technologiích přímého solárního štěpení 
vody. K tomuto účelu používají ojedinělé zařízení na bázi 
pulzní vysokovýkonové magnetronové depozice (HiPIMS, 
z anglického High Power Impulse Magnetron Sputtering), 
dovolující kontrolovat tloušťku tenkého filmu, velikost 
částic, hustotu zrn, krystalovou anizotropii, kationtovou 
dopaci či porositu filmů – klíčové parametry ovlivňující 
účinnost transferu solární energie na chemickou v tzv. 
Gratzelových celách. Tato technologie, při vhodném 
vedení depozičních podmínek, umožňuje přímou depozici 
tenkých krystalických vrstev i na tepelně sensitivní nosiče, 
kdy teplota substrátu v průběhu depozice nepřesáhne 
150 °C. Tím se významně rozšiřují možnosti využití řady 
atraktivních substrátů, zejména flexibilních polymerů. Ve 
spolupráci s kolegy z univerzit v Erlangenu a Nebrasce 
publikovali vědci RCPTM práci, v níž popisují výhody 

Green
Chemistry
Cutting-edge research for a greener sustainable future
www.rsc.org/greenchem
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Nanostříbro s řízenou velikostí a katalytickou 
aktivitou
Výzkumu nanočástic stříbra se pracovníci RCPTM 
věnují přibližně deset let zejména pro jejich vysokou 
antimikrobiální aktivitu. V roce 2006 vyšla jejich přelomová 
práce kvantifikující vliv velikosti částic stříbra na jejich 
antibakteriální aktivitu (J. Phys. Chem. B 2006; přes 700 
citací). V roce 2014 se skupina mimo jiné zaměřila na 
popis vlivu velikosti částic stříbra na jejich katalytické 
vlastnosti v modelových systémech redukce organických 
barviv. Pro tento účel byla vyvinuta elegantní metoda 
řízení velikosti částic založená na redukci [Ag(NH3)2]+ 
komplexního kationtu pomocí D-maltózy v prostředí 
kyseliny polyakrylové. Právě zvolená koncentrace kyseliny 
polyakrylové dovolila řídit velikost částic a následně 
analyzovat její vliv na redukci vybraných organických barviv 
s jasně prokázaným zásadním vlivem plochy povrchu 
nanočástic. Práce byla publikována v prestižním časopise 
Americké chemické společnosti Chemistry of Materials 
(Chem. Mater. 26, 2014). 

metody HiPIMS pro přípavu velmi tenkých (do 50 nm), 
ale vysoce aktivních vrstev oxidu železitého v krystalové 
fázi hematitu. Vlivem nízké tloušťky a nanokrystalické 
struktury vrstev byla potlačena zpětná rekombinace 
fotogenerovaných nosičů, v důsledku krátké difuzní délky 
děr a bylo tak docíleno vysoké fotoelektrochemické aktivity 
(Appl. Catal. B: Environ. 165, 2015). Fotokatalytická aktivita 
vrstev byla dále významně navýšena účinnou pasivací 
nežádoucích povrchových stavů, depozicí isokrystalických 
ultra tenkých (2 nm) filmů oxidu hlinitého, pomocí metody 
depozice atomárních vrstev (ALD z anglického Atomic 
Layer Deposition).

M. B. Gawande, A. K. Rathi, J. Tucek, K. Safarova, N. 
Bundaleski, O. M. N. D. Teodoro, L. Kvitek, R. S. Varma, R. 
Zboril: „Magnetic gold nanocatalyst (nanocat-Fe–Au): 
catalytic applications for the oxidative esterification and 
hydrogen transfer reactions“, Green Chem. 16, 4137-4143, 
2014.

M. B. Gawande, R. Luque, R. Zboril: „The rise of magnetically 
recyclable nanocatalysts“, ChemCatChem 6, 3312–3313, 
2014.

A. S. Burange, M. B. Gawande, F. L. Y. Lam, R. V. Jayaram, 
R. Luque: „Heterogeneously catalyzed strategies for the 
deconstruction of high density polyethylene: plastic waste 
valorisation to fuels“, Green Chem. 17, 146-156, 2015.

S. Sa, M. B. Gawande, A. Velhinho, J. P. Veiga, N. Bundaleski, J. 
Trigueiro, A. Tolstogouzov, O. M. N. D. Teodoro, R. Zboril, R. 
S. Varma, P. S. Branco: „Magnetically recyclable magnetite–
palladium (Nanocat-Fe–Pd) nanocatalyst for the Buchwald–
Hartwig reaction“, Green Chem. 16, 3494-3500, 2014.

M. B. Gawande, S. N. Shelke, R. Zboril, R. S. Varma: 
„Microwave-assisted chemistry: synthetic applications for 
rapid assembly of nanomaterials and organics“, Acc. Chem. 
Res. 47, 1338–1348, 2014.

S. Kment, Z. Hubicka, J. Krysa, D. Sekora, M. Zlamal, J. 
Olejnicek, M. Cada, P. Ksirova, Z. Remes, P. Schmuki, E. 
Schubert and R. Zboril: „On the improvement of PEC 
activity of hematite thin films deposited by high-power 
pulsed magnetron sputtering method”, Appl. Catal. B: 
Environ. 165, 344-350, 2015.

A. Panacek, R. Prucek, J. Hrbac, T. Nevecna, J. Steffkova, R. 
Zboril and L. Kvitek: „Polyacrylate-Assisted Size Control of 
Silver Nanoparticles and Their Catalytic Activity”, Chem. 
Mater. 26, 1332-1339, 2014.
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Spoluřešitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Tenký film hematitu pro přímé solární štěpení vody 
připravený metodou HiPIMS.

Nanočástice stříbra s řízenou velikostí, připravené 
v přítomnosti polyakrylové kyseliny s různou 

koncentrací.



Komplexy platiny a zlata – mohutná artilerie vůči 
nádorovým buňkám
K léčbě rakoviny se v onkologické praxi používají 
chemoterapeutika různého chemického charakteru, 
přičemž prim neustále hrají také léčiva na bázi komplexů 
platiny, z nichž nejpoužívanější jsou cisplatina, karboplatina 
a oxaliplatina.

SLIBNÉ KRŮČKY K ÚČINNĚJŠÍM LÉČIVŮM 
ZÁVAŽNÝCH A OBTÍŽNĚ LÉČITELNÝCH NEMOCÍ
Mnozí sociologové a ekonomové tvrdí, že současná společnost zažívá zlatý věk celé své dosavadní existence. 
Z pohledu mnohých společenských změn a ekonomických či technických vymožeností je takovéto tvrzení 
zajisté relevantní, avšak z pohledu zdravotního stavu populace ve vyspělých ekonomikách tyto změny zákonitě 
přinášejí nárůst výskytu závažných a obtížně léčitelných onemocnění, která svou podstatou souvisejí zejména 
s kombinací vícero zátěžových faktorů, jakými jsou například kvalita stravy, stres nebo environmentální zátěž. 
Mezi nejčastější a nejzávažnější onemocnění patří různé druhy rakoviny, diabetes mellitus nebo také zánětlivá 
onemocnění.
Snahou vědců pracujících v oblasti medicinální chemie, tj. chemie biologicky účinných látek, je zvrátit nepříznivý 
směr poklesu efektivity léčby závažných nemocí a zvýšit kvalitu života pacientů trpících těmito chorobami. 
Příspěvkem zaměstnanců výzkumného oddělení s názvem „Biologicky aktivní komplexy a molekulární 
magnety“ pod vedením prof. Zdeňka Trávníčka k řešení zmiňované problematiky vývoje účinnějších léčiv 
obtížně léčitelných onemocnění byl vývoj několika desítek nových komplexních sloučenin platiny a zlata, které 
se ukázaly být až 50-krát účinnějšími než dnes užívaná léčiva nádorových resp. zánětlivých onemocnění.

Tato léčiva se však bohužel potýkají s řadou nevýhodných 
vlastností, zejména pak nízkou selektivitou (nepůsobí 
pouze na nádorovou tkáň, ale i na tkáně zdravé), což vede 
k mnoha negativním vedlejším účinkům (např. poškození 
ledvin, nervového systému, krvetvorby, nevolnost, a s tím 
vším spojené psychické problémy). Závažnou komplikací je 
také geneticky determinovaná rezistence některých typů 
nádorů a rezistence získaná po opakované aplikaci léčiv na 
bázi komplexů platiny. Zjednodušeně lze říci, že překonání 
těchto nedostatků je hnacím motorem vývoje nových léčiv 
vedoucích k chemoterapeutikům (nejen na bázi platiny) 
s farmakologicky příznivějším biologickým profilem.

Této oblasti studia se aktivně a produktivně věnují také 
vědci skupiny bioanorganické chemie RCPTM. Jejich 
letošní výzkum byl zaměřen především na nové sloučeniny 
inspirované strukturou cisplatiny (cis-dichloroplatnaté 
komplexy s deriváty 7-azaindolu - PLoS ONE 9, 2014) a nové 
komplexy zlata inspirované strukturou protizánětlivého 
léčiva Auranofinu (zlatné komplexy s ligandy typu 
hypoxanthinu a jejich izostérů - PLoS ONE 9, 2014). Tyto 
látky představují nejen významný příspěvek k obecnému 
vědění o látkách podobného složení po stránce chemické, 
ale nadto projevují významné biologické účinky, zejména 
pak v oblasti nádorových a zánětlivých onemocnění.

První linii testování protinádorové aktivity tvoří modely 
buněčné. Zkoumané látky ze skupiny komplexů platiny 
i zlata, které byly testovány na široké škále lidských 
nádorových buněčných linií (např. karcinom vaječníku, 

karcinom prostaty, maligní melanom, osteosarkom), 
mnohonásobně převýšily svou protinádorovou aktivitou 
(in vitro) cisplatinu, používanou jako referenční standard 
z důvodu jejího terapeutického používání v onkologické 
praxi.

Zcela zásadním bylo také zjištění, že nově vyvinuté látky 
jsou schopny účinně překonávat rezistenci nádorových 
buněk vůči působení cisplatiny, což by při jejich případném 
reálném nasazení otevíralo možnosti jejich použití jako 
léčiv při recidivě nádorového onemocnění po předchozí 
chemoterapii cisplatinou.

V rámci studií toxicity na primárních kulturách lidských 
jaterních buněk (hepatocytů) se také prokázalo výrazně 
nižší nežádoucí působení látek na zdravé lidské buňky ve 
srovnání s buňkami nádorovými.

Tyto, z farmakologického pohledu základní informace, byly 
následným zkoumáním doplněny o studium mechanismu 
účinku látek v přímém srovnání s účinky cisplatiny (J. Biol. 
Inorg. Chem. 18, 2013). Bylo prokázáno, že základním 
mechanismem biologického účinku vyvinutých komplexů 
platiny je, analogicky s cisplatinou, kovalentní vazba na 
jadernou DNA. Výrazné mechanistické rozdíly komplexy 
vykazovaly při akumulaci léčiva nádorovou buňkou (až 
téměř 50-krát více ve srovnání s cisplatinou), vlivu na 
regulaci dělení nádorových buněk a v neposlední řadě 
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„Zlatá” cesta k léčbě zánětlivých onemocnění
Zánětlivá onemocnění patří mezi jedny z nejbolestivějších 
chorobných stavů postihujících pacienty všech věkových 
skupin a mezi jedny z nejčastějších invalidizujících 
nemocí s nejistou perspektivou úplného vyléčení. K léčbě 
komplikovaných zánětlivých stavů, zejména autoimunitního 
původu, je na specializovaných klinikách užíváno léčivo na 
bázi komplexu zlata zvané Auranofin.

P. Štarha, J. Hošek, J. Vančo, Z. Dvořák, I. Popa, G. Pražanová, 
Z. Trávníček: „Pharmacological and molecular effects of 
platinum(II) complexes involving 7-azaindole derivatives“, 
PLoS ONE 9, 90341 – 90341, 2014.

R. Křikavová, J. Hošek, J. Vančo, J. Hutyra, Z. Dvořák, Z. 
Trávníček: „Gold(I)-triphenylphosphine complexes with 
hypoxanthine-derived ligands: in vitro evaluations of 
anticancer and anti-inflammatory activities“, PLoS ONE 9, 
107373 – 107373, 2014.

T. Muchová, J. Prachařová, P. Štarha, R. Olivová, O. Vrána, 
B. Benešová, J. Kašpárková, Z. Trávníček, V. Brabec: 
„Insight into the toxic effects of cis-dichloridoplatinum(II) 
complexes containing 7-azaindole halogeno derivatives in 
tumor cells“, J. Biol. Inorg. Chem. 18, 579–589, 2013.

Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák: „Dijodo-komplexy platiny 
a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových 
onemocnění“, užitný vzor CZ 27031 U1, udělen 10. 6. 2014.

Z. Trávníček, J. Galíková, J. Hošek, J. Vančo: „Komplexy zlata 
s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů 
a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu 
léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění“, 
užitný vzor CZ 27030 U1, udělen 10. 6. 2014.

Z. Trávníček, R. Křikavová, J. Hošek, Z. Dvořák: „Komplexy 
zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich 
použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové 
terapii“, užitný vzor CZ 27032 U1, udělen 10. 6. 2014.

Grantová podpora:
Centrum excelence P303/12/G163, 2012-2018
Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy 

a nutrigenetiky
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D

GAČR P207/11/0841, 2011-2014
Funkcionalizované magnetické nosiče na bázi nanočástic 

oxidů železa s navázanými biologicky aktivními nebo 
magneticky zajímavými sloučeninami

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

vyšší odolnosti modifikované DNA vůči vnitrobuněčným 
opravným mechanismům. Tyto veskrze pozitivní výsledky 
experimentů na molekulární úrovni byly rozšířeny o studie 
protinádorové aktivity na myším modelu lymfocytární 
leukémie L1210. I zde byly komplexy připravené 
v naší laboratoři srovnány s cisplatinou jako obecně 
akceptovaným standardem podobných komparativních 
experimentů. Nově vyvinuté látky redukovaly objem 
nádorové tkáně v podobné míře jako cisplatina, avšak 
jejich vliv na celkový zdravotní stav testovaných myší byl 
méně negativní, tj. neprojevovalo se u nich nechutenství 
a jejich tělesná hmotnost se v průběhu experimentů 
výrazněji nezměnila, což poukazuje na nižší nežádoucí 
účinky a orgánovou toxicitu připravených komplexů ve 
srovnání s cisplatinou.

Výborný biologický profil a vysoká perspektiva 
medicinálního využití nově vyvinutých komplexů nás 
vedly k právní ochraně vyvinutých látek pro použití 
v terapii nádorových onemocnění formou užitných vzorů 
a podáním národních i mezinárodních přihlášek vynálezu. 
V průběhu roku 2014 byly tři užitné vzory již uděleny (CZ 
27030 U1, CZ 27031 U1, CZ 27032 U1)

Cílenou optimalizací struktury tohoto léčiva se nám 
podařilo připravit řadu vysoce účinných komplexů 
zlata s významnou in vitro a in vivo protinádorovou 
i protizánětlivou aktivitou, která v některých případech 
výrazně převyšovala aktivitu referenčního léčiva Auranofinu 
i jiných (např. nesteroidních) protizánětlivých léčiv. 
Z tohoto důvodu se také staly předmětem již udělených 
dvou užitných vzorů (CZ 27030 U1, CZ 27032 U1).
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Nanotechnologie se v dnešní době dotýkají mnoha oblastí lidského života. S nanotechnologiemi se můžeme 
setkat například ve formě nanočástic v textilním průmyslu (antibakteriální nanočástice stříbra), v medicíně 
(nanočástice a liposomy jako nosiče léčiv), ve formě miniaturizovaných technologií například v chemii (analýza 
z nanolitrových objemů, nanoreaktory) nebo elektronice (nanosenzory). Nezastupitelnou roli ve výzkumu 
nanotechnologií hraje i analytická chemie, která jako multidisciplinární obor vstupuje do všech již zmíněných 
oblastí a přináší zásadní poznatky pro jejich rozvoj.

NANOTECHNOLOGIE V ANALYTICKÉ CHEMII

Skrývající se stříbro

Nanočástice stříbra se díky svým antibakteriálním 
vlastnostem dostávají v posledních letech do mnoha 
odvětví lidské činnosti. Můžeme se s nimi setkat v textilních 
materiálech, kosmetických přípravcích, v prostředcích 
zdravotnické techniky, ale i v klinickém výzkumu. Nicméně 
stále se rozšiřující portfolio aplikací nanostříbra přináší 
riziko jeho uvolnění do životního prostředí. Proto se 
tým vědců z RCPTM zaměřil na vývoj a validaci metody 
vhodné pro stanovení stopových koncentrací tohoto kovu 
v tkáních pokusných zvířat. Při prvotních experimentech 
bylo zjištěno, že pomocí ICP-MS spektrometru, který je 
jedním z nejvhodnějších analytických přístrojů pro zjištění 
velice nízkých (stopových) koncentrací kovů, nacházíme jen 
asi poloviční koncentraci oproti očekávaným hodnotám. 
Experimenty prokázaly, že na kýžený výsledek má zásadní 
vliv rozklad vzorků. Výsledkem je navržení vhodné 
směsi kyselin pro rozklad a stabilizaci vzorků umožňující 
stanovení stříbra pomocí ICP-MS s vysokou přesností 
a v rekordně nízkých koncentracích.

Nově vyvinutá metoda kombinující výkonný mikrovlnný 
rozklad s hmotnostním spektrometrem s ionizací 
v argonovém plazmatu byla úspěšně validována s využitím 
několika certifikovaných referenčních materiálů živočišného 
původu (Spectrochim. Acta B 102, 2014).

Liposomy: „Nanopomocníci“
Fosfolipidy jsou látky neoddělitelně spjaté s životem 
na Zemi. Jsou totiž přirozenou a nedílnou součástí 
buněčných membrán všech živočišných i rostlinných 
buněk. Jejich pozoruhodnou vlastností je tvorba 
dvojvrstev nanometrových tlouštěk, které podle prostředí, 
v němž se nacházejí, mohou zaujímat různé tvary od 
kulovitých váčků (liposomů) až po plošné membrány. Tato 
vlastnost vyplývá ze struktury fosfolipidových molekul. 

Jsou to částice podlouhlého tvaru, které mají na jednom 
konci vázánu polární skupinu, zajišťující jejich smáčitel-
nost vodou, druhý konec je tvořen nepolárními řetězci 
mastných kyselin. Ty naopak zajišťují přilnavost k tukům 
a obecně látkám rozpustným v tucích. V současnosti 
se liposomy běžně využívají např. v kosmetických 
přípravcích či v lékových formách pro transport 
účinných látek přes buněčnou stěnu do nitra buněk. 
V naší laboratoři se věnujeme přípravě a využití liposomů 
a fosfolipidových vrstev pro účely chemické analýzy. 
Na povrch uhlíkové elektrody naneseme tenkou 
fosfolipidovou vrstvu o tloušťce několika nanometrů. 
Takto připravené čidlo ponoříme do roztoku obsahujícího 
zkoumanou oxidovatelnou či redukovatelnou látku. Pokud 
látka projde vrstvou, zaznamenáme změnu proudu na 
elektrodě. Uvedený přístup může mít využití jednak při 
studiu nově syntetizovaných látek, např. léčiv, u nichž 
je nezbytné sledovat schopnost procházet buněčnou 
membránou a tedy dostat se do nitra cílové buňky. Další 
využití se nabízí v analýze malých množství lipofilních 
látek, např. pesticidů nebo již zmíněných léčiv, ve vodných 
vzorcích obsahujících i poměrně velký nadbytek polárních 
látek, zejména solí. Fosfolipidová vrstva na elektrodě slouží 
jako bariéra pro polární látky, které neprojdou k povrchu 
elektrody a nepůsobí rušivě. Současně pak může působit 
jako „lapač“ látek lipofilních, které se mohou ve vrstvě 
nahromadit. Větší množství látky ve vrstvě se pak projeví 
vyšší proudovou odezvou a vyšší citlivostí analytické 
metody (Eur. J. Lipid. Sci. Tech. 116, 2014).

Indukčně vázané plazma v přístroji ICP-MS.

Schéma interakce liposomů.
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L. Veverkova, S. Hradilova, D. Milde, A. Panacek, J. Skopalova, 
L. Kvitek, K. Petrzelova, R. Zboril: „Accurate determination 
of silver nanoparticles in animal tissues by inductively 
coupled plasma mass spectrometry“, Spectrochim. Acta B 
102, 7-11, 2014.

H. Svecova, J. Souckova, M. Pyszkova, J. Svitkova, J. Labuda, 
J. Skopalova, P. Bartak: „Phospholipids improve selectivity 
and sensitivity of carbon electrodes: Determination of 
pesticide Paraquat“, Eur. J. Lipid. Sci. Tech. 116, 1247–1255, 
2014.

C. Cacho, Z. Markova, J. Sevcik, R. Zboril, J. Petr: „Study of 
behavior of carboxylic magnetite core shell nanoparticles 
on a pH boundary“, J. Chromatogr. A 1364, 59–63, 2014.

J. Vrba, B. Papouskova, M. Pyszkova, M. Zatloukalova, K. 
Lemr, J. Ulrichova, J. Vacek: „Metabolism of palmatine by 
human hepatocytes and recombinant cytochromes P450“, 
J. Pharm. Biomed. Anal. 102, 193–198, 2015.

Charakterizace nanočástic

Při vývoji nových nanočástic se setkáváme s problémem jak 
sledovat chování těchto „velmi malých objektů“. Základní 
charakteristiky lze pořídit pomocí technik elektronové 
mikroskopie, infračervené a Ramanovy spektroskopie 
nebo například měřením rozptylu světla. V rámci skupiny 
elektromigračních technik se zabýváme aplikací kapilární 
elektroforézy pro charakterizaci nanočástic. Technika 
kapilární elektroforézy odráží chování nanočástic v roztoku, 
konkrétně umožňuje studovat jejich disociaci, reakce 
na povrchu částic, případně popisovat interakce částic 
s dalšími molekulami. Právě v rámci problematiky studia 
interakcí je kapilární elektroforéza jedinečná, protože 
poskytuje informace o chování nanočástic v prostředí 
například proteinů, fosfolipidů nebo nukleových kyselin. 
Tím přináší nové informace o tom, jak nanočástice 
interagují s buňkami, a umožňuje lépe navrhovat struktury 
nanočástic pro aplikace přenosu léčiv do buněk.

V rámci studia interakcí bylo zjištěno, že je zásadní popsat 
chování nanočástic v prostředí o různém pH. Na vybraných 
nanočásticích byl studován vliv jejich elektroforetického 
chování na pH. Vědci zjistili, že agregace nanočástic 
závisí na jejich přechodu přes pH rozhraní. Tento závěr je 
zásadní z pohledu právě možných výchylek pH v buňkách 
a tkáních. Ukazuje, že nanočástice mohou změnit strukturu 
v závislosti na pH a to může ovlivnit jejich interakci 
s buňkami, případně i jejich biologické účinky.

Fytofarmaka

Vývoj nových léčiv patří mezi zásadní výzkumná témata 
současné vědy. Kromě syntetických postupů je další 
možností využití látek, které jsou obsaženy například 
v rostlinách (tzv. fytofarmaka). V rámci výzkumné skupiny 
spojených technik kapalinové chromatografie a hmotnostní 
spektrometrie hledáme nové separační postupy, které 
umožňují vývoj těchto fytofarmak. Konkrétně se jedná 
o analýzy extraktů vlaštovičníku většího a zeravu západního, 
kde se v extraktech z vlaštovičníku prováděla identifikace 
a profilování alkaloidů v závislosti na ročníku a lokalitě 
a analogicky v extraktech ze zeravu se sledovaly fenolické 
a polyfenolické látky. Tyto rostlinné preparáty se historicky 
používaly pro léčbu kožních onemocnění, bradavic, kuřích 

ok a dalších (mají antivirální a imunostimulační účinky). 
Výstupy zmíněných analýz budou podkladem pro přípravu 
léčivých přípravků a kontrolu obsahu jejich účinných složek. 
Další důležitou část výzkumu představují metabolické 
studie, při kterých se zkoumá, jakým způsobem jsou 
alkaloidy v těle člověka přeměňovány, a sledují se produkty 
těchto přeměn (J. Pharm. Biomed. Anal. 102, 2015), čímž 
se ověřuje schopnost preparátů vykázat léčivý účinek, 
případně lze odhalit možný vznik toxických metabolitů.

Grantová podpora:
GA ČR, P206/12/1150, 2012-2016

Vzorkování a účinnost desorpce/ionizace za atmosférického 
tlaku při hmotnostně spektrometrickém experimentu

Řešitel: Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

TA ČR, TA03010458, 2013-2015
Nové separační postupy pro zpracování analytických vzorků 

a jejich aplikace při vývoji fytofarmak
Řešitel: Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
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UHLÍKOVÉ TEČKY – NOVÁ GENERACE NANOMATERIÁLŮ PRO 
DIAGNOSTICKÉ, TERAPEUTICKÉ A OPTOELEKTRONICKÉ APLIKACE

Uhlíkové kvantové tečky představují jednu z nejmladších forem uhlíku s unikátními fluorescenčními vlastnostmi. 
Právě rozměry v řádu jednotek nanometrů, biokompatibilita a specifické optické vlastnosti katapultovaly tento 
grafitický materiál do popředí pozornosti vědeckého světa. Značný aplikační potenciál uhlíkových teček pro 
značení buněk, prokázaný desítkami in vitro studií, ještě posílily nedávné in vivo práce popisující biodistribuci 
těchto ultramalých částic a možné aplikace v lékařské terapii. Kromě biomedicinálních oborů se uhlíkové tečky 
navíc stále více prosazují v optoelektronických aplikacích, zejména v oblasti LED diod. Pracovníci RCPTM v roce 
2014 přinesli do světa uhlíkových teček řadu zajímavých poznatků.

Uhlíkové tečky (Carbon Dots; CDs) byly objeveny v roce 
2004, a to omylem při přípravě uhlíkových nanotrubic. 
Uhlíkové nanotrubky obvykle nevykazují fluorescenci 
ve viditelné oblasti, připravený materiál však vykazoval 
modrou, zelenou, žlutou a červenou fluorescenci 
v závislosti na mobilitě v agarozovém gelu. Jinými slovy, 
roztok připravených teček svítil pod ultrafialovým světlem 
danými barvami v závislosti na jejich rozměru. Postupem 
času bylo zjištěno, že se jedná o malé uhlíkové objekty 
v řádu jednotek nanometrů (do 10 nm) s grafitickou 
strukturou v jádře a vysokým obsahem kyslíku. Tyto 
uhlíkové nanočástice si získaly velkou oblibu ve vědeckém 
světě díky jejich biokompatibilní povaze (tedy jejich 
neškodnosti pro organismy). Na rozdíl od klasických 
chalkogenidových (CdSe, CdTe) kvantových teček 
nevykazovaly cytotoxicitu díky vhodnému chemickému 
složení (C, N, H, O) bez přítomnosti těžkých kovů. Své 
uplatnění tak našly především v optickém zobrazování 
nádorů, značení buněk, LED diodách, fotokatalýze nebo 
jako součást biosenzorů. Jako velmi perspektivní se 
ukazuje jejich použití také v oblasti cíleného transportu 
léčiv, fotodynamické a fototermální protinádorové 
terapie nebo při fotoakustickém zobrazování. Široké 
spektrum aplikací CDs, ale i různé metody jejich přípravy 
a řízení fotoluminescenčních vlastností shrnuli vědci 
z RCPTM ve zvaném review publikovaném v roce 2014 
v prestižním časopise Nano Today (Nano Today 9, 2014).

Velmi diskutovanou a dosud nevyřešenou otázkou je 
původ fluorescence uhlíkových teček, především závislost 
maximální vysílané vlnové délky (barvy jejich fluorescence) 
na velikosti grafitického jádra a na množství/typu 
povrchových funkčních skupin. Díky svému aromatickému 
charakteru a nano-rozměrům mají CDs optické vlastnosti na 
pomezí mezi fluoreskujícími organickými molekulami (např. 
karoteny, fluorescein, aj.) a polovodičovými nanočásticemi. 
V práci publikované v časopise Carbon zveřejnili pracovníci 
RCPTM zásadní poznatky týkající se možnosti řízení 
fluorescenčních vlastností CDs (Carbon 70, 2014). Pomocí 
jednoduché prekurzorové syntézy s použitím derivátů 
kyseliny galové s různou délkou alkylových řetězců (methyl, 
propyl, lauryl) vědci připravili uhlíkové tečky s řízeným 
rozměrem, charakterem funkčních skupin, hydrofilicitou 
a fluorescenčními vlastnostmi. Velikost grafitického jádra 
značně ovlivňuje barvu emise (vyzařovaného světla), 
tj. čím větší tečka – tím intenzivnější emise v červenější 
oblasti. Tuto schopnost ladění barvy emise mají ovšem 
i funkční povrchové skupiny. Po jednoduché transformaci 
alkylových řetězců na karboxylové skupiny byl prokázán 
evidentní posun emise do červené oblasti. Tento 
karboxylovými skupinami indukovaný “červený posun” by 
mohl mít velký význam právě v medicinálních aplikacích. 
Připravené nanočástice navíc vykazovaly rekordní hodnoty 
biokompatibility.Vybrané aplikace uhlíkových kvantových teček.

Fluorescenční mapy uhlíkových kvantových teček 
znázorňující vliv povrchových funkčních skupin na 

optické vlastnosti.
(A) Fluorescenční mapa CDs s alkylovými funkčními 

skupinami. 
(B) CDs s COO- funkčními skupinami.
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Největší aplikační potenciál uhlíkových kvantových teček 
spočívá v možnosti fluorescenčního značení buněk a pro 
in vivo zobrazování. V laboratořích RCPTM se v roce 2014 
podařilo vyvinout unikátní metodu selektivního značení 
buněk. Tato metoda publikovaná v časopise Chemical 
Communications je založena na použití specificky povrchově 
upravených kladně nabitých CDs (Chem. Commun. 50, 
2014). Ty pronikají selektivně do buněčných jader, jak 
bylo prokázáno při značení buněk myších fibroblastů 
(NIH/3T). Pokud se tyto kladně nabité částice procesem 
samouspořádání spojí se záporně nabitým grafen oxidem, 
dalším významným členem uhlíkové nanomateriálové 
rodiny, dochází k selektivnímu značení cytoplazmy. Velmi 
důležité je nekovalentní spojení CDs a grafen oxidu, které 
vede k dobře definovanému hybridnímu systému a přitom 
nedochází ke zhášení fluorescenčního signálu.

Grantová podpora:
Centrum excelence GAČR P208/12/G016, 2012-2018
Řízení struktury a funkce biomolekul na molekulové 

úrovni: souhra teorie a experimentu
Hlavní řešitel: Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC; 

Spoluřešitel: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

K. Hola, Y. Zhang, Y. Wang, E. P. Giannelis, R. Zboril, A. 
L. Rogach: „Carbon dots—Emerging light emitters for 
bioimaging, cancer therapy and optoelectronics”, Nano 
Today 9, 590–603, 2014.

K. Hola, A. B. Bourlinos, O. Kozak, K. Berka, K. M. Siskova, 
M. Havrdova, J. Tucek, K. Safarova, M. Otyepka, E. Giannelis, 
R. Zboril: „Photoluminescence effects of graphitic core 
size and surface functional groups in carbon dots: COO− 
induced red-shift emission“, Carbon 70, 279–286, 2014.

K. K. R. Datta, O. Kozak, V. Ranc, M. Havrdova, A. B. 
Bourlinos, K. Safarova, K. Hola, K. Tomankova, G. Zoppellaro, 
M. Otyepka, R. Zboril: „Quaternized carbon dots modified 
graphene oxide for selective cell labelling – controlled 
nucleus and cytoplasm imaging“, Chem. Commun. 50, 
10782-10785, 2014.

Y. Wang, S.Kalytchuk, L. Wang, O. Zhovtiuk, K. Cepe, R. 
Zboril and A. Rogach: „Carbon dot hybrids with oligomeric 
silsesquioxane: Solid-state luminophores with high 
photoluminescence quantum yield and applicability in 
white light emitting devices”, Chem. Commun. 51, 2950-
2953, 2015.

19

Práce autorů z RCPTM popisující možnost cíleného 
značení jader buněk nebo buněčné cytoplazmy se 
objevila na vnitřním přebalu časopisu Chemical 

Communications.

Jednou z vlastností uhlíkových kvantových teček je 
i schopnost emitovat různé vlnové délky v závislosti 

na použité excitační vlnové délce. Zataví-li se tečky do 
gelu o různé tloušťce, může docházet k tzv. reabsorpci. 
Výsledkem bude, že ten nejtenčí gel s tečkami bude po 
osvětlení fialovým světlem emitovat typickou modrou 

barvu. Bude-li gel tlustší, budou tečky stále po osvětlení 
fialovým světlem emitovat modrou barvu, ta však bude 
absorbována okolními tečkami a ty posléze budou svítit 
zeleně. Při zvětšující se tloušťce může gel posléze svítit 

i žlutě až červeně a to stále při osvětlení fialovým světlem.

Fluorescenční snímky myších fibroblastů prokazující 
selektivní značení buněčných jader pomocí kladně 

nabitých CDs (vlevo; šipky znázorňují částice v jádrech) 
a značení cytoplazmy pomocí hybridního systému CDs/

grafen oxid (vpravo).





VÝZKUM POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ PIGMENTŮ

Spolupráce RCPTM a Precheza a.s. probíhala 
v posledních třech letech v oblasti výzkumu zaměřeného 
na povrchové vlastnosti částic titanové běloby, 
stěžejního produktu uvedeného průmyslového podniku. 
S rostoucí konkurencí ve výrobě a prodeji anorganických 
pigmentů se podnik Precheza a.s. vyrovnává zejména 
díky intenzivnímu vývoji v oblasti zlepšování kvality 
svých klíčových produktů, kam právě patří titanová 
běloba, chemicky oxid titaničitý. Výzkumně vývojová 
spolupráce s RCPTM je zaměřena na optimalizaci 
povrchové úpravy tohoto významného anorganického 
pigmentu s cílem zlepšit nejen dispergovatelnost 
pigmentových částic v aktuálně používaných disperzních 
systémech, ale hlavně v oblasti zvyšování kvality 
konečné povrchové úpravy laky s obsahem tohoto 
pigmentu, kde rozhodující roli hrají kryvost a lesk. Tyto 
fyzikální parametry jsou výrazně ovlivněny jak velikostí 
částic oxidu titaničitého, tak i kvalitou povrchové úpravy 
jednotlivých částic. Z tohoto pohledu se RCPTM účastní 
jednak na vývoji metod charakterizace kvality běžně 
používané povrchové úpravy, ale hlavně na vývoji 
nových metod povrchové úpravy pigmentových částic 
oxidu titaničitého vedoucích k vyšší kvalitě konečných 
lakových filmů s obsahem tohoto anorganického 
pigmentu u koncového zákazníka.

Hlavní cíl společného výzkumu spočívá ve vývoji 
technologicky využitelné metody přípravy kompaktní 
vrstvy oxidů běžně používaných pro povrchovou úpravu 
pigmentového oxidu titaničitého, jako je oxid křemičitý 
a oxid hlinitý, protože právě taková povrchová úprava 
zlepšuje nejen dispergovatelnost pigmentových částic 
v lakových disperzích, ale současně zlepšuje optické 
vlastnosti výsledného lakového filmu. V současné fázi je 
výzkumná spolupráce zaměřena zejména na pochopení 
vlivu fyzikálně chemických parametrů přípravy povrchových 
vrstev oxidu křemičitého a oxidu hlinitého na tloušťku 
a strukturu vznikajících pigmentových vrstev. Mimo tento 
vědecko-výzkumný úkol je spolupráce zaměřena i na 
vývoj nových metod charakterizace povrchové úpravy 
pomocí elektronové mikroskopie za využití moderních 
matematických metod (fraktální dimenze) a pomocí 
klasických metod hodnocení kvality povrchové úpravy 
založených na principu stanovení povrchové energie 
práškového materiálu.

4 RCPTM - STŘÍPKY Z APLIKACÍ
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Špičkový základní výzkum je důležitým stavebním kamenem pro kvalitní a komerčně zajímavé aplikované výsledky. 
RCPTM je díky propojení se základním výzkumem úspěšné i jako centrum aplikovaného výzkumu a v rámci řady 
projektů Technologické agentury České republiky, projektů FP7 nebo kontrahovaného výzkumu spolupracuje 
s více než 80 komerčními partnery, a to jak s tuzemskými tak zahraničními subjekty. V rámci těchto aktivit usilují 
pracovníci RCPTM o transfer technologií do oblasti ochrany životního prostředí, medicíny, průmyslových aplikací, 
chemického průmyslu, optiky a fotoniky.



Optika, optoelektronika 
a fotonika přinášejí 
celou řadu technologií 
a měřicích metod 
s aplikacemi ve 
strojírenství. RCPTM 
vyvíjí aplikační aktivity 
v řadě strojírenských 
odvětví, a to zejména 
aplikací svých výsledků 
výzkumu v nestandardních optických prvcích, zařízeních 
a přístrojích. V oblasti optických a laserových technologií 
jsou aplikace zaměřeny na výpočty a realizace 
nestandardních optických prvků, souvisejících 
technologií a kontrolních a analytických měřicích 
metod. Příkladem je na obrázku axonometrický pohled 
na malou oblast (asi 4x4 mm) povrchu plastového 
automobilového reflektoru. Z takto získaných dat lze 
s velkou přesností zjistit rozměry i velmi jemných detailů 
na povrchu pevných těles a zpětně korigovat technologii 
výroby optické části reflektorů.
Povrchové vlastnosti materiálů a tenkých mikro/
nano vrstevnatých struktur jsou pro zákazníky 
analyzovány vedle optických přístupů také pomocí 
metod nanoindentace (měření lokálních mechanických 
vlastností).

OPTICKÉ TECHNOLOGIE PRO STROJÍRENSTVÍ

RCPTM ale produkuje také komplexní optoelektronická 
zařízení. Jednou z aplikací v oboru monitorování 
a řízení pásové výroby v automobilovém průmyslu 
je unikátní zařízení pro kontrolu barevného značení 
vinutých automobilových pružin nebo řídící software pro 
optimalizaci této výroby. Příkladem nestandardní techniky 
je i nová generace zařízení pro vizualizaci, monitorování 
a analýzu procesu hoření v reálném čase v teplárenských 
kotlích, ocelářských a cementářských pecích apod., nebo 
optické senzory a naváděcí zařízení pro servis reaktorů 
v jaderných elektrárnách.

Topografie povrchu plastového automobilového reflektoru.

VYUŽITÍ MIKROSKOPŮ PRO FARMACEUTICKÝ 
I AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Mikroskopická měření patří mezi metody nejčastěji 
využívané externími subjekty, nejen průmyslovými, 
ale i akademickými. Pro firmu TEVA jsou skenovacím 
elektronovým mikroskopem i mikroskopem atomárních 
sil charakterizovány velikosti agregátů a povrchy 
krystalů API látek. Další průmyslovou firmou, pro 
kterou se provádí pravidelné mikroskopické analýzy, 
je firma Mubea. Ta využívá skenovací elektronový 
mikroskop včetně analytických metod pro defektoskopii 
povrchových vrstev součástí pro automobilový průmysl. 
Společnost nanoComposix těží z komplexního zázemí 
mikroskopického parku RCPTM pro popis velikostních 
morfologických a strukturních vlastností nanomateriálů.
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Vývoj nových typů aktivních obalových fólií určených 
pro použití v potravinářských i nepotravinářských 
oborech je předmětem dlouhodobé spolupráce 
s firmou Invos. Aktivní funkce (antibakteriální aktivita, 
odstraňování kyslíku, difuzní bariéra) vyvíjených fólií je 
dána inkorporací technologicky progresivních materiálů, 
jako jsou nanomateriály či přírodní látky, do struktury 
obalové fólie. Takto konstruované recyklovatelné fólie 
snižují materiálové a energetické ztráty spojené s jejich 
výrobou i trvanlivostí balených produktů.

Kůže představuje 
největší a doposud 
nejvíce opomíjený 
orgán lidského těla, 
který představuje 
první ochranný štít 
před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí. Pro aplikace 
kosmetických prostředků je nutnou podmínkou znalost 
mechanismů prostupnosti chemických látek vrstvou 
kůže. Spolupráce s firmou Procter and Gamble je 
založena především na zkoumání fyzikálně-chemických 
vlastností prostupnosti chemických látek kůží. Takový 
výzkum je vždy spojen s testováním na zvířecích 
a lidských tkáních, které s sebou ovšem přináší řadu 
etických otázek.

Pracoviště RCPTM vyvinulo metodiky, které jsou pro 
tyto účely využitelné a pro které není třeba testování na 
zvířatech ani lidech. Výhodou počítačových simulací je 
jejich nekonečná reprodukovatelnost, možnost okamžité 
modifikace a rychlá reakce. Navíc jediná a největší veřejně 
dostupná databáze testů EDETOX obsahuje 2 500 měření, 
což spolu s počtem látek obsažených v databázi REACH 
(12 276) nabízí prostor pro velkou přidanou hodnotu. 
Celkově se dá říci, že takových sloučenin v současné době 
je (podle statistik ChEMBL) asi 1,4 milionu.

NANOČÁSTICE VE VÝVOJI NOVÝCH FUNKČNÍCH OBALŮ

Předmětem spolupráce s firmou Hopi Popi bylo ověření 
technologie přípravy vysoce plněných papírů anorganickými 
plnivy na bázi kaolinu s cílem zvýšení jejich odolnosti 
vůči průsaku potravinářských tuků a vlhkosti. Probíhalo 
také ověření technologie povrchové úpravy obalových 
materiálů na bázi feromagnetických pigmentů vhodných 
pro efektivní absorpci mikrovlnné energie a její přenos na 
potraviny (např. pizza, popcorn apod.). Cílem spolupráce 
je transfer technologie z laboratorního do poloprovozního 
měřítka a ověření efektivity výroby a výsledné funkčnosti 
těchto obalů v konečné aplikaci (např. popcorn apod.).

VÝPOČETNÍ PREDIKCE PROSTUPNOSTI KŮŽE JAKO 
ALTERNATIVA K TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH
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RCPTM je zapojeno do klíčových národních i mezinárodních 
projektů na čištění vod či sanaci půd. Společným 
jmenovatelem všech aplikací jsou nanomateriály vyvíjené 
na půdě RCPTM. Zatím největším pomocníkem jsou 
nanočástice železa. Mění fyzikálně-chemické parametry 
podzemních vod, reagují s určitými typy znečišťujících 
látek, mohou je chemicky zcela odbourat, případně 
přeměnit z vysoce toxických rozpustných forem do méně 
toxické pevné fáze.

Díky nanotechnologiím tak z vody dokáží odstranit 
desítky toxických látek a mohou tím například přispět 
k likvidaci starých ekologických zátěží souvisejících 
s dřívější neekologickou výrobou nebo s pobytem vojsk 
bývalé sovětské armády. Vysokou účinnost prokázaly nové 
technologie v pilotních sanacích i v reálné praxi. Pomohly 
vyčistit například areál průmyslového komplexu v Hořicích 
v Podkrkonoší, kde byla podzemní voda kontaminovaná 
chlorovanými uhlovodíky. V areálu trutnovského 
závodu Kara přispěly zase k odstranění kontaminace 
podzemní vody v podobě šestimocného chromu, který se 
v kožešnickém průmyslu hojně využívá. O nanotechnologie 
se opírá i řešení dvou závažných ekologických problémů 
současnosti, kterými jsou přítomnost sinic v přírodních 
vodách a nebo přítomnost arzenu v pitné vodě v řadě 
asijských zemí, ale i Evropě, USA a Jižní Americe.

V rámci spolupráce s firmou Ingredia vyvíjí RCPTM novou 
technologii magnetické separace laktoferinu z kravského 
mléka. Laktoferin je bazický glykoprotein, který má 
antimikrobiální a antikarcinogenní účinky. Bohužel již 
běžná pasterizace tento protein znehodnotí natolik, že se 
k jeho konzumentovi dostává v mléce v neaktivní formě. 
Výsledkem spolupráce bude unikátní technologie, která 
díky magnetickým částicím bude schopna separovat tento 
aktivní protein před samotnou pasterizací a tak uchovat 
jeho vysoce užitečné vlastnosti.

Spolupracující společnosti

PRŮLOMOVÉ NANOTECHNOLOGIE VE PROSPĚCH 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NANOČÁSTICE PRO POKROČILÉ 
BIOTECHNOLOGIE – SEPARACE LAKTOFERINU
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RCPTM – MEZINÁRODNÍ CENTRUM VĚDY 
A VZDĚLÁVÁNÍ5

Ředitel Centra superfunkčních materiálů
Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)
School of Natural Science, Ulsan, South Korea

Od počátku činnosti Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů bylo jedním z hlavních cílů 
dosáhnout vysoké míry internacionalizace na všech jeho úrovních. Historicky se jméno RCPTM pojí se spoustou 
prestižních zahraničních kolaborací a řada světových kapacit působí v Centru napříč všemi jeho skupinami. 
Také v roce 2014 se do aktivit Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů zapojilo několik 
významných osobností světového chemického a materiálového výzkumu. Centrum se tak stalo přístavem pro 
řadu vědeckých pracovníků, kteří pod vlajkou RCPTM podávají své projekty Evropské rady pro výzkum (ERC) či 
v programu Marie Curie-Skłodowske.

„Creativity, Commitment, Conviction. These are some 
words that spring to mind when I consider my collaboration 
with Prof. Zboril and other colleagues at RCPTM. RCPTM 
is still a young research center, but a quick glance at their 
accomplishments would not leave you thinking that. Any 
new research center requires strong leadership and key 
members which can drive it forward by making smart 
decisions which are in the best interest of the center. In this 
vain, there have clearly been smart choices made at RCPTM, 
as the output and the quality of the research is growing year 
by year. The future of RCPTM should be bright when one 
looks at its past performance, as well as the infrastructure 
that has been put in place. These factors combined with 
the motivated staff and students, as well as educational 
and industrial collaborators surely can only lead to a bright 
future. With all this in mind, it is with eagerness that I look 
forward to future collaborations with RCPTM.”

Prof. Kwang S. KimProf. Dr. Patrik Schmuki

„I had the pleasure to visit the RCPTM for the first time this 
year, in the frame of the Rudolf Zahradník Lecture Series. 
I was highly impressed by the width and depth of the research 
activities pursued at the Center, as well as by the very warm 
welcome by my hosts. The research center certainly offers 
great opportunities of research from many important fields of 
science and technology, and the research topics tackled cover 
many of the most significant future challenges, such as various 
projects related to energy research or life sciences. During the 
personal encounters at the Center I could feel the excitement 
and motivation of the researchers.
This certainly has been the key to the success of the Center, 
which is demonstrated by the excellent academic output.
I am therefore very happy to have established collaboration 
between my group in Erlangen and the RCPTM in the 
field of functional oxide nanostructures. I believe that this 
collaboration will be very fruitful and lead to even more novel 
exciting findings.”

Vedoucí skupiny chemie povrchů
Friedrich-Alexander University,
Erlangen-Nuremberg, Germany

• Jeden z TOP 500 chemiků v rámci Jižní Koreje (2011)
• H-index: 70
• více než 400 publikací s počtem citací přes 25 000 

(dle Web of Science)

• Highly Cited Researcher 2014 
(Thomson Reuters Award)

• H-index: 72
• více než 500 publikací s počtem citací přes 20 000 

(dle Web of Science)

Společné práce v roce 2014:

J. Tucek, K. C. Kemp, K. S. Kim and R. Zboril: “Iron-Oxide-Supported 
Nanocarbon in Lithium-Ion Batteries, Medical, Catalytic, and 
Environmental Applications”, ACS NANO, vol. 8, iss. 8, pp. 7571-
7612, 2014.

Společné práce v roce 2014:

S. Kment, Z. Hubicka, J. Krysa, D. Sekora, M. Zlamal, J. Olejnicek, M. 
Cada, P. Ksirova, Z. Remes, P. Schmuki, E. Schubert and R. Zboril: 
“On the improvement of PEC activity of hematite thin films deposited 
by high-power pulsed magnetron sputtering method”, APPLIED 
CATALYSIS B: ENVIRONMENTAL, vol. 165, pp. 344-350, 2015.
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Dr. Rajender S. Varma

„I strongly believe everything is chemistry and it clicked 
when I had Prof. Zboril in my lecture at the Regional Centre 
of Advanced Technologies and Materials (RCPTM) couple of 
years back. In view of our similar and intense love for what 
we engage in everyday, we formed a bond instantaneously. 
The vision of Radek to have a world-class interdisciplinary 
research center and ensure the diversity of researchers, both 
in terms of discipline and their origin, is very much aligned 
with my life-long thinking. Indeed, the facilities have come 
a long way in a very short span of time and I am sure it will 
be an exemplary center for everyone to behold in not very 
distant future. Endowed with proper vision and the cluster 
of enthusiastic and hardworking researchers, this dream 
will soon translate into reality. I am glad and honored to 
be associated with Radek and the research center we all 
call home.”

Vedoucí laboratoře managementu rizik
U. S. Environmental Protection Agency
Cincinnati, Ohio, USA

Prof. Andrey Rogach

Ředitel Centra funkční fotoniky
Department of Physics and Materials Science
City University of Hong Kong

• Osmé místo mezi TOP autory publikujícími na téma 
nanokrystalů v uplynulé dekádě

• H-index: 72
• více než 300 publikací s počtem citací přes 19 000 

(dle Web of Science)

• Laureát ceny “Visionary of the Year 2009” 
udělované společností VeruTEK

• H-index: 70
• více než 600 publikací s počtem citací přes 17 000 

(dle Web of Science)

„I enjoy my collaboration with RCPTM colleagues. The team 
is dynamic and truly international, which makes this Centre 
a perfect location for Czech and international students 
and postdocs to advance their careers. I was very happy 
to contribute to their team build-up by recommending 
two of my former PhD students and postdocs (Chinese and 
Ukrainian) to move to Olomouc joining RCPTM. Thanks 
to the competitive support from the European Union 
funds, the Centre is perfectly equipped with a wide range 
of analytical and structural characterisation of (nano)
materials, including a very advanced HRTEM, which my 
Czech colleagues generously offered us for a joint use. The 
team of its director, Prof. Zbořil, has long-term experience in 
carbon dots and related carbon nano-allotropes, including 
bio-applications of these materials, and this is one topic of 
our ongoing collaboration, where my own group in Hong 
Kong contributes with the material synthesis and optical 
spectroscopy expertise. Another active topic of our efforts 
is on composite oxides for lithium ion batteries, where we 
already published half-dozen well cited papers. We are 
currently actively exploring possibilities to attract extra 
funding for our joint research, and I am very much looking 
forward to the extension of our collaboration and to the 
bright future of RCPTM.”

Společné práce v roce 2014:

M. B. Gawande, A. K. Rathi, J. Tucek, K. Safarova, N. Bundaleski, O. 
M. N. D. Teodoro, L. Kvitek, R. S. Varma and R. Zboril: “Magnetic 
gold nanocatalyst (nanocat-Fe–Au): catalytic applications for the 
oxidative esterification and hydrogen transfer reactions”, GREEN 
CHEM., vol. 16, iss. 9, pp. 4137-4143, 2014.

Z. Markova, P. Novak, J. Kaslik, P. Plachtova, M. Brazdova, D. Jancula, 
K. M. Siskova, L. Machala, B. Marsalek, R. Zboril and R. Varma: 
“Iron(II,III)–Polyphenol Complex Nanoparticles Derived from Green 
Tea with Remarkable Ecotoxicological Impact”, ACS SUSTAINABLE 
CHEM. ENG., vol. 2, iss. 7, pp. 1674-1680, 2014.

S. N. Shelke, S. R. Bankar, G. R. Mhaske, S. S. Kadam, D. K. Murade, 
S. B. Bhorkade, A. K. Rathi, N. Bundaleski, O. M. N. D. Teodoro, R. 
Zboril, R. S. Varma and M. B. Gawande: “Iron Oxide-Supported 
Copper Oxide Nanoparticles (Nanocat-Fe-CuO): Magnetically 
Recyclable Catalysts for the Synthesis of Pyrazole Derivatives, 
4-Methoxyaniline, and Ullmann-type Condensation Reactions”, 
ACS SUSTAINABLE CHEM. ENG., vol. 2, iss. 7, pp. 1699-1706, 2014.

M. B. Gawande, S. N. Shelke, R. Zboril and R. S. Varma: “Microwave-
Assisted Chemistry: Synthetic Applications for Rapid Assembly of 
Nanomaterials and Organics”, ACC. CHEM. RES., vol. 47, iss. 4, pp. 
1338-1348, 2014.

S. S. Kahandal, S. R. Kale, M. B. Gawande, R. Zboril, R. S. Varma and 
R. V. Jayaram: “Greener iodination of arenes using sulphated ceria–
zirconia catalysts in polyethylene glycol”, RSC ADVANCES, vol. 4, 
iss. 12, pp. 6267, 2014.

Společné práce v roce 2014:

Y. Wang, S. Kalytchuk, L. Wang, O. Zhovtiuk, K. Cepe, R. Zboril, and 
A. Rogach, “Carbon dot hybrids with oligomeric silsesquioxane: 
Solid-state luminophores with high photoluminescence quantum 
yield and applicability in white light emitting devices,” CHEM. 
COMMUN., vol. 51, iss. 14, pp. 2950-2953, 2015.

K. Hola, Y. Zhang, Y. Wang, E. P. Giannelis, R. Zboril and A. L. 
Rogach: “Carbon dots—Emerging light emitters for bioimaging, 
cancer therapy and optoelectronics”, NANO TODAY vol. 9, iss. 5, 
pp. 590-603, 2014.

H. Wang, M. Wang, B. Li, X. Yang, K. Safarova, R. Zboril, A. L. 
Rogach, and M. K. H. Leung, “Hydrothermal synthesis and 
electrochemical properties of tin titanate nanowires coupled with 
SnO2 nanoparticles for Li-ion batteries,” CRYSTENGCOMM, vol. 
16, iss. 32, pp. 7529-7535, 2014.
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Nastupující generace RCPTM

MEng. Lingyun Wang „After four years 
of working in 
p h o t o v o l t a i c 
industry, I went 
to City University 
of Hong Kong as 
a research assistant 
for continuing 
scientific research. 
In late 2013, my 
husband got a good 
opportunity to 
work as a Junior 
Researcher at 
RCPTM, and at the 
same time Prof. 
Zbořil kindly offered 

me a PhD position. Thus, we made a decision to come to 
the Czech Republic together. We were very impressed by 
the warm-hearted and helpful colleagues in RCPTM as well 
as the state-of-the-art instruments. In RCPTM, scientific 
researchers with different expertise and background not 
only can share ideas and discuss questions within the 
Center, but also have a great opportunity to visit and 
cooperate with other advanced labs around the world. 
I am happy here that I can work with these outstanding 
researchers and learn from the brilliant professors to 
broaden my scientific horizons and improve my research 
capabilities. Building a photoelectrochemical testing 
system here is a good challenge and opportunity to me, 
where I could have the chance to use what I have learnt 
in HK, also to continue the research I am fond of. The 
training and skills I learned in this big family will benefit 
me for a lifetime.”

Dr. Manoj B. Gawande „When, I joined RCPTM, last year in July 2013, there were less facilities for catalysis 
and nanocatalysis research. When I shared my ideas with Prof. Radek Zboril 
(Director, RCPTM), he was very supportive to provide all necessary funding for 
the establishment of “Nanocatalysis Research Group”. He has a great vision of 
multidisciplinary research, and is always ready to support new ideas including all 
necessary facilities required for the research. My research interests are supported 
nanocatalysis, core-shell nanomaterials, magnetically recyclable nanomaterials, 
and their applications for organic transformations by using various advanced tools 
including continuous flow reactor etc. In general, the catalysis research in our 
group unites together heterogeneous, photo- and bio-catalysts for the industrial 
and academic sectors. We focus mainly on the design, growth and expenditure 
of nanocatalysts/catalysts for the organic transformations, catalytic applications, 
and environmental applications. I strongly believe that every year publications and 
patents output is increasing tremendously.”

Každé vědecké centrum roste a padá s tím, jakým způsobem myslí na svou budoucnost v oblasti personální 
politiky. Prozatím nebyl vynalezen lék na nesmrtelnost, takže i ti nejlepší vědečtí pracovníci budou muset 
jednoho dne předat kormidlo nastupující generaci. Věkový průměr pracovníků Centra ani v roce 2014 nepřesáhl 
hranici 35 let, také díky zapojení řady nových mladých vědců z domova i ze zahraničí do doktorských studijních 
programů a na pozicích Junior researchers.

Mgr. Sandra Štěpánková Své vysokoškolské studium 
jsem započala v Praze na 
Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy, kde 
jsem v roce 2012 získala 
bakalářský titul z chemie. 
Během bakalářského 
studia jsem pracovala 
v Ústavu fyzikální chemie 
J. Heyrovského, kde jsem 
se poprvé dotknula tématu 
nanomateriálů. Byl to můj 
kolega z Heyrovského 
ústavu, který mi tenkrát 
vyprávěl o jeho studiích 
v Olomouci, kde studoval 
magisterský obor 
materiálová chemie, 

který mě velmi oslovil. Začala jsem se tenkrát více zajímat 
o možnosti v mém rodném městě – Olomouci, všímat si nově 
vznikajících výzkumných center a začala jsem vnímat potenciál, 
který studium a práce v Olomouci nabízí. Už po prvních týdnech 
studia materiálové chemie v Olomouci jsem věděla, že jsem zvolila 
správně. V diplomové práci jsem se zaobírala tématem uhlíkových 
kvantových teček. Možnost poznat dvě různá univerzitní prostředí 
pro mě byla (a stále je) velice přínosná. Co se týkalo doktorského 
studia, byla jsem stále přesvědčená, že se opět vrátím do Prahy. 
Po nějaké době studia v Olomouci mě však město, Univerzita 
Palackého a hlavně nové centrum RCPTM natolik nadchnulo, že 
jsem se rozhodla pro studium zde. Doktorské studium na RCPTM je 
pro mě možnost dělat to, co mě baví, v kolektivu plném schopných 
lidí, a to v moderním a plně vybaveném prostředí. Je to práce, 
která mě motivuje a nutí zdokonalovat sebe samu. Umožňuje mi 
cestovat, získávat nové zkušenosti a kontakty a zdokonalovat se 
v angličtině. RCPTM je špičkové centrum a jsem ráda, že můžu být 
jeho součástí.
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CYKLUS PŘEDNÁŠEK RUDOLFA ZAHRADNÍKA
RCPTM hostí ojedinělý a mezinárodně významný cyklus přednášek, který je spojen se jménem českého vědce 
světové proslulosti. Přednáškový cyklus, jehož plný název zní “Rudolf Zahradník Lecture Series” se koná pod 
záštitou ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Radka Zbořila. Ambicí je představit 
na české půdě nejslavnější a nejúspěšnější světové vědce zejména v oblasti chemického, materiálového 
a fyzikálního výzkumu.

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. se narodil v roce 1928 
v Bratislavě. V roce 1952 absolvoval Vysokou školu 
chemicko-technologického inženýrství v Praze. Prvním 
působištěm prof. Zahradníka byl Ústav hygieny práce 
a chorob z povolání, kde se věnoval studiu vztahů mezi 
strukturou a biologickou účinností. Jako jeden z prvních 
u nás se začal zabývat kvantovou chemií. V roce 1961 
přešel na Ústav fyzikální chemie ČSAV, kde byl po řadu let 
vedoucím oddělení aplikované kvantové chemie. Později 
vedl v tomto ústavu skupinu teorie chemické reaktivity. 
V roce 1968 se habilitoval na Přírodovědecké fakultě UK 
v Praze pro obor fyzikální chemie, profesorem se na téže 
fakultě stal v roce 1992. V letech 1965 – 1990 byl hostujícím 
profesorem na jedenácti univerzitách v Evropě. V roce 
1990 se stal ředitelem Ústavu fyzikální chemie Jaroslava 
Heyrovského AV ČR. V roce 1993 byl zvolen prvním 
předsedou Akademie věd České republiky a v roce 2001 
jejím čestným předsedou. V roce 1994 se stal rovněž prvním 
předsedou Učené společnosti České republiky. Za svůj 
přínos vědě a společnosti byl prof. Zahradník vyznamenán 
mnoha poctami, v roce 1998 převzal z rukou prezidenta ČR 
Václava Havla Medaily za zásluhy I. stupně.

„Profesor Zahradník je nestorem české chemie, zejména pak 
průkopníkem kvantové a výpočetní chemie. Je za ním nejen 
spousta mimořádných vědeckých prací, ale i žáků, kteří 
vyrostli pod jeho vedením ve světově uznávané vědecké 
osobnosti. Skutečnost, že propůjčil přednáškovému cyklu 
své jméno, je oceněním nejen pro RCPTM, ale i pro celou 
univerzitu. Věřím, že tento cyklus bude v budoucnu pevně 
spojen se jménem Univerzity Palackého podobně jako 
třeba festival Academia film Olomouc”, řekl po zahájení 
cyklu ředitel RCPTM prof. Zbořil.

Rudolf Zahradník spojil své jméno s přednáškovým cyklem 
s pocity radosti a vděčnosti. „Člověk by musel být nadutý, 
aby kompliment, kterého se mi zde dostalo, pokládal za 
něco samozřejmého. Bůh je mi svědkem, že to tak neberu,“ 
řekl při své zahajovací přednášce tohoto cyklu prof. 
Zahradník.

V Olomouci již během dvou let, kdy cyklus probíhá, 
vystoupili profesor coloradské univerzity Josef Michl, Andrey 
Rogach působící v Hongkongu, Mark Ratner z Chicaga, 
Wolfgang Lindner z Vídně, Patrik Schmuki z německého 
Erlangenu či Mario Ruben působící v Karlsruhe. Všichni 
patří k nejvýznamnějším představitelům současné světové 
chemie.

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. zdroj: www.cas.cz

Prof. Josef Michl
University of Colorado & ÚOCHB AV ČR

„Alkylation of Gold Surfaces”
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Prof. Mario Ruben
Karlsruhe Institute of Technology

Prof. Andrey L. Rogach
City University of Hong Kong

„Functional Hybrid Structures of Semiconductor 
and Metal Nanocrystals”

Prof. Mark A. Ratner
Northwestern University

„Molecular Mesoscopics: Transport in Molecular 
Junctions”

Prof. Wolfgang Lindner
University of Vienna

„Chromatographic Resolution of Enantiomers on 
Chiral Ion Exchanger: Conceptional Reflections”

Prof. Rudolf Zahradník
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

„Slovo o chemii u nás a ve světě”

14. listopadu 2013 26. března 2014

25. listopadu 2013

20. května 201414. února 2014

Prof. Patrik Schmuki
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

„Self-organized TiO2 nanotube arrays: Formation, 
Properties, Applications”

„(Supra)Molecular Quantum Spintronics”
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NANOCON

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů bylo již čtvrtým rokem spoluorganizátorem mezinárodní 
konference, která si za dobu své existence vydobyla výsostné postavení mezi evropskými nanotechnologickými 
sympozii. Prof. Zbořil je zároveň hlavním odborným garantem setkání vědců, které se v roce 2014 konalo v Brně. 
Přes 400 účastníků z více než 40 zemí zde prezentovalo výsledky výzkumu v oblasti přípravy, charakterizace 
a aplikací nanomateriálů.

Konference Nanocon je jako první v Česku zaměřená 
pouze na nanomateriály, jejich výzkum, aplikace a možný 
vliv na životní prostředí a zdraví lidí. V jednotlivých sekcích 
se vědci věnují například řízené přípravě nanostruktur, 
bionanotechnologiím, nanomateriálům pro medicínu či 
průmyslovým a environmentálním aplikacím nanočástic. 
Výsledky své práce zde vždy prezentují i olomoučtí 
akademici. Ti nejmladší se zapojují i do soutěže o Cenu 
Dr. Tasila Prnky pro vědce do 30 let, kterou v roce 2013 
získala Eleni Petala z RCPTM.

Letošní ročník konference patřil bezesporu mezi ty 
nejpovedenější, jak z hlediska počtu, tak i kvality 
jednotlivých příspěvků. Přihlásilo se přes 400 účastníků 
z více než 40 zemí pracujících v nejrůznějších oblastech 
nanotechnologií od teoretické a výpočetní chemie až po 
zástupce akademických pracovišť a firem prezentujících 
reálné aplikace nanomateriálů v praxi. Jako každý rok, 
tak i letos se podařilo na toto významné setkání přilákat 
ta nejzářivější jména světové vědy.

Mezi řečníky byl jeden z deseti nejcitovanějších vědců 
světa (H-index 168) profesor Michael Grätzel ze Swiss 

Federal Institute of Technology v Lausanne. Jeho jméno 
se pravidelně objevuje mezi kandidáty na Nobelovu 
cenu zejména díky objevu a převratným pracím o použití 
nanomateriálů v technologiích přímého solárního štěpení 
vody. Neméně významným účastníkem byl světově 
uznávaný polymerní chemik Krysztof Matyjaszewski 
z Carnegie Mellon University v Pittsburghu. V odborném 
světě získal největší ohlas za objev atomární radikálové 
polymerizace. Jedná se o novou metodu syntézy polymerů, 
která představuje revoluci ve způsobu tvorby a organizace 
makromolekul a skýtá nezměrné možnosti při vývoji nových 
materiálů. Prof. Matyjaszewski je původcem 50 amerických 
patentů a autorem více jak tisíce prací, které získaly přes 
65 tisíc citačních ohlasů.

Místo konání konference - hotel Voronež, Brno. Setkání během konference Nanocon 2014 před Sloupem 
Nejsvětější Trojice v Olomouci. Zleva: Prof. Alexander 

Eychmüller, Prof. Radek Zbořil, Prof. Dionysios D. Dionysiou, 
Prof. Krzysztof Matyjaszewski, Ing. Tasilo Prnka 

a Dr. Athanasios B. Bourlinos.
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Grantová úspěšnost

Technologická agentura 
České republiky

Také v roce 2014 byli pracovníci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů úspěšní v řadě 
grantových soutěží a podali řadu projektů, které čekají na výsledky evaluačního procesu. Úspěch zaznamenalo 
Centrum zejména v oblasti projektů aplikovaného výzkumu, kde bylo úspěšné v programu Center kompetence 
Technologické agentury České republiky a v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v projektu 
Pre-seed. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je významná získaná podpora z Národního programu udržitelnosti 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rozvoj centra pokročilých technologií 
a materiálů
MŠMT LO 1305

Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. 

Hlavním cílem projektu je udržení a rozvoj výzkumné 
infrastruktury Regionálního centra pokročilých technologií 
a materiálů (RCPTM), které bylo vybudováno na Univerzitě 
Palackého v Olomouci v letech 2010-2014 za podpory 
OP VaVpI. Termínem výzkumná infrastruktura se přitom 
rozumí nejen špičkové přístrojové vybavení, ale také 
zajištění kvalitní personální infrastruktury a dlouhodobé 
zapojení Centra do mezinárodních výzkumných struktur.

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

Nové technologie Univerzity Palackého 
v chemii a biologii

MŠMT CZ.1.05/3. 1. 00/14.0302

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D. 

Účelem projektu je vytvoření rychlého a flexibilního 
systému pro podporu komercializace a včasné ochrany 
průmyslového vlastnictví (IP), vznikajícího zejména 
ve dvou Centrech OP VaVpI při UP, a to na základě 
propojení stávající infrastruktury pro transfer technologií 
s konkrétními VaV týmy.

http://preseed.upol.cz/

Centrum alternativních ekologicky 
šetrných vysoce účinných 

antimikrobiálních prostředků pro 
průmyslové aplikace

TE02000006

Hlavní řešitel za UP: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. 

Cílem projektu je výzkum, vývoj a návrh komercializace 
inovativních antimikrobiálních systémů pro plasty, nátěry, 
kosmetiku a textil. Navržené antimikrobiální látky budou 
v polymerním systému pevně vázány, takže budou chránit 
jen povrch materiálu bez vlivu na okolní prostředí. Tímto 
způsobem bude dosaženo dlouhodobé ochrany ošetřených 
materiálů před účinky mikrobiálního napadení bez 
nežádoucích zdravotních a ekologických dopadů.

http://www.alterbio.eu/
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Vybrané publikace a aplikované výsledky
V roce 2014 publikovali pracovníci RCPTM 220 publikací v impaktovaných časopisech. Z toho 40 z nich 
bylo publikováno v časopisech s impaktním faktorem vyšším než 5. Mimo to Centrum přispělo k dalším 80 
kolaborativním pracem v rámci projektů Pierre-Auger a CERN-Atlas.

1. M. B. Gawande, S. N. Shelke, R. Zboril, R. S. Varma: „Microwave-assisted chemistry: synthetic applications for rapid assembly of 
nanomaterials and organics“, Accounts Chem. Res. 47, 1338 – 1348, 2014. IF = 24.35

2. K. Hola, Y. Zhang, Y. Wang, E. P. Giannelis, R. Zboril, A. L. Rogach: „Carbon dots—Emerging light emitters for bioimaging, cancer 
therapy and optoelectronics“, Nano Today 9, 590–603, 2014. IF = 18.43

3. J. Tucek, K. C. Kemp, K. S. Kim, R. Zboril: „Iron-oxide-supported nanocarbon in lithium-ion batteries, medical, catalytic, and 
environmental applications“, ACS Nano 4, 7571 – 7612, 2014. IF = 12.03

4. V. V. T. Doan-Nguyen, S. A. J. Kimber, D. Pontoni, D.R. Hickey, B. T. Diroll, X. H. Yang, M. Miglierini,C. B. Murray, S. L. J. Billinge: „Bulk 
metallic glass-like scattering signal in small metallic nanoparticles“, ACS Nano 9, 6163 – 6170, 2014. IF = 12.03

5. J. Fanfrlik, A. Prada, Z. Padelkova, A. Pecina, J. Machacek, M. Lepsik, J. Holub, A. Ruzicka, D. Hnyk, P. Hobza: „The dominant role of 
chalcogen bonding in the crystal packing of 2D/3D aromatics“, Angew. Chem.-Int. Edit. 10, 10139 – 10142, 2014. IF = 11.34

6. T. Drsata, N. Spackova, P. Jurecka, M. Zgarbova, J. Sponer, F. Lankas: „Mechanical properties of symmetric and asymmetric DNA 
A-tracts: implications for looping and nucleosome positioning“, Nucleic Acids Res. 6, 7383 – 7394, 2014. IF = 8.81

7. T. A. P. de Beer, K. Berka, J. M. Thornton, R. A. Laskowski: „PDBsum additions“, Nucleic Acids Res. 42, D292 - D296, 2014. IF = 8.81

8. V. K. Sharma, K. M. Siskova, R. Zboril, J. L. Gardea-Torresdey: „Organic-coated silver nanoparticles in biological and environmental 
conditions: Fate, stability and toxicity“, Adv. Colloid Interface Sci. 204, 15 – 34, 2014. IF = 8.64

9. G. Zoppellaro, A. Kolokithas-Ntoukas, K. Polakova, J. Tucek, R. Zboril, G. Loudos, E. Fragogeorgi, C. Diwoky, K. Tomankova, K. 
Avgoustakis, D. Kouzoudis, A. Bakandritsos: „Theranostics of epitaxially condensed colloidal nanocrystal clusters, through a soft 
biomineralization route“, Chem. Mat. 12, 2062 – 2074, 2014. IF = 8. 54.

10. A. Panacek, R. Prucek, J. Hrbac, T. Nevecna, J. Steffkova, R. Zboril, L. Kvitek: „Polyacrylate-assisted size control of silver nanoparticles 
and their catalytic activity“, Chem. Mat. 1332 – 1339, 2014. IF = 8.54

11. V. Urbanova, M. Magro, A. Gedanken, D. Baratella, F. Vianello, R. Zboril: „Nanocrystalline iron oxides, composites, and related 
materials as a platform for electrochemical, magnetic, and chemical biosensors“, Chem. Mat. 26, 6653–6673, 2014. IF = 8.54

12. B. Narayanamoorthy, K. K. R. Datta, M. Eswaramoorthy, S. Balaji: „Highly active and stable Pt3Rh nanoclusters as supportless 
electrocatalyst for methanol oxidation in direct methanol fuel cells“, ACS Catal. 4, 3621 – 3629, 2014. IF = 7.57

13. M. B. Gawande, V. D. B. Bonifacio, R. Luque, P. S. Branco, R. S. Varma: „Solvent-free and catalysts-free chemistry: a benign pathway to 
sustainability“, ChemSusChem 5, 24 – 44, 2014. IF = 7.12

14. M. B. Gawande, A. K. Rathi, J. Tucek, K. Safarova, N. Bundaleski, O. M. N. D. Teodoro, L. Kvitek, R. S. Varma, R. Zboril: „Magnetic gold 
nanocatalyst (nanocat-Fe-Au): catalytic applications for the oxidative esterification and hydrogen transfer reactions“, Green Chem. 9, 
4137 – 4143, 2014. IF = 6.85

15. S. Sa, M. B. Gawande, A. Velhinho, J. P. Veiga, N. Bundaleski, J. Trigueiro, A. Tolstogouzov, O. M. N. D. Teodoro, R. Zboril, R. S. Varma, 
P. S. Branco: „Magnetically recyclable magnetite-palladium (Nanocat-Fe-Pd) nanocatalyst for the Buchwald-Hartwig reaction“, Green 
Chem. 11, 3494 – 3500, 2014. IF = 6.85

16. K. K. R. Datta, O. Kozak, V. Ranc, M. Havrdova, A. B. Bourlinos, K. Safarova, K. Hola, K. Tomankova, G. Zoppellaro, M. Otyepka, R. Zboril: 
„Quaternized carbon dot-modified graphene oxide for selective cell labelling - controlled nucleus and cytoplasm imaging“, 
Chem. Commun. 11, 10782 – 10785, 2014. IF = 6.72

17. W. Liu, X. Bao, L. L. Mao, J. Tucek, R. Zboril, J. L. Liu, F. S. Guo, Z. P. Ni, M. L. Tong: „A chiral spin crossover metal-organic framework“, 
Chem. Commun. 9, 4059 – 4061, 2014. IF = 6.72

18. K. K. R. Datta, O. Kozak, V. Ranc, M. Havrdova, A. B. Bourlinos, K. Safarova, K. Hola, K. Tomankova, G. Zoppellaro, M. Otyepka, R. Zboril: 
„Quaternized carbon dots modified graphene oxide for selective cell labelling – controlled nucleus and cytoplasm imaging“, Chem. 
Commun. 50, 10782 – 10785, 2014. IF = 6.72

19. K. K. R. Datta, E. Petala, K. J. Datta, J. A. Perman, J. Tucek, P. Bartak, M. Otyepka, G. Zoppellaro, R. Zboril: „NZVI modified magnetic filter 
paper with high redox and catalytic activities for advanced water treatment technologies“, Chem. Commun. 50, 15673 – 15676, 2014. 
IF = 6.72

20. J. Sponer, P. Banas, P. Jurecka, M. Zgarbova, P. Kuhrova, M. Havrila, M. Krepl, P. Stadlbauer, M. Otyepka: „Molecular Dynamics 
Simulations of Nucleic Acids. From Tetranucleotides to the Ribosome“, J. Phys. Chem. Lett. 5, 1771 – 1782, 2014. IF = 6.69

21. T. Drsata, M. Zgarbova, N. Spackova, P. Jurecka, J. Sponer, F. Lankas: „Mechanical model of DNA allostery“, J. Phys. Chem. Lett. 5, 3831 
– 3835, 2014. IF = 6.69

22. M. Magro, D. Baratella, G. Salviulo, K. Polakova, G. Zoppellaro, J. Tucek, J. Kaslik, R. Zboril, F. Vianello: „Core-shell hybrid nanomaterial 
based on prussian blue and surface active maghemite nanoparticles as stable electrocatalyst“, Biosens. Bioelectron. 52, 159 – 165, 
2014. IF = 6.45
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23. K. Hola, A. B. Bourlinos, O. Kozak, K. Berka, K. M. Siskova, M. Havrdova, J. Tucek, K. Safarova, M. Otyepka, E. P. Giannelis, R. Zboril: 
„Photoluminescence effects of graphitic core size and surface functional groups in carbon dots: COO- induced red-shift emission“, 
Carbon 70, 279 – 286, 2014. IF = 6.16

24. P. Lazar, E. Otyepkova, P. Banas, A. Fargasova, K. Safarova, L. Lapcik, J. Pechousek, R. Zboril, M. Otyepka: „The nature of high surface 
energy sites in graphene and graphite“, Carbon 73, 448 – 453, 2014. IF = 6.16

25. K. Koci, L. Matejova, O. Kozak, L. Capek, V. Vales, M. Reli, P. Praus, K. Safarova, A. Kotarba, L. Obalova: „ZnS/MMT nanocomposites: 
The effect of ZnS loading in MMT on the photocatalytic reduction of carbon dioxide“, Appl. Catal. B-Environ. 10, 410 – 417, 2014. 
IF = 6.01

26. A. Balzerova, A. Fargasova, Z. Markova, V. Ranc, R. Zboril: „Magnetically-assisted surface enhanced raman spectroscopy (MASERS) 
for label-free determination of human immunoglobulin G (IgG) in blood using Fe3O4@Ag nanocomposite“, Anal. Chem. 86, 
11107−11114, 2014. IF = 5.825

27. M. Volny, J. Rolfs, B. Hakimi, P. Frycak, T. Schneider, D. S. Liu, G. Yen, D. T. Chiu, F. Turecek: „Nanoliter segmented-flow sampling mass 
spectrometry with online compartmentalization“, Anal. Chem. 86, 3647 – 365, 2014. IF = 5.83

28. V. Ranc, Z. Markova, M. Hajduch, R. Prucek, L. Kvitek, J. Kaslik, K. Safarova, R. Zboril: „Magnetically assisted surface-enhanced 
raman scattering selective determination of dopamine in an artificial cerebrospinal fluid and a mouse striatum using Fe3O4/Ag 
nanocomposite“, Anal. Chem. 8, 2939 – 2946, 2014. IF = 5.83

29. M. Magro, R. Campos, D. Baratella, G. Lima, K. Hola, C. Divoky, R. Stollberger, O. Malina, C. Aparicio, G. Zoppellaro, R. Zboril, F. 
Vianello: „A magnetically drivable nanovehicle for curcumin with antioxidant capacity and MRI relaxation properties“, Chem.-Eur. J. 
12, 11913–11920, 2014. IF = 5.70

30. X. Z. Chia, A. Ambrosi, M. Otyepka, R. Zboril, M. Pumera: „Fluorographites (CFx)(n) exhibit improved heterogeneous electron-transfer 
rates with increasing level of fluorination: towards the sensing of biomolecules“, Chem.-Eur. J. 5, 6665 – 6671, 2014. IF = 5.70

31. V. Schubert, F. Di Meo, P. L. Saaidi, S. Bartoschek, H. P. Fiedler, P. Trouillas, R. D. Sussmuth: „Stereochemistry and conformation of 
skyllamycin, a non-ribosomally synthesized peptide from Streptomyces sp Acta 2897“, Chem.-Eur. J. 20, 4948 – 4955, 2014. IF = 5.70

32. W. Jiang, L. Chen, S. R. Batchu, P. R. Gardinali, L. Jasa, B. Marsalek, R. Zboril, D. D. Dionysiou,K. E. O’Shea, V. K. Sharma: „Oxidation 
of microcystin-LR by ferrate(VI): kinetics, degradation pathways, and toxicity assessments“, Environ. Sci. Technol. 10, 12164–12172, 
2014. IF = 5.48

33. N. F. Adegboyega, V. K. Sharma, K. M. Siskova, R. Vecerova, M. Kolar, R. Zboril, J. L. Gardea-Torresdey: „Enhanced formation of silver 
nanoparticles in Ag+-NOM-iron(II, III) systems and antibacterial activity studies“, Environ. Sci. Technol. 7, 3228 – 3235, 2014. IF = 5.48

34. M. Paloncyova, G. Fabre, R. H. DeVane, P. Trouillas, K. Berka, M. Otyepka: „Benchmarking of force fields for molecule-membrane 
interactions“, J. Chem. Theory Comput. 6, 4143 – 4151, 2014. IF = 5.31

35. J. Rezac, P. Hobza: „Ab initio quantum mechanical description of noncovalent interactions at its limits: approaching the experimental 
dissociation energy of the HF dimer“, J. Chem. Theory Comput. 2, 3066 – 3073, 2014. IF = 5.31

36. M. Zgarbova, M. Otyepka, J. Sponer, F. Lankas, P. Jurecka: „Base pair fraying in molecular dynamics simulations of DNA and RNA“, J. 
Chem. Theory Comput. 5, 3177 – 3189, 2014. IF = 5.31

37. V. Mlynsky, P. Banas, J. Sponer, M. V. van der Kamp, A. J. Mulholland, M. Otyepka: „Comparison of ab initio, DFT, and semiempirical 
QM/MM approaches for description of catalytic mechanism of hairpin ribozyme“, J. Chem. Theory Comput. 10, 1608 – 1622, 2014. 
IF = 5.31

38. P. Kuehrova, M. Otyepka, J. Sponer, P. Banas: „Are waters around RNA more than just a solvent? - An insight from molecular dynamics 
simulations“, J. Chem. Theory Comput. 10, 401 – 411, 2014. IF = 5.31

39. A. Mladek, P. Banas, P. Jurecka, M. Otyepka, M. Zgarbova, J. Sponer: „Energies and 2 ‘-hydroxyl group orientations of RNA backbone 
conformations. Benchmark CCSD(T)/CBS database, electronic analysis, and assessment of DFT methods and MD simulations“, J. 
Chem. Theory Comput. 10, 463 – 480, 2014. IF = 5.31

40. M. Paloncyova, G. Fabre, R. H. DeVane, P. Trouillas, K. Berka, M. Otyepka: „Benchmarking of force fields for molecule–membrane 
interactions“, J. Chem. Theory Comput. 10, 4143 – 4151, 2014. IF = 5.31

Vývoj počtu a citovanosti prací RCPTM od roku 2011
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1. ATLAS Collaboration: Search for Scalar Diphoton Resonances in the Mass Range 65-600 GeV with the ATLAS Detector in pp Collision 
Data at root s=8 TeV. Phys. Rev. Lett. (2014) 113171801. DOI = 10.1103/PhysRevLett.113.171801. IF = 7,73.

2. ATLAS Collaboration: Measurements of Four-Lepton Production at the Z Resonance in pp Collisions at root s=7 and 8 TeV with 
ATLAS. Phys. Rev. Lett. (2014) 112231806. DOI = 10.1103/PhysRevLett.112.231806. IF = 7,73.

3. ATLAS Collaboration: Search for Invisible Decays of a Higgs Boson Produced in Association with a Z Boson in ATLAS. Phys. Rev. Lett. 
(2014) 112201802. DOI = 10.1103/PhysRevLett.112.201802. IF = 7,73.

4. ATLAS Collaboration: Search for Quantum Black Hole Production in High-Invariant-Mass Lepton plus Jet Final States Using pp 
Collisions at root s=8 TeV and the ATLAS Detector. Phys. Rev. Lett. (2014) 11291804. DOI = 10.1103/PhysRevLett.112.091804. 
IF = 7,73.

5. ATLAS Collaboration: Search for Dark Matter in Events with a Hadronically Decaying W or Z Boson and Missing Transverse 
Momentum in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector. Phys. Rev. Lett. (2014) 11241802. 
DOI = 10.1103/PhysRevLett.112.041802. IF = 7,73.

6. Pierre Auger Collaborat: A search for point sources of EeV photons. Astrophys. J. (2014) 789160. 
DOI = 10.1088/0004-637X/789/2/160. IF = 6,28.

7. Pierre Auger Collaboration; Telescope Array Collaboration:Searches for large-scale anisotropy in the arrival directions of cosmic rays 
detected above energy of 10(19) eV at the Pierre Auger observatory and the telescope array. Astrophys. J. (2014) 794172.  
DOI = 10.1088/0004-637X/794/2/172. IF = 6,28.

8. ATLAS Collaboration: Search for top quark decays t -> q H with H -> gamma gamma using the ATLAS detector. J. High Energy Phys. 
(2014) 68. DOI = 10.1007/JHEP06(2014)008. IF = 6,22.

9. ATLAS Collaboration: Search for squarks and gluinos with the ATLAS detector in final states with jets and missing transverse 
momentum using root s=8 TeV proton-proton collision data. J. High Energy Phys. (2014) 9176. DOI = 10.1007/JHEP09(2014)176. 
IF = 6,22.

10. ATLAS Collaboration: Measurements of fiducial and differential cross sections for Higgs boson production in the diphoton decay 
channel at TeV with ATLAS. J. High Energy Phys. (2014) 9161. DOI = 10.1007/JHEP09(2014)112. IF = 6,22.

• Zařízení k provádění separace syrovátkových proteinů z mléčného média, CZ 26415 U1;  
Kateřina Holá; Radek Zbořil; Ivo Medřík.

• Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro 
přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění. CZ 27030 U1;  
Zdeněk Trávníček; Jana Gáliková; Jan Hošek; Ján Vančo.

• Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění. CZ 27031 U1; 
Zdeněk Trávníček; Pavel Štarha; Zdeněk Dvořák.

• Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové 
terapii.CZ 27032 U1; Zdeněk Trávníček; Radka Křikavová; Jan Hošek; Zdeněk Dvořák.

• Kompozitní materiál na bázi nanočástic nulamocného železa vázaných na povrchu matrice a jeho použití; CZ 26708 U1; 
Zdenka Marková; Jan Filip; Ivo Medřík; Radek Zbořil.

Nejvýznamnější publikace v rámci kolaborací 
ATLAS-CERN a Pierre Auger Collaboration:
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Ocenění

Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. se stal vítězem roku 2014 
v oboru chemie v soutěži Neuron Impuls. Uspěl s projektem: 
Rozhraní grafen – biomolekula jako cesta ke kyborgům. 
Grantovou soutěž pořádá Neuron - nadační fond na 
podporu vědy.

Mgr. Martin Kuba vyhrál první cenu za svůj poster na 
Sympoziu o atomové spektrometrii (Symposium on Atomic 
Spectrometry) konaném v březnu 2014 v Praze. Název 
posteru: “Determination of metals released from particular 
replacements in clinical samples by ICP-MS.“

Tým vědců z RCPTM pod vedením Ing. Štěpána Kmenta, 
Ph.D. vyhrál první cenu za poster na konferenci SPEA 8 (8th 
European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: 
Environmental Applications), konané v červnu 2014 v řeckém 
městě Thessaloniki. Název posteru: “On the improvement of 
pec activity of hematite thin films deposited by high-power 
pulsed magnetron sputtering method.”

Dr. Manoj B. Gawande získal v květnu 2014 cenu “Mahatma 
Gandhi Pravasi Samman - 2014”. Jde o prestižní vyznamenání 
indické vlády pro své občany, kteří působí v zahraničí 
a dosahují tam významných úspěchů. Každoročně je takto 
vyznamenáno 30 osobnostní napříč různými obory.

Prof. Hobza se v roce 
2014 dostal na seznam 
nejcitovanějších světových 
vědců - Highly Cited 
Researchers 2014 - podle 
databáze Web of Science.
Výběr zhruba tří tisíc jmen 
nejvlivnějších vědců z oblasti 
přírodních a společenských 
věd zveřejňuje společnost 
Thomson Reuters, která 
databázi Web of Science 
provozuje.
Zařazení do společnosti horního procenta nejcitovanějších 
vědců si badatelé vysloužili díky velkému množství 
odborných prací i jejich ohlasu ve vědeckém světě.

Kvalita vědecké práce je měřitelná dle standardních scientometrických kritérií, ale komunitou je oceněna 
mnohdy až za několik let či desetiletí. Takové ocenění může být formou prostého vyhlášení nejlepších prací 
v rámci prezentací mladých vědeckých pracovníků (Best Poster Award), které napomůže motivovat k další 
výzkumné práci. Jindy se dostane významné pocty již zkušeným vědcům za jejich dlouholetou tvůrčí činnost. 
Také v roce 2014 získali pracovníci RCPTM několik prestižních ocenění.
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SLOVO NA ZÁVĚR

Letešní rok byl pro Regionální centrum pokročilých 
technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci 
přelomový - skončila etapa budování Centra, která byla 
podpořena v rámci projektu Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace Evropského regionálního rozvojového 
fondu. Rok 2015 již pro existenci Centra znamená start 
období, kdy musí žít a podporovat své vědecké záměry 
z vlastních zdrojů a aktivit.
Zatímco pro většinu výzkumných center je tato skutečnost 
černou můrou, protože dosažení (a to i částečné) 
samofinancovatelnosti je pro ně naprosto nerealizovatelné, 
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů 
Univerzity Palackého v Olomouci je na tento důležitý 
krok připravené. Vědecké i aplikované výsledky Centra 
za rok 2014 jsou skvělé a Centrum se z pohledu evaluací 
uskutečněných dle sledování statistik ISI Web of Science 
popř. Elsevier’s Scopus jednoznačně přiřadilo mezi TOP10 
nejlepších vědeckých institucí v České republice a vydobylo 
si rovněž významné postavení v mezinárodním měřítku. 
Skvělé výsledky samozřejmě indikují, že Centrum stojí na 
pevných základech založených na vynikajících vědeckých 
výsledcích, úspěšné grantové politice a spolupráci 
s předními regionálními i mezinárodními komerčními 
subjekty. Není proto překvapivé, že Centrum na základě 
úspěšné evaluace získalo podporu v rámci Národního 
programu udržitelnosti na léta 2014 - 2019 a to ve výši 
560 milionů korun.
Pracovníci Centra publikovali v roce 2014 více než 
250 publikací v prvotřídních evropských a světových 
vědeckých periodicích. Publikace v takových časopisech je 
oceněna vysokou citovatelností, která představuje jeden 
z nejdůležitějších indikátorů úspěšnosti instituce. V této 
souvislosti nemohu nezmínit jednu z hvězdných publikací 
Centra v Chemical Reviews z roku 2012. Tato práce byla 
jenom v letošním roce citována více než 250 krát. Práce 
shrnující dosavadní stav poznání v konkrétní oblasti 
výzkumu jsou pro pracovníky Centra významným oceněním 
jejich dlouhodobé práce. V roce 2014 stáli vědečtí pracovníci 
Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů 
také u řady skvělých objevů základního výzkumu, například 
ověření plné dispergovatelnosti grafenu ve vodě za pomoci 
uhlíkových nanotrubiček (Adv. Funct. Mater., 2015, v tisku) 
nebo cílené značení buněčných jader pomocí uhlíkových 
teček (Chem. Comm., 2014).
Centrum i nadále drží silně internacionální charakter a to je 
dobrá zpráva. Zahraniční pracovníci se identifikují s Centrem: 
dokonalým příkladem je žádost o ERC grant, kterou podal 
pod hlavičkou RCPTM jeden z nejvýznamnějších vědců 
v oblasti nanotechnologií - prof. Andrey Rogach.
Co říct na závěr? Centrum pevně zakotvilo v malé skupině 
nejlepších vědeckých institucí v naší republice a jasně se 
vyprofilovalo vědecky. Vědecký tým Centra je stabilizován, 
jeho vedení má jasnou představu o vědecké orientaci 
na příští léta a Centrum tak má potenciál stát se jednou 
z předních vědeckých institucí nejen v naší republice, ale 
i v Evropě.

V Praze 11. 12. 2014

Prof. Ing. Pavel Hobza, Dr.Sc., FRSC, dr.h.c.
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