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Spolu s katedrami fyziky a biologie p!i-
pravujeme nano"ástice a nanostrukturova-
né materiá ly pro v yu# it í v elektronice 
a medicín$. Úpravami povrchu materiálu 
plazmatem "i laserem, depozicí  tenk%ch 

vrstev "i r&zn%mi chemick%mi postupy zís-
káváme nano"ástice schopné rozpoznat 
a navázat konkrétní molekuly biologické-
ho p&vodu a indikovat jejich p!ítomnost. 
P!i takové p!íprav$ nanostrukturovan%ch 
materiál& dochází k modifikaci povrchu 

jen v tenk%ch vrstvi"kách o tlou'(ce jedno-
tek a# desítek nanometr&. V%razn$ se m$ní 
nap!íklad p!ilnavost nov%ch látek, kovo-
v%ch nano"ástic "i nanovrstev k povrchu 
a zlep'ují se fyzikáln$-chemické vlastnos-
tí povrch& d&le#ité nap!íklad pro interak-
ce mezi bu)kou a substrátem. V%sledné 
materiály se pak lépe uplatní nap!íklad p!i 
cíleném transportu lé"iv, produkci um$-
l%ch cév, chrupavek a kostí a lé"b$ po'ko-
zen%ch tkání.

K charakterizaci nanomateriál& pou#ívá-
me mikroskopii atomárních sil AFM, elek-
tronovou mikroskopii SEM, fluorescen"ní 
mikroskopii, !adu spektroskopick%ch me-
tod, rentgenovou difrakci, kapalinovou 
chromatografii s hmotnostní detekcí, elek-
troanalytické metody a elektrokinetickou 
anal%zu, a to jak disperzních soustav, tedy 
koloidních roztok& nano"ástic, tak nano-
strukturovan%ch povrch& r&zn%ch substrá-
t&. Elektrokinetick% analyzátor pro povrchy 
pevn%ch látek – nanostrukturovan%ch ma-
teriál& v"etn$ vláken a prá'k& – provozuje 
zatím pouze na'e fakulta. Umo#)uje analy-
zovat povrchy a detegovat jejich zm$ny 
i v monoatomární vrstv$. Díky získan%m 
informacím doká#eme vytvá!et povrchy 
o po#adovan%ch vlastnostech k p!edem de-
finovan%m a po#adovan%m aplikacím.

Doc. Ing. Z. Kolská Ph.D.
Ústecké materiálové centrum P!F UJEP

Studium povrchov!ch vlastností 
nanostrukturovan!ch materiál" 
vyvíjen!ch pro aplikaci v elektronice 
a tká#ovém in$en!rství

Spole!n" k nov#m cíl$m

P! írodov"decká fakulta Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyn" pat!í mezi nejmlad#í 
fakulty ústecké alma mater. Tvo! í ji #est 
kateder:

Katedra biologie
Katedra fyziky
Katedra geografie
Katedra chemie
Katedra informatiky
Katedra matematiky

Zapojujeme se stále více do spolupráce se 
sask$mi univerzitami. Podporujeme pr%-
myslové podniky v regionu nabídkou kvalit-
ního aplikovaného v$zkumu, analytick$ch 
slu&eb a poradenství. Fakulta spolupracuje 
s !adou podnik% a p! ipravuje absolventy, 
kte!í se dob!e uplat'ují na trhu práce.

