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SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA 
 

Název projektu: Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 

(CZ.1.05/2.1.00/01.0005) 

Jméno(a) autora: Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.  

Datum: 11. ledna 2013 

Preambule 
Sebehodnotící zpráva popisuje současný stav projektu Centrum pro nanomateriály, 

pokročilé technologie a inovace (registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0005 

v programu Regionální centra, PO 1.2) (dále jen Centrum), jehož příjemcem je 

Technická univerzita v Liberci (dále jen TUL), Studentská 1402/2, Liberec I – Staré 

Město, 461 17 Liberec, IČ. 46747885. Projekt se uskutečňuje pod hlavičkou 

vysokoškolského „Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ (dále 

jen Ústav nebo CxI), který vznikl na TUL 10. 2. 2009 rozhodnutím Akademického 

senátu TUL (dále AS TUL). 

Zpráva má strukturu dle Přílohy 4: Šablona a související požadavky na zpracování 

sebehodnotící zprávy Příručky pro evaluátory průběžné evaluace prioritních os 1 a 2.    

Zpráva vychází z Technického popisu projektu s to v jeho původní podobě, tak ve 

verzi k 19/10/2012. Cílem zprávy je podat podklady k evaluačnímu procesu Centra 

ze strany Řídícího programu OP VaVpI (dále jen ŘO) a tím podpořit lepší řízení a 

úspěšnější naplnění cílů projektů financovaných z PO 1 a 2 OP VaVpI.   
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Seznam zkratek použitých v textu 
7.RP EU Sedmý rámcový program výzkumu a technologického rozvoje 

ALFA Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje poskytovaný TAČR 

AMIA Průmyslové asociace pro pokročilé materiály 

AS TUL Akademický senát Technické univerzity Liberec 

BP bakalářské práce 

CK Centrum Kompetence 

CxI Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 

ČVUT České vysoké učení technické  

DP diplomové práce 

EF Ekonomická fakulta 

EK TEMPUS Program EU podporující modernizaci vysokého školství v partnerských zemích 

ERIH mezioborová databáze pro hodnocení výsledků 

EU Evropská unie 

FA Fakulta umění a architektury 

FM Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

FP Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 

FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol 

FS Fakulta strojní 

FT Fakulta textilní 

FTE Full-time equivalent 

GAČR Grantová agentura České republiky 

HORIZONT 
2020 Program  určený pro financování investic do výzkumu a inovací poskytovaný EU 

KS Konkurenceschopné strojírenství - výzkumný program 

KSR FS Katedra sklářských strojů a robotiky fakulta strojní 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPO TIP Resortní program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje poskytovaný MPO 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP Managing Successful programy 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MV Materiálový výzkum - výzkumný program 

NPU I Národní program udržitelnosti 

NTI FM Ústav nových technologií a aplikované informatiky 

OGP Oddělení grantové podpory 

OP PI Operační program Podnikání a inovace 

OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OP VaVpI Operačním Programu Věda a Výzkum pro Inovace 

OP VK Projekt Rozvoj řešitelských týmů projektů výzkum a vývoj 

PO1.2. prioritní osa, oblast podpory 1.2 Operačního Programu Věda a Výzkum pro Inovace  
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RIV Rejstřík informací o výsledcích vědy a výzkumu České republiky 

RLZ Rozvoj lidských zdrojů 

ŘO Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

SCOPUS mezioborová databáze pro hodnocení výsledků 

SURAO Správa uložišť radioaktivních odpadů 

TA Technický anex 

TAČR Technologická agentura České republiky 

TIP Resortní program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje poskytovaný MPO 

TUL Technická univerzita Liberec 

FRIM Fond reprodukce investičního majetku 

VaV Výzkum a vývoj 

VaVpI Věda a Výzkum pro Inovace 

VR Vědecká rada 
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SEKCE 1 – Řízení projektu 
Řízení projektu vychází z projektové žádosti podaného projektu, resp. z Technického 

anexu, který tvoří přílohu rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen TA), a od tohoto 

TA se nijak výrazně neodlišuje. Jedinou výraznější odlišností je zavedení oddělení, 

která jsou mezičlánkem řízení mezi laboratořemi a výzkumnými programy. Vedoucí 

oddělení jsou také namísto vedoucích laboratoří členy Provozní rady ústavu (viz 

níže). Tato změna byla také schválena ŘO a je nově definována v TA.      

1.1 Přehled systému řízení organizace 

Aktualizovaný organigram projektu 

Organizační struktura projektu odpovídá původnímu projektovému návrhu s jednou 

výjimkou.  Původní organizační struktura projektu předpokládala dvoustupňovou 

úroveň, kde celý projekt je rozdělen do dvou výzkumných programů – Materiálový 

výzkum (MV) a Konkurenceschopné strojírenství (KS). Jednotlivé výzkumné 

programy jsou realizovány prostřednictvím 19 laboratoří (10 v oblasti MV a 9 v oblasti 

KS). Přímé řízení velkého množství laboratoří se v průběhu prvního roku projektu 

ukázalo jako ne tak efektivní, jak by příjemce projektu požadoval. Na základě toho 

bylo původních 19 laboratoří seskupeno do větších organizačních jednotek, tzv. 

oddělení, přičemž odborný profil jednotlivých laboratoří a Centra zůstává beze 

změny. Tento model se ukázal jako akceschopnější. Ve snížení počtu oddělení 

budeme pravděpodobně pokračovat s cílem snížit jejich počet na cca 6-7.  

Dle schváleného organigramu byly 

vybudovány struktury realizačního a 

výzkumného týmu. Realizační tým se 

skládá z ředitele Ústavu, vybraného 

konkurzem, tajemnice Ústavu a jejího 

sekretariátu, Oddělení grantové 

podpory (v TA Projektový servis), 

Referátu pro propagaci a vztahy 

s průmyslem, Referátu pro rozvoj 

lidských zdrojů a Referátu pro výzkum. 