P!ÍRODOV"DECKÁ FAKULTA
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Elektrokinetick! analyzátor pro stanovení 
zeta potenciálu na povrchu pevn!ch látek, 
planárních vzork", vláken #i prá$k"

K O N T A K T Y :

P!írodov"decká fakulta
Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyn" 

%eské mláde$e 8
400 96 Ústí nad Labem

Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563

E-mail: info@sci.ujep.cz
http://sci.ujep.cz

Studium

Díky kreditnímu systému si studenti mohou 
volit individuální tempo studia. Ve v$uce je 
kladen d%raz na kvalitu a také aktuálnost 
poznatk% s ohledem na stále se m"nící 
po&adavky praxe. Cí lem na# í fakult y je 
zachovat vysokou kvalitu úrovn" absolven-
t% . Pro podporu vstupu na evropsk$ trh 
práce je absolvent%m vydáván Diploma 
Supplement.
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Bakalá%ské obory
Aplikované nanotechnologie

Biologie

Informa!ní systémy

Geografie st"ední Evropy

Geografie

Matematika a její pou#ití 
v p"írodních v$dách

Po!íta!ové modelování ve fyzice 
a technice

Toxikologie a anal%za &kodlivin

Dvouoborové studium
Dvouoborové studium 

se zam$"ením na vzd$lávání

Dvouoborová studia jsou zaji#(ována 
v r%zn$ch kombinacích p!edm"t% dle 
kateder P!írodov"decké fakulty a také 
ve spolupráci s Filozofickou a Pedago-
gickou fakultou a Fakultou v$robních 
technologií a managementu.

Dendrimery p!edstavují pom$rn$n$ no-
vou skupinu polymer& s vyu#itím p!i cílené 
doprav$ lé"iv, nukleární magnetické rezo-
nanci (kontrastní látky), bioanalytice (speci-
fické nano"ásticové zna"ky) a p!i lé"b$ amy-
loidních  onemocn$ní (nap!. Alzheimerova 
choroba). Mají kulov% tvar, mnoho modifi-
kovateln%ch povrchov%ch skupin a vnit!ní 
dutiny, v nich# lze uzav!ít nap!íklad nano-
"ástice kov&. Jsou monodisperzní. Velikostí 
a tvarem se podobají p!irozen%m proteino-
v%m "ásticím a interagují s celou !adou bio-
molekul a biologick%ch struktur. Meziobo-
rov% v%zkumn% t%m P!F v$nuje pozornost 
p!edev'ím studiu interakcí dendrimer& s oli-
gonukleotidy a proteiny s potenciálním vyu-
#itím v genové terapii, cílené anti-HIV tera-
pii, lé"b$ Alzheimerovy nemoci a jin%ch 
amyloidních onemocn$ní. Zmín$ná lé"iva je  
pot!eba dopravit do cílov%ch bun$k a pokud 
mo#no je p!i tom p!íli' nepo'kodit. Proto 
studujeme interakce dendrimer&  se  zjedno-
du'en%mi modely bun$"n%ch membrán 
a provádíme základní testy toxicity dendri-

mer& pro dan% typ bun$k. Sou"asn$ t%m 
zkoumá syntézu a vyu#ití dendrimerních na-
nokompozit& v nanobioanalytick%ch za!íze-
ních. V%zkumná práce v rámci národních 
i mezinárodních projekt& vedle pokus& zahr-
nuje i po"íta"ové modelování.

Zkoumáme také interakce vybran%ch 
typ& dendrimer& s proteiny specifick%mi 
pro tvorbu amyloidních fibrilárních struk-

P!ÍRODOV"DECKÁ FAKULTA
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Navazující 
magisterské obory

Aplikované nanotechnologie

Biologie

Geografie

Po!íta!ové modelování ve v$d$ 
a technice

Dvouoborové studium
Dvouoborové studium u!itelství 

pro 2. stupe' Z(

Dvouoborové studium u!itelství 
pro S(

Dvouoborová studia jsou zaji#(ována 
v r%zn$ch kombinacích p!edm"t% dle 
kateder P!írodov"decké fakulty a také 
ve spolupráci s Filozofickou a Pedago-
gickou fakultou.

Doktorské obory
Po!íta!ové metody ve v$d$ 

a technice

Computer Methods in Science and 
Technology

Obecné otázky matematiky

General Problems of Mathematics

V!zkum v oblasti pou$ití dendrimer" 
pro biomedicínské aplikace



leden–únor 2013, www.sciam.cz  71

www.sci.ujep.cz

www.ujep.cz

Krajinná a aplikovaná geografie, 
geoinformatické aplikace 
a kartografie

V rámci v%zkumného okruhu krajinná 
a aplikovaná geografie se zam$!ujeme na 
t!i vzájemn$ provázaná témata. V tématu 
hodnocení krajiny se zab%váme tvorbou 
p!esn%ch metodick%ch postup& k anal%ze 
a interpretaci v%vojov%ch trend& environ-
mentálního stresu v území, k hodnocení 
vyu#ití p!írodního a sociálního potenciálu 
pro rozvoj mal%ch region& a otázkami sou-
"asné transformace sídelních struktur 
a funkcí prostoru m$st a venkova. Sociální 
dimenzi územních charakteristik sleduje-
me v tématu kulturní krajiny a identity, 
v n$m# apl ikujeme zejména teoretické 
a metodologické koncepty historické geo-
grafie a nové regionální geografie na v%-
zkum rozvojového potenciálu území. Ve 
t!etím tématu, environmentální geomorfo-
logie, !e'íme zejména problematiku p!í-
rodních hazard& a rizik, a to jak na úrovni 

geofyzikální podstaty t$chto hazard&, tak 
ve vztahu k jejich sociální percepci a k tvor-
b$ strategií ke zmír)ování následk& t$chto 
rizik.

V rámci v%zkumného okruhu geoinfor-
matické aplikace a kartografie se zam$!u-
jeme na implementaci moderních geoinfor-
ma"ních prost!edk& do proces& hodnocení 
krajiny a do územního a krajinného pláno-
vání. Vyu#íváme p!itom mj. vícerozm$r-
n%ch geovizualizací v prost!edí CAVE 
(Cave Automatic Virtual Environment). 
Dále se v$nujeme interdiscipl inárním, 
zvlá't$ pak sociokulturním a estetick%m 
aspekt&m kartografické tvorby a teorii 
a praxi kartografické komunikace, nap!. 
problematice mentálních map a jejich vyu-
#ití v etnologickém v%zkumu.

Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Katedra geografie P!F UJEP

tur, p!ípadn$ plak& (anti-amyloid terapie) "i 
s proteiny d&le#it%mi pro bezpe"né „ukot-
vení“ HIV viru na povrchu T-lymfocyt& 
(anti-HIV terapie). Vybrané dendrimery 
doká#ou  zamezit vytvá!ení patogenních 
amyloidních struktur nebo umí ji# vytvo!e-
né struktury „rozbíjet“. Obdobn$ byla ji# 
experimentáln$ potvrzena inhibice nákazy 

HIV n$kolika typy aniontov%ch karbosila-
nov%ch dendrimer&. Zdej'í v%zkumn% t%m 
se podílel na potvrzení hypotézy o blokaci 
d&le#it%ch interak"ních center v rámci CD4 
receptoru a proteinu Gp120 vyskytujícího 
se na povrchu viru HIV.

RNDr. Marek Mal", Ph.D.
Katedra fyziky P!F UJEP

Získejte mezinárodní 
zku&enosti

V#ichni studenti fakulty mají mo&nost 
strávit )ást svého studia na zahrani)ní 
vysoké #kole a získat tak neocenitelné 
zku#enosti. Nejvíce student% vyu&ívá 
k v $ jezdu do zahrani) í  programu 
ERASMUS, v rámci k terého mohou 
studovat na univerzitách nap! íklad 
v N"mecku, *pan" lsku, Es tonsku, 
Norsku, *védsku, Slovensku, Litv", 
Polsku,Turecku, Nizozemí )i +ecku. 
Krom" studijních pobyt% mohou vyu&ít 
mo&nosti hrazen$ch pracovních stá&í 
ve firmách po celé Evrop".

Vyu'ijte v#hod
• internet, wi-fi sí)
• ubytování a stravování v t$sné 

blízkosti fakulty
• odborná knihovna se 

studovnou a knihkupectví
• Vysoko&kolsk% klub, 

Videoklub, Filmov% klub, 
t$locvi!ny, posilovny, kurty

• Univerzitní poradenské 
centrum, Psychologická 
poradna,

• Plesy, turnaje a zajímavá 
nabídka dal&ích spole!ensk%ch 
akcí a setkání

• M$sto v malebném prost"edí 
*eského st"edoho"í

V"da a v#zkum

P!F UJEP se zam"!uje na po)íta)ovou 
fyziku, po)íta)ové metody a simulace, 
metodologii molekulárních simulací 
a jejich aplikací na problémy fyziky, 
chemie a chemického in&en$rst ví, 
modelování energetick$ch proces% ve 
slune)ní atmosfé!e, na fyziku plazma-
tu, plazmochemii, fyziku tenk$ch vrs-
tev a povrch% ,  p! ípravu a v$zkum 
moderních kompozitních a nanokom-
pozitních materiál%, nanotechnologie, 
biomimetiku, v$zkum elektrochemic-
k$ch biosenzor%, mikrobiologii a biolo-
gii rostlin a & ivo)ich% , aplikovanou 
geografii, environmentální geografii, 
krajinnou ekologii, syntézy krajiny, 
krajinné plánování a instrumentální 
metody analytické chemie.
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Elektrostatické zvlák)ování (electrospin-
ning) je moderní technologie umo#)ující 
efektivní v%robu netkan%ch textilií speciál-
ních vlastností. Základem této technologie je 
aplikace silného elektrického pole na roztok 
polymeru. Z hladiny roztoku, kter% je v kon-
taktu s jednou z elektrod, vyletují vlivem vy-
sokého nap$tí nanovlákna, která se deponují 
na opa"né elektrod$. Vzniká tak jedine"n% 
materiál s 'irok%mi mo#nostmi vyu#ití.

Zvlák)ování je mo#no provád$t s nejr&z-
n$j'ími látkami a v n$kolika mo#n%ch uspo-
!ádáních, nicmén$ v#dy probíhá pouze za 
ur"it%ch podmínek, které se dosud neda!í 
spolehliv$ p!edpovídat. Pot!eba lépe poro-
zum$t vlivu m$!iteln%ch parametr& na kva-
litu zvlák)ování je hlavní motivací spole"-
ného projektu na'í fakulty a Fakulty textilní 
Technické univerzity v Liberci, kter% si kla-
de za cíl pochopit molekulární podstatu 
procesu elektrostatického zvlák)ování a 
osv$tlit tak souvislosti mezi fyzikáln$-che-
mick%mi vlastnostmi látek a optimálními 
podmínkami pro vznik vláken.

V%zkumn% t%m na P!F UJEP je slo#en z 
teoretik& zab%vajících se "ásticov%mi simu-
lacemi, které umo#)ují za pomoci v%kon-
n%ch po"íta"& modelovat chování látek na 
molekulární úrovni a odhalit tak podstatu 
jev& pozorovan%ch v laborato!i. Skupina p&-

sobící na Technické univerzit$ v Liberci, 
kde vznikla patentovaná technologie Nano-
spider (TM), je naproti tomu zam$!ena na 
experimentální práci, a je tudí# schopna 
provád$t laboratorní pokusy k ov$!ení teo-
retick%ch p!edpov$dí, pop!ípad$ navrhnout 
k teoretickému zkoumání problémy vypl%-
vající z praxe.

RNDr. Jan Jirsák
Katedra chemie P!F UJEP

Molekulární modelování 
elektrostatického zvlák#ování

Vlákno vyta%ené z povrchu vodného roztoku 
elektrolytu vlivem silného elektrického pole 
(po#íta#ová simulace).

V!voj mikrofluidních biosenzor"
V%zkumn% t%m katedry biologie se dlou-

hodob$ zab%vá v%vojem biosenzor&, nyní 
p!edev'ím mikrofluidních biosenzor& a mi-
krofluidních "ip&. 

Lep'ího rozpoznávání biologicky aktiv-
ních látek a "ástic chceme u biosenzor& do-
sáhnout s pomocí dendrimer&.  Tyto v$tve-
né   makromolekulární struktury  je mo#né 
v biosenzorech vyu#ít nap!íklad jako nosi"e 
detekovatelného signálu. K tomu vyvíjíme  
postupy pro syntézu r&zn%ch typ& dendri-
merních nanokompozit& s vyu#itím kovo-

v%ch nano"ástic nebo kvantov%ch te"ek. 
P!ipravujeme  a charakterizujeme konjugáty 

Fotolitograf a mask-aligner

Plazmov& p'ipravované 
nanostruktury 
a tenké vrstvy 

pro detekci plyn"

P!i detekci plyn% vyu&íváme rezonance 
povrchov$ch plazmon% (SPR) – jedno-
du#e !e)eno sledujeme zm"ny kolektiv-
ních kmit% valen)ních elektron% na zo-
xidovaném povrchu kov%. Zm"ny elek-
t r i c k $c h  v l a s t n o s t í  p o v r c h u  s e 
projevují i opticky, proto je lze opticky 
snímat a z toho odvozovzovat míru ad-
sorpce plyn% na povrchu. 

Ve spolupráci s Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) 
v N"mecku se nám poda! ilo sestrojit 
senzor s citlivostí lep#í ne& 0,5 ppm oxi-
du uhelnatého (CO) a 10 ppm methanu 
(CH4) ve vzduchu. Citlivost na methan je 
hor#í, proto&e jeho oxidace na vrstv" 
FeSnO2 vede také ke vzniku vody, která 
vá&e volné elektrony z oxidu, a tím sni-
&uje velikost zm"n elektricko-optick$ch 
vlastností.

P!íprava vrstvy oxid% probíhá po-
mocí magnetronového napra#ování. 
P!i n"m dochází v silném magnetickém 
poli (a& 1000 Gaus%) k ionizaci plynu 
a vznikají zejména kladné ionty a volné 
elektrony. Kladné ionty jsou pak elek-
trick$m polem urychlovány sm"rem ke 
katod". Její materiál, kter$ se má stát 
základem vytvá!ené tenké vrstvy, je 
p!i dopadu iont% erodován a rozpra#o-
ván. Uvoln"né )ástice pak dopadají na 
substrát, kde vytvá!ejí tenkou vrstvu. 
Strukturu rostoucí vrstvy !ídíme vklá-
dáním radiofrekven)ního nap"tí, regu-
lací teploty a r%znou rychlostí napra-
#ování. 

Obdobn$mi zp%soby lze p! ipravit 
i tenké vrstvy pro jiné aplikace, nap!í-
klad vrstvy odolné proti ot"ru  nebo po-
lovodi)e pro mikro)ipy.

Ing. Martin Kormunda, Ph.D.
Katedra fyziky P!F UJEP
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Ústecké materiálové centrum bylo za-
lo#eno v roce 2010 a jeho hlavním cílem je 
vytvo!it v regionu severních a severozápad-
ních *ech pro soukromou sféru kvalitní zá-
zemí pro inovaci jejích technologií, schop-
nost vyráb$t velmi 'irokou 'kálu materiál& 
a reagovat na zm$ny poptávky rozvíjejícího 
se trhu organick%m propojením v%zkumu, 
v%voje a v%roby.

Nanomateriály mohou b%t vyu#itelné 
jako sou"ásti speciálních senzor&. Leckdy 
u# jenom samotná p!ím$s t$chto "ástico-
v%ch komponent do v%sledného produktu, 

jako jsou r&zné kompozitní materiály, nát$-
rové a stavební hmoty apod., m&#e v%raz-
n%m zp&sobem ovlivnit v%sledné vlastnosti 
produktu.

Firmy regionu mají mo#nost se zú"astnit 
workshop& a diskusních kulat%ch stol& za 
ú"elem v%m$ny informací a zku'eností mezi 
akademickou a aplikovanou sférou. Tyto ak-
tivity jsou i jedním z hlavních cíl& projektu 

„PARNET – partnerská sí(“ CZ.1.07/
2.4.00/17.0131. Tento projekt je spolufi-
nancován Evropsk!m sociálním fondem 
a státním rozpo"tem #eské republiky.

Aplikovan! v!zkum

dendrimer& s biologicky aktivními látkami 
s cílem vyu#ít jejich afinitních vlastností pro 
r&zné typy afinitních interakcí. 

Vzhledem k mikrometrov%m rozm$r&m 
mikrofluidních kanálk& a dal'ích r&zn%ch 
typ& vytvá!en%ch struktur je jejich v%roba re-

alizována procesy z oblasti mikroelektroniky. 
Pro naná'ení tenk%ch vrstev kov& jako nap!í-
klad Cr, Al, Cu Au, Ag je katedra biologie 
vybavena magnetronov%m napra'ovacím za-
!ízením. Tenké vrstvy tekut%ch polymer& se 
naná'ejí rota"ním za!ízením. Skenovací 
elektronov% mikroskop nám umo#)uje pou-
#ití elektronové litografie, zejména p!i  v%ro-
b$ masek, a procesy UV-litografie provádíme 
na fotolitografu se za!ízením pro p!esné 
umíst$ní masky. Mikrofluidní "ásti senzor& 
m&#eme p!ipravovat reaktivním iontov%m 
leptáním povrchu k!emíkov%ch substrát& 
a silikátov%ch skel. Zpracování pou#ívan%ch 
materiál& do finálních prototyp& mikrofluid-
ních za!ízení nám usnad)uje vysokoteplotní 
pec a za!ízení pro mikroabrazivní obráb$ní. 
Kompletní "ipy testujeme pomocí automati-
zované pr&tokové anal%zy s vyu#itím písto-
v%ch "erpadel nebo pomocí bezpulzního tla-
kového "erpadla.

Spolupracujeme s dal'ími v$deck%mi 
pracovi'ti v *R, N$mecku, Polsku, +pan$l-
sku  a USA.

Mgr. Marcel #tofik, Ph.D.
Katedra biologie P!F UJEP

Elektrochemická pracovní stanice

Mechatronika
Tento mlad$ a vysoce perspektivní 
obor propojuje softwarové odborníky 
s reáln$m sv"tem pr%myslu, automati-
zace a robotizace. S mechatronick$mi 
v$robky se setkáváme denn" v b"&-
ném &ivot", po)ínaje ranní kávou z do-
mácího kávovaru, naplánováním cesty 
do zam"stnání pomocí mobilního tele-
fonu, automatizovanou platbou v pla-
tebním terminálu, )i p! i relaxaci, sle-
dováním moderních interaktivních te-
levizí. 

Na#e katedra informatiky proto za-
lo&ila voliteln$ p!edm"t „Mikroproce-
sory a senzory v praxi“, kde studenti 
pomocí didakticky p! ipraven$ch v$u-
kov$ch set% od spole)nosti Mechatro-
nic Education spol. s r.o., mohou reali-
zovat celou !adu funk)ních model% 
stroj%, mechanism% a za!ízení. Získají 
tím dovednosti a zku#enosti s m"!ením 
neelektrick$ch veli)in, regulací a !íze-
ním. V praxi pak budou schopni auto-
matizovat v$robní procesy.

Mgr. Ji!í Krej"í
Katedra informatiky P!F UJEP