Pod posledně jmenovaný referát 

spadají oba výzkumné programy – KS, 

pod který spadá 6 oddělení s 9 

laboratořemi, a MV, pod který spadají 4 

oddělení a 10 laboratoří. V době stavby 

byl součástí organizační struktury i 

investiční dozor stavby. 
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Fungování hlavního vedení v rámci řídící struktury projektu 

Vedle jednotlivých členů realizačního týmu projektu, jejichž role je uvedena níže, je 

hlavní řídící jednotkou Provozní rada Ústavu.  

Provozní rada je poradním orgánem ředitele Ústavu a vyjadřuje se zejména k návrhu 

nových výzkumných témat a dále k rozhodnutí ředitele realizovat zakázky pro 

odběratele z řad aplikační sféry. Předsedou Provozní rady je ředitel, členy jsou 

automaticky z titulu své funkce ředitel Referátu pro výzkum, ředitel Referátu pro RLZ, 

ředitel Referátu pro propagaci a vztahy s průmyslem. Dále projekt předpokládal, že 

členy budou všech 19 vedoucích laboratoří Centra. V důsledku sloučení laboratoří do 

oddělení se členy Provozní rady tak z titulu své funkce stali pouze vedoucí deseti 

oddělení, čímž došlo ke snížení počtu členů Rady. Tato změna byla schválena jako 

podstatná změna projektu a byla zaznamenána v Technickém popisu. Tento model 

se ukázal jako akceschopnější (schůzky na úrovni deseti vedoucích oddělení jsou 

jednodušší a diskuze efektivnější). 

Provozní rada ústavu se schází cca 1x měsíčně. 

Seznam osob podílejících se na implementaci projektu 

Seznam klíčových osob projektu vychází ze seznamu osob uvedených v grantové 

žádosti projektu s tím, že v některých případech došlo k výměně osob z důvodů např. 

odchodu do penze, či z důvodů plnění jiných úkolů. Seznam se dělí na osoby 

hlavního řízení projektu, které jsou podrobněji uvedeny v kapitole 1.3 a na další 

klíčové osoby, které jsou uvedeny níže v tabulce.  

Vedoucí oddělení jméno 

Vedoucí výzkumného programu MV Prof. Ing. Petr Louda, CSc. 

Vedoucí výzkumného programu KS Prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. 

Přípravy a analýzy nanostruktur Prof. Ing. Petr Louda, CSc. 

Fyzikálních měření Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. 

Nanomateriálů v přírodních vědách Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. 

Nanotechnologií a informatiky Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.  

Konstrukce strojů, nanovláken a 
netkaných materiálů 

Prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. 

Vozidel a motorů Prof. Ing. Celestýn Scholz, Ph.D. 

Aplikované mechaniky Prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. 

Průmyslových technologií Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. 

Prototypových technologií a procesů Ing. Petr Zelený, Ph.D. 

Robotických soustav a 
mechatronických systémů 

Doc. Ing. František Novotný, CSc.  

Překryv rolí v jednotlivých orgánech 

Na úrovni ústavu CxI nejsou identifikovány žádné překryvy v rolích jednotlivých 

orgánů ani významné překryvy v personálním obsazení s jinými orgány TUL. 

Výjimkou jsou pracovníci na úrovni vedoucích výzkumných programů, kteří jsou 

současně vedoucími kateder na svých původních fakultách (prof. Beran vedoucí 

Katedry textilních a jednoúčelových strojů FS, prof. Louda vedoucí Katedry materiálů 
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FS). Druhý překryv je na úrovni vedoucích oddělení, kteří jsou současně i vedoucí 

kateder svých původních fakult (v jednom případě děkan). Tento částečný překryv 

zabezpečuje přenos vědeckých aktivit a smluvních vztahů z kateder fakult na 

pracoviště Ústavu.    

1.2 Systém řízení na dozorové úrovni – Vědecká rada 
Orgánem s pravomocí dozoru projektu je Vědecká rada Ústavu. 

Vědecká rada Ústavu projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti Ústavu vypracovaný 

v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy. Dále se vyjadřuje 

k otázkám, které jí předloží ředitel. 

Seznam členů Vědecké rady Ústavu 

Č. Příjmení Organizace Funkce 

1 Prof. Ing.   Jaroslav Beran, CSc. TUL FS vedoucí  KS 

2 Doc. RNDr.  Miroslav Brzezina, CSc. TUL FP děkan  

3 Ing. Jiří Cvejn  MAGNA  vedoucí vývoje  

4 Prof. Ing.  František Hrdlička, CSc. ČVUT FS děkan  

5 Prof. RNDr.  Oldřich Jirsák, CSc. TUL FT Profesor 

6 Prof. Ing.  Václav Kopecký, CSc. TUL FM děkan  

7 Prof. Ing.  Vojtěch Konopa, CSc. TUL FM Profesor 

8 Ing. Jaroslav Kopta  KHK Liberec Místopřed. předst. 

9 Doc. Ing. Dora Kroisová, PhD. TUL FS docentka 

10 Ing. Roman Kumpošt  Steinel jednatel společnosti 

11 Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  TUL rektor 

12 Prof. Ing.  Petr Louda, CSc. TUL CxI, FS vedoucí  MV 

13 Prof. Ing.  Miroslav Ludwig, CSc. Uni Pardubice Rektor 

14 Prof. RNDr.  David Lukáš, CSc. TUL FT Profesor 

15 Doc. Ing.  Miroslav Malý, CSc. TUL FS Děkan 

16 Ing. Ladislav Mareš  Nafigate jednatel spol. 

17 Prof. Dr. Ing.  Jiří Maryška, CSc. TUL CxI, FM Vedoucí NTI FM  

18 Doc. Ing.  František Novotný, CSc. TUL FS Vedoucí KSR FS 

19 Ing. Vladimír Opatrný  KHK Liberec předseda předst. 

20 Prof. Ing.  Petr Sáha, CSc. Univerzita T. 
Bati  

Rektor 

21 Ing.  Jiří Sloupenský, CSc. Rieter CZ s.r.o. vedoucí vývoje 

22 RNDr. Jiří Slovák  SÚRAO Zást. ředitele  

23 Doc. Ing.  Petr Tůma, CSc. TUL CxI, FM Ředitel 

24 Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. VUT emeritní rektor 

25 Doc. Stanislav Zippe  TUL FA proděkan  

26 Doc. Ing. Miroslav Žižka, PhD. TUL EF děkan  

Vysvětlivky: FS-Fakulta strojní, EF- Ekonomická fakulta, FM- Fakulta mechatroniky, informatiky a 

mezioborových studií, FA - Fakulta umění a architektury, FT–Fakulta textilní, FP-Fakulta 

přírodovědně-humanitní a pedagogická 

Jednání vědecká rady, povinnosti a práva členů 

Vědecká rada Ústavu byla složena ve smyslu dikce zákona o vysokých školách 

č. 111/1998 Sb. tak, aby dostatečně zahrnovala jak interní odborníky Ústavu, tak 
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zástupce aplikační – odběratelské sféry. Konkrétně tvoří VR zástupci fakult TUL, 

zástupci dalších technických univerzit a firem kooperujících s Ústavem. 

Vědecká rada Ústavu je poradním orgánem ředitele. Členové vědecké rady jsou 

povinni účastnit se jednání vědecké rady. Jednání vědecké rady probíhá prezenční 

formou (nejméně jedenkrát ročně) nebo korespondenční formou. Prezenčně se 

vědecká rada sešla poprvé 22.11.2011 a podruhé u příležitosti slavnostní otevření 

budovy „L“ 10.10.2012. 

Překryv rolí mezi členy VR a dalšími funkcemi 

Překryv rolí mezi členem VR a dalšími funkcemi je dvojí: 

1. Členy VR jsou ze své funkce ředitel Ústavu a dva vedoucí výzkumných 

programů. Tento překryv je záměrný a byl přímo ustaven v Technickém 

popisu. Účelem je informovanost VR o činnosti v jednotlivých programech na 

jedné straně a možnosti přímého ovlivňování těchto programů VR na straně 

druhé. 

2. Členy VR jsou někteří vedoucí laboratoří (oddělení) Ústavu. Jejich role ve VR 

vyplývá z jejich postavení na fakultách TUL (profesoři, děkan). Tito členové 

byli nominováni jako zástupci fakult.   

1.3 Hlavní vedení projektu  

Pozice, jména, kvalifikace a zkušenosti výkonného vedení projektu 

Na ústavu byly formou výběrových řízení obsazeny všechny plánované pozice 

vedoucích pracovníků a zprovozněny všechny plánované referáty. Výjimkou je 

pozice Personálního ředitele, který je pouze pověřen funkcí do řádného výběrového 

řízení (vznik referátu je dle projektu plánován na 4Q roku 2012). Personální obsazení 

jednotlivých pozic a kvalifikace a zkušenosti jmenovaných osob jsou následující: 

Ředitel ústavu: Doc. Ing. Petr Tůma, CSc. 

Kvalifikace: 

- Zkušenosti v managementu (v uplynulých deseti letech vedoucí katedry 

(ústavu), proděkan, prorektor TUL),  

- Člen akademických senátů TUL a fakult.  

- Řešitel řady projektů FRVŠ, rozvojových projektů, výzkumných projektů 

a zakázek smluvního výzkumu. 

- Zkušenosti spodnikové sféry (v letech 2004 – 2005 technický ředitel 

v libereckém závodu společnosti Cadence Innovation). 

- Od roku 2008 se podílel na přípravě univerzitního projektu do OP 

VaVpI „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“.  
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Zkušenosti:  

- technická kybernetika, průmyslová automatizace, elektrotechnika, 

elektronika, tvorba programového vybavení apod. Ve vyjmenovaných 

disciplínách se pokouším hledat či podílet se na hledání řešení takových 

úloh, které vznikají při průmyslové výrobě. 

- S řešením zakázek pro průmysl (v letech 2003-2010 zakázky smluvního 

výzkumu v celkovém objemu přes 18 mil. Kč). Zakázky, zejména pro 

společnosti Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o., Škoda auto a.s. 

a Sklopan. 

- Práce na výzkumných či vývojových projektech s podporou dotačních 

programů (Výzkumná centra, MPO TIP, programy OP PI apod.).  

- Právní ochrana vědeckých výsledků (původce přihlášeného patentu).  

 

Ředitel pro výzkum: Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. 

Kvalifikace: 

- Doc. v oboru Přírodovědné inženýrství (aplikace nanočástic pro sanace 

vod) 

- Aktivní znalosti anglického jazyka, ruského jazyka, částečná 

německého 

- 30. vědeckých publikací, 422 citací a H-index 12. 

Zkušenosti:  

- dlouholeté zkušenosti s vedením projektů VaV, a to jak v průmyslové, 

tak akademické sféře (a to v pozici řešitele či řešitele za spolupříjemce) 

- práce na mezinárodních projektech VaV (EU rámcové programy) 

- zkušenosti s působením ve vrcholném managementu (ředitele pro vědu 

a výzkum ve společnosti Aquatest a.s.) 

- znalost legislativy VaV vyplývá jednak z vedení projektů a jednak 

z pozice oponenta projektů TAČR 

Ředitel pro propagaci a vztahy s průmyslem: Ing. Stanislav Petrík, CSc. 

Kvalifikace: 

- Ing. v oboru Fyzikální inženýrství – Inženýrství pevných látek a CSc. 

v oboru Radioelektronika 

- Aktivní znalost anglického, francouzského a ruského jazyka, částečná 

znalost němčiny 

- Publikace: 2 knihy, 17 oponovaných článků ve vědeckých časopisech, 

24 příspěvků na vědeckých konferencích, 4 patenty, 3 dočasné 

vysokoškolské učebnice (skripta), 16 zpráv z výzkumných a vývojových 

projektů 
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Zkušenosti:  

- 5 let zkušeností jako vrcholový manažer (výzkum a vývoj, strategický 

rozvoj a spolupráce mezi průmyslem a univerzitami) a 8 let zkušeností 

ve středním managementu (technický rozvoj a výzkum). 

- Více než 10 let zkušeností z technicko-obchodních a strategických 

jednání se zahraničními partnery (USA, Japonsko, Francie, Anglie, 

Rakousko, Německo). 

- Mezioborové zkušenosti z prostředí výroby, výzkumu a řízení jakosti 

(ISO 9000+). 

- Hluboké teoretické základy a praktické zkušenosti z materiálového 

inženýrství, inženýrské fyziky, chemické technologie a nanotechnologií. 

- Člen Materials Research Society, American Filtration and Separation 

Society, Člen Vědecké rady Fakulty Textilní, Technická Univerzita 

Liberec 

 

Referátu pro rozvoj lidských zdrojů: Ing. Miloš Hernych 

Kvalifikace: 

- VŠ technického směru  

- Aktivní znalost anglického jazyka, částečná znalost německého a 

ruského 

Zkušenosti:  

- Několikaleté zkušenosti s vedením projektových týmů projektů OPVK a 

VaVpI, zaměřených na popularizaci vědy, hledání a rozvoj 

talentovaných jedinců a jejich motivaci k vědecké práci, v pozici 

hlavního řešitele nebo řešitele za spolupříjemce (vč.vedení týmů 100-

150 zaměstnanců)   

- účast na řešení projektů VaV (TAČR, GAČR, MPO) 

- účast na smluvním výzkumu pro domácí i zahraniční partnery (SÚRAO, 

Škoda Auto, ČEZ, ABB Mannheim) 

- vedení grantů FRVŠ 

- vedení studentských prací (BP, DP, projekty)  

Tajemnice ústavu: Ing. Adéla Zemanová 

Kvalifikace:  

- Inženýrka ekonomie, Hospodářská fakulta obor Podniková ekonomie 

Technická univerzita v Liberci, rok ukončení studia 2009 

- Aktivní znalost anglického a ruského jazyka, pasivní znalost německého 

jazyka 



10 
 

- Finanční management projektů: OP RLZ, OP VK, OP VaVpI, mezinárodní 

projekt EK TEMPUS 

Zkušenosti:  

- Příprava a vedení financí národních i mezinárodních projektů v souladu 
s legislativou a požadavky různých poskytovatelů,  

- Vedení pracovního kolektivu, kontrola čerpání finančních prostředků 
projektů, vytváření rozpočtů,  

 

Vedoucí OGP: Ing. Markéta Dubová, Ph.D. 

Kvalifikace: 

- Ph.D. se zaměřením na organizaci a řízení podniků (dizertační práce 

o problematice devizového kurzu jako nástroje hospodářské politiky), 

- aktivní znalost anglického jazyka, pasivně německý jazyk, 

- V současnosti řešitelka projektů - OP VK – Rozvoj řešitelských týmů 

projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci (CZ.1.07/2.3.00/30.0024, 

řešení 2012 – 2014 a OP VK - Zavedení metodiky fullcost na Technické 

univerzitě v Liberci (CZ.1.07/2.4.00/16.0010, řešení 2011 – 2013). 

Zkušenosti:  

- Několikaleté zkušenosti v akademické sféře – výuka v angličtině, 

výzkumná a publikační činnost, 

- Příprava a vedení financí národních i mezinárodních projektů v souladu 

s legislativou a požadavky různých poskytovatelů,  

- Vedení pracovního kolektivu, kontrola čerpání finančních prostředků 

projektů, vytváření rozpočtů,  

- Spoluautorka centrální metodiky kalkulací nepřímých nákladů (fullcost) 

v rámci Technické univerzity v Liberci. 

Dosavadní aktivity managementu v rámci projektu 

Jednotliví vedoucí pracovníci zodpovídají především za následující oblasti: 

Ředitel ústavu 

- Řídí realizaci investiční části výstavby budovy, nákupy přístrojů a vybavení 

- Řídí vlastní chod ústavu 

- Ostatní vedoucí referátů jsou mu přímo podřízeni. 
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Ředitel pro výzkum 

- Koordinuje výzkumné/vývojové aktivity Ústavu (např. příprava této zprávy, 

projektu pro Národní program udržitelnosti (NPU I) či projektu Centra 

kompetence.  

- Koordinuje českou i zahraniční vědeckou spolupráci.  

- Zajišťuje vědeckou informovanost oddělení formou pravidelných seminářů 

ústavu. 

- Zajišťuje plnění příslušných indikátorů (RIV výsledky, VaV projekty)  

Ředitel pro propagaci a vztahy s průmyslem 

- Koordinuje propagaci a prezentaci výsledků projektu na odborných akcích 

(např. prezentace pro Olympiádu v Londýně, Měsíc vědy v Praze, apod.)  

- Navazuje vztahy s průmyslem (noví průmysloví zákazníci)  

- Spolupráci organizuje také formou Průmyslové asociace pro pokročilé 

materiály (AMIA) 

- Zodpovídá za plnění příslušných indikátorů (objem smluvního výzkumu, počet 

projektů spolupráce s aplikační sférou) 

Personální ředitel 

- Zajišťuje nábor pracovníků (ve spolupráci s vedoucími oddělení),  

- Zajišťuje vzdělávání pracovníků a studentů zapojených do aktivit Centra 

- Zodpovídá za plnění příslušných indikátorů (personální složení) 

Tajemnice ústavu 

- Zajišťuje běžný chod a organizaci ústavu;  

- Řídí sekretariát Ústavu 

- Zodpovídá za přípravu monitorovacích zpráv, čerpání rozpočtu 

Vedoucí OGP 

- Zajišťuje informace o nových výzvách k projektům, přípravu nových projektů. 

- Zabezpečuje evidenci, agendu a finanční řízení projektů VaV.  

- Ve spolupráci s Ředitelem pro výzkum eviduje výsledky v RIV.   

Vyjádření k případnému překryvu rolí 

Zodpovědnosti a povinnosti jednotlivých vedoucích pracovníků jsou disjunktní a 

nedochází k překryvům. Jednotliví vedoucí pracovníci Ústavu nevykonávají jiné 

vedoucí funkce v rámci TUL.  

1.4 Řízení rizik 

Identifikovaná rizika neúspěchu projektu 

Již v návrhu projektu byla identifikována některá potenciální rizika neúspěchu 

projektu. Velké riziko bylo spojeno s nedodržením termínu stavby. I přesto, že stavba 
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byla opožděna a dodělávky jednotlivých prací stále běží, činnost ústavu byla 

zahájena podle předpokládaného harmonogramu a práce probíhaly provizorně 

v jiných prostorách TUL. Jednotlivé laboratoře a oddělení se včas etablovaly, zajistily 

personálně a podaly žádosti o výzkumné projekty či pokračovaly ve spolupráci 

s průmyslem. Tím se nenaplnila ani další rizika (technická, právní, organizační, 

lidských zdrojů) identifikovaná na počátku projektu.  

V současnosti přetrvávají či byla identifikována následující rizika: 

Rizika související s uživateli výsledků výzkumu a vývoje 

Vzhledem k pokračující hospodářské krizi je zde opravdové riziko, a to nedostatečná 

poptávka a motivace uživatelů po využití kapacit a služeb příjemce. Řada podniků 

snižuje své rozpočty na činnosti, které nepřinášejí okamžitý hospodářský efekt a to 

včetně podpory inovačního procesu. Vzhledem k plnění a překračování příslušných 

indikátorů smluvního výzkumu (viz dále) je zde však výrazný příslib splnění těchto 

indikátorů i v následujícím období. Vztahy vytvořené s průmyslovou sférou jsou 

dlouhodobé a pro průmyslové partnery přinášejí hmatatelný efekt. 

Rizika spojená s udržitelností projektu 

Rizika, která jsou obecně spojená se získáváním prostředků na VaV z národních 

zdrojů na podporu VaV nelze nikdy zcela eliminovat a záleží převážně na ochotě 

státu podporovat výzkum a vývoj. V současné době plníme, resp. výrazně 

překračujeme indikátor prostředků získaných z národních zdrojů (viz dále). 

Podpořené projekty mají časové období výrazně zasahující do období udržitelnosti 

projektu. Nepředpokládáme také, že by mělo docházet k razantnímu snížení těchto 

dotačních prostředků.  

V případě nezájmu ze strany uživatelů výzkumných výsledků o některý ze segmentů 

výzkumné činnosti, bude operativně optimalizována struktura pracovišť (laboratoří) 

tak, aby Ústav mohl plnit závazné monitorovací indikátory finančního charakteru. 

Opatření přijatá k eliminaci rizik 

Určitým rizikem byla velká roztříštěnost a to jak tematická, tak personální, spojená 

s existencí 19 laboratoří. Protože došlo k různě rychlému rozvoji jednotlivých 

pracovišť a existovalo určité riziko jejich stagnace, bylo provedeno sloučení laboratoří 

do vyšších celků – oddělení, která jsou méně náchylná k časovým výkyvům jak ve 

smluvním výzkumu, tak v získávání zakázek a dalších prostředků na provoz a 

výzkum. V tomto trendu bude vedení Ústavu pokračovat.    

1.5 Vztahy s klíčovými partnery 
Z hlediska mateřské organizace TUL je projekt zařazen pod vysokoškolský ústav 

„Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ zřízený na návrh rektora 

žadatele rozhodnutím Akademického senátu TUL dne 10. 2. 2009 podle § 34 zákona 

č. 111/1998 Sb. – o vysokých školách. Ústav působí v samostatné budově „L“ TUL 

vybudované jako součást projektu. 
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Projekt nemá partnera. Vztahy s jinými institucemi jsou řešeny na úrovni Ředitele 

ústavu či Oddělení pro vědu či Oddělení pro spolupráci s průmyslem a to dle typu 

kooperace.  

1.6 Doplňková analýza 

Komplexní zhodnocení úkolů  

Řízení projektu odpovídá plánu projektu beze změn, s výjimkou výše uvedenou 

(změny v Provozní radě).  

Nastínění klíčových budoucích úkolů/výzev  

- V následujících třech letech dojde k plnému rozvoji aktivit Ústavu tak, aby byly 

naplněny klíčové indikátory projektu vztažené ke konci roku 2015. I když již 

dnes jsou některé indikátory plněny se značným předstihem je nutné 

nastolené tempo udržet. K tomu je zapotřebí následující: 

- Udržet a zkvalitnit personální obsazení Ústavu a to především řešením 

kvalitních projektů VaV včetně projektů mezinárodních. 

- Zvýšit tempo ve výsledcích podávaných do databáze RIV (především kvalitní 

impaktované publikace) a pokračovat v tempu podávaných patentů. 

- Zvýšit objem smluvního výzkumu tak, aby dosáhl požadované hodnoty 20.3 

mil Kč v roce 2015 a to především ještě intenzivnější a dlouhodobější 

spoluprací s průmyslovými partnery.  

SEKCE 2 – Lidské zdroje 

2.1 Politika lidských zdrojů v obecné rovině 
Cílem Centra je vybudovat špičkové vědecké týmy v oblasti jak materiálového 

výzkumu, tak konkurenceschopného strojírenství. V první fázi řešení projektu bylo 

využíváno zejména potenciálu stávajících zaměstnanců TUL. Vzhledem k tomu, že 

Centrum je od svého počátku chápáno a koncipováno jako celouniverzitní projekt, 

bylo možné čerpat z širšího personálního portfolia žadatele TUL, než by tomu bylo 

například u fakultních projektů VaVpI. Kromě vlastních zaměstnanců ale byli již od 

počátku přijímáni i pracovníci externí včetně zahraničních.  

Nábor pracovníků 

Nábor nových pracovníků je realizován v souladu se „Směrnicí ředitele k výběrovým 

řízením na pozice pracovníků VaV Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a 

inovace“, která je doplněním „Řádu výběrového řízení pro obsazování míst 

akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci“. Ve 

Směrnici je v souladu s TA popsán postup výběru kandidátů.  

Informace o vyhlášených výběrových řízeních byla vždy zveřejňována na úřední 

desce TUL, portálu MPSV, ale například i v denním tisku či domácích a zahraničních 

odborných periodikách a příslušných serverech (např. http://www.euraxess.cz). Dle 
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pravidel, stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0005/01/01, procházeli 

všichni přijímaní výzkumní pracovníci (kromě předem vyjmenovaných v TA) 

standardní procedurou otevřeného výběrového řízení, danou výše citovanou 

směrnicí ředitele Ústavu. Procedura je dvoukolová. První fáze je hodnocení 

uchazečů na základě vyhodnocení dotazníku dle metodiky popsané ve Směrnici. 

Druhá fáze hodnotí výsledky strukturovaného pohovoru, zaměřeného na ověření 

motivace uchazeče a posouzení jeho dosavadních výsledků. Bonifikaci mohou získat 

uchazeči, kteří: 

a) absolvovali v období posledních 10 let post-doktorandskou stáž v zahraničí v 

trvání nejméně jednoho roku, 

b) byli zaměstnáni v období posledních 10 let v průmyslovém výzkumu po dobu 

nejméně jednoho roku, 

c) spadají do kategorie „ženy výzkumnice do 35 let“, pro zajištění relevantní 

genderové struktury výzkumných týmů. 

Hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců 

Při hodnocení pracovníků je využívána „Směrnice ředitele: Kariérní řád pracovníků 

VaV Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“. Vychází ze zásad, 

definovaných v TA a precizuje kvantitativní a kvalitativní hlediska, podle kterých jsou 

hodnocení prováděna. Posuzovanými kritérii jsou 

a) Aplikační výsledky – patenty, prototypy, ověřené technologie, autorizovaný 

software.  

b) Výuka a vedení doktorandů, absolvování kurzů dalšího vzdělávání.  

c) Vědecké publikace - články, knihy, prezentace na konferencích.  

d) Efektivita - objem finančních prostředků získaných z grantů a od průmyslových 

partnerů. 

Hodnocení se provádí každoročně a je i podkladem pro případný kariérní postup. 

Kariérní růst 

Možnosti kariérního růstu zaměstnanců Ústavu jsou opět stanoveny ve „Směrnici 

ředitele: Kariérní řád pracovníků VaV Ústavu pro nanomateriály, pokročilé 

technologie a inovace“. Pro výzkumné pracovníky jsou definovány pozice ve 3 

stupních: Junior researcher - Senior researcher - Vedoucí výzkumného programu, 

přičemž je na základě objektivních kritérií dosahovaných výsledků (neplnění nebo 

naopak překračování definovaných aktivit ve dvou po sobě následujících hodnotících 

obdobích) možné pracovníka přeřadit. 

Disciplinární aspekty 

Problematika práv a povinností zaměstnanců je řešena „Pracovním řádem TUL“. 

Ústav nemá zpracovanou vlastní vnitřní směrnici o disciplinárních postizích, nicméně 
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v rovině hodnocení pracovních výkonů (viz Hodnocení pracovních výkonů 

zaměstnanců) je možné uplatnit sankce dle kariérního řádu. U studentů je možné 

uplatnit „Disciplinární řád TUL“.  

2.2 Projektový tým 
V průběhu realizace došlo proti Příloze č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 

0005/01/01 (TA) k několika dílčím změnám v personálním obsazení a velikostech 

úvazku na personifikovaných pozicích projektu. Nejvýznamnější změnou byla 

výměna vedoucího výzkumného programu Materiálový výzkum prof. RNDr. Oldřicha 

Jirsáka, CSc., vynucená odchodem do důchodu, Prof. Ing. Petrem Loudou, CSc. 

Ostatní změny se týkají zejména úpravy vývoje výše úvazků v čase, případně 

upřesňování složení řešitelského týmu a jeho postupné rozšiřování. Tyto úpravy 

rozsahem nevybočují z rámce běžných změn. 

Počty výzkumníků 

Výzkumný tým se rozděluje na dvě skupiny dle zaměření výzkumných programů. 

Následující údaje se vztahují ke konci roku 2012. Oproti plánu došlo ve všech 

kategoriích pracovníků k nárůstům v počtech i přepočtených úvazcích.  

 
Výzkumný tým 

- plán 
Výzkumný tým - skutečnost 

 
osoby 

kvalifikační struktura přepočtené úvazky 

osoby úvazky prof doc Ph.D Mgr Bc 
 

Start 
up 

projekty 
CxI celkem 

vedoucí odd. a 
výzk. progr.     10 8 2         2,06 4,97 7,03 

senior resear. 28 14 40 6 15 12 7     16,26 12,69 28,95 

junior resear. 32 16 63     40 23     21,85 29,46 51,31 
technik/ 
laborant     36     3 20 4 9 12,65 16,58 29,23 

celkem 60 30 149 14 17 55 50 4 9 52,82 63,7 116,52 

 

2.3 Školení a profesní rozvoj 
Nedílnou součástí práce s lidskými zdroji je i systém dalšího vzdělávání a zvyšování 

kompetencí zaměstnanců Ústavu. Obecným problémem, který se vyskytuje na 

většině pracovišť, která mají odborně diverzifikované a různorodé aktivity, je malá 

vzájemná informovanost o úkolech a problémech, které jsou na pracovištích řešeny, 

ale i například o možnostech těchto pracovišť nabídnout ostatním přístrojové 

vybavení a služby. Byl proto zaveden systém pravidelných seminářů, na kterých 

jednotlivé laboratoře a oddělení prezentují náplň své práce, možnosti technického 

vybavení nebo právě řešené projekty. Semináře probíhají s týdenní periodicitou. 

Dále byl zaveden systém seminářů, na kterých prezentují jednotliví doktorandi a 

postdoktorandi odborná témata, která řeší, informují o svých stážích a podobně. 

Také tento seminář má týdenní periodicitu. 



16 
 

Do systému dalšího vzdělávání pracovníků je možné zahrnout i dokument Plán 

mobilit, podle kterého jsou organizovány dlouhodobé odborné stáže a pobyty 

zaměstnanců a doktorandů Ústavu na obdobných pracovištích domácích i 

zahraničních.    

V roce 2011 vyjeli na zahraniční pracoviště (USA, Nizozemsko, Irsko, Německo) 4 

pracovníci, v roce 2012 již minimálně 14 pracovníků (např. Švédsko, Německo, USA, 

Kanada, Švýcarsko). Kromě toho hostovalo na Ústavu 5 zahraničních a 3 tuzemští 

stážisté. 

Nedílnou součástí aktivit profesního růstu a dalšího vzdělávání zaměstnanců je i 

nabídka školení tzv. měkkých dovedností (softskills). V současnosti probíhá výběrové 

řízení firmy, která zajistí v průběhu následujícího období cca 1,5 roku sérii asi 30 

jedno nebo vícedenních školení pro zaměstnance Ústavu v těchto oblastech:    

 manažerské dovednosti, 

 komunikační dovednosti, 

 work-life Ballance, 

 specifické dovednosti, 

 prezentační dovednosti. 

V rámci projektu OPVK „Otevřená univerzita“ se připravuje pro vybrané členy 

projektového týmu nabídka cca 35 krátkodobých výjezdů na zahraniční instituce se 

zaměřením „best praxis“ v oblasti řízení projektových týmů, patentovou ochranu 

výstupů VaV, propagační aktivity a práci s lidskými zdroji.   

2.4 Další informace 

Práce s budoucími studenty  

Jedním z hlavních cílů Projektu je výchova vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů -

absolventů doktorského a magisterského studia, kteří by mohli nalézt uplatnění ve 

výzkumné sféře veřejné i podnikové. Kromě standardního systému vyhledávání 

vhodných adeptů, jakým je například vypisování a vedení témat diplomových prací, 

zaměřených na problematiku řešenou Centrem či tipování a následné vedení 

doktorandů zaměstnanci Ústavu, začaly být implementovány i netradiční metody 

dlouhodobé práce s talentovanými jedinci a jejich motivace k budoucí kariéře ve 

výzkumu. V první fázi implementace projektu to byly především zaměřením 

synergické projekty OP VK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji „Nové talenty“ a 

„STARTTECH – Začni s technikou“, jejichž cílovou skupinou byla především mládež 

na základních a středních školách. První se orientoval na oslovování co nejširší 

základny mládeže, druhý jej pak doplňoval dlouhodobou individuální prací se 

„zachycenými“ talentovanými jedinci. Na tyto projekty v současnosti navazuje další 

projekt OP VK „Otevřená univerzita“, který má jako jeden z hlavních cílů vytvoření 

systému pro hledání a dlouhodobou práci s možnými budoucími adepty 

magisterského a doktorského studia, kteří by se tematicky shodovali se zaměřením 
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Ústavu. V jeho rámci jsou testovány různé způsoby motivace mladé generace 

k vědecké práci, ať již se jedná o Dětskou univerzitu, mentoringový program (stáže 

studentů ze středních škol), tematické soutěže, podpora zajímavých nápadů či 

studentské vědecké konference.                         

Současné úkoly a problémy 

V souladu s projektem Centra byl Referát pro rozvoj lidských zdrojů konstituován až 

v druhé polovině roku 2012. Do té doby byla výběrová řízení na zaměstnance a další 

aktivity tohoto oddělení realizována v součinnosti s rektorátními útvary TUL a 

Oddělení tajemnice Ústavu. Referát se proto v současnosti zaměřuje hlavně na 

zavedení a rozvíjení aktivit, popsaných v sekci 2.1 a 2.3, tedy hledání a podporu 

vhodných adeptů magisterských a doktorských studijních programů a profesní rozvoj 

stávajících zaměstnanců. 

Budoucí témata 

V následujícím období jsou očekávána tato témata, na která se bude nutné připravit: 

- využití výzev operačních programů následujícího programového období 2014-

2020. Tyto nástroje se nejenom v rámci Ústavu v předchozím období ukázaly 

jako velmi vhodné pro hledání a podporu rozvoje lidských zdrojů, zejména při 

budování dlouhodobého systému práce s talentovanými jedinci nebo 

získávání excelentních pracovníků z celého světa. 

- Zavedení dalších forem rozvoje lidských zdrojů, vycházejících ze zkušeností 

aktuálně rozvíjených aktivit. Stávající i nové pracovníky třeba neustále 

připravovat na měnící se situaci a seznamovat s novými trendy a poznatky. 

- Zavedení systému hledání a náboru nových zaměstnanců, kteří budou 

přicházet v rámci běžné fluktuace. 

- Zavedení systému vstupních školení pro nové zaměstnance. Tento systém 

zatím na Ústavu, ale i TUL jako celku, chybí. Noví zaměstnanci jsou 

zaškolováni pouze svými vedoucími, což je dlouhodobě neudržitelný stav.   

Dalším nástrojem pro zkvalitnění výzkumného a vývojového týmu Ústavu je 

dlouhodobé angažování domácích i zahraničních pracovníků s excelentními výsledky 

v celosvětovém srovnání nebo s potenciálem těchto výsledků v krátké době 

dosáhnout. Na podporu tohoto cíle je mimo jiné realizován projekt OP VK „Rozvoj 

řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci“, který přivedl na 

půdu Ústavu 7 domácích a 7 zahraničních (Indie, Polsko, Bulharsko) absolventů 

doktorských studijních programů.           
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SEKCE 3 – Finanční aspekty 

3.1 Souhrnný rozpočet projektu 

Celkový rozpočet projektu 

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0005/01/01 ze dne 24. 11. 2009 byl 

TUL stanoven rozpočet na celou dobu trvání (12/2009 – 12/2013) projektu Centra 

v celkové výši cca 800 mil Kč, z čehož 669 mil Kč bylo určeno na investiční výdaje a 

131 mil Kč na výdaje neinvestiční. V průběhu řešení projektu byly s poskytovatelem 

projednány v režimu podstatných změn dílčí změny rozpočtu, které vyplývaly jednak 

z potřeb realizačního a výzkumného týmu a jednak z realizovaných výběrových 

řízení, která znamenala v některých případech podstatné snížení či zvýšení cen 

pořizovaného majetku. Na základě vydaného Společného metodického pokynu č. 1 

ze dne 15. 3. 2011 Řídicím orgánem MŠMT byly kráceny původně plánované výdaje 

v kapitole 2.3 Pořízení stavby a rozpočet zaznamenal krácení způsobilých výdajů o 

145 mil Kč. Nově schválený rozpočet předpokládá způsobilé výdaje v celkové výši 

necelých 655 mil Kč, z čehož investiční část tvoří 517 mil Kč a neinvestiční výdaje 

tvoří 138 mil Kč.   

Jednotlivé kategorie rozpočtu a jejich změny a odchylky 

Čerpání jednotlivých položek uznaných nákladů a změny v rozpočtu jsou detailněji 

popsány po jednotlivých položkách rozpočtu: 

Nehmotný majetek 

Projekt počítal s pořízením nehmotného majetku ve formě software a ocenitelných 

práv v celkové výši 353 tis Kč po celou dobu řešení, což tvoří 0,05% celkového 

rozpočtu. V době finalizace této zprávy nebyly tyto prostředky čerpány s tím, že jejich 

čerpání je plánováno na rok 2013. 

Hmotný majetek 

Nejrozsáhlejší položkou rozpočtu je hmotný majetek, konkrétně se jedná o výstavbu 

nové budovy „L“, kde v současnosti sídlí VŠ Ústav CxI, a dále nákup přístrojového 

vybavení. Podíl hmotného majetku na celkovém rozpočtu projektu tvoří skoro 79%. 

V době finalizace této zprávy bylo čerpáno cca 63,5% prostředků určených na 

pořízení hmotného majetku.  

Výběrové řízení na stavbu nové budovy „L“ bylo vyhlášeno v dubnu 2010.  

Přihlásily se tyto firmy: GEOSAN GROUP a.s., HOCHTIEF CZ a.s., OHL ŽS, a.s., 

SDRUŽENÍ TU Liberec PSG&BREX, BAK stavební společnost, SKANSKA a.s., 

SYNER, s.r.o. a Metrostav a.s. – divize 8. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku 

předložila firma Metrostav a.s., jejíž nabídková cena byla ve výši necelých 259 mil Kč 

bez DPH. Právě nízká nabídková cena vedla, na základě Společného metodického 

pokynu č. 1, ke krácení způsobilých výdajů projektu. Příjemci dotace byla ponechána 

tzv. úspora ve výši 30% z úspory ze zakázky na stavební práce, což v tomto případě 
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činí 62 mil. Kč. Část úspory je ponechána na případné vícepráce, část bude 

vyčerpána na nákup přístrojů a vybavení. 

V okamžiku finalizace této zprávy bylo na výstavbu nové budovy čerpáno téměř 82% 

prostředků. V nejbližších měsících (nejdéle do června 2013, tedy do konce 

infrastrukturní části projektu) plánujeme vyčerpat 100% prostředků určených na 

stavbu budovy „L“. 

Další velice rozsáhlou položku rozpočtu projektu tvoří přístrojové vybavení – více 

než 34%. Přístroje byly nakoupeny v otevřeném nadlimitním výběrovém řízení 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Projekt Centra původně počítal 

s pořízením přístrojů a dalšího zařízení v celkové výši necelých 180 mil Kč. Na 

základě žádosti TUL byla tato položka rozpočtu navýšena na skoro 220 mil Kč. 

V době finalizace této zprávy bylo pořízeno více než 90 přístrojů a vyčerpáno více 

než 172 mil prostředků na přístroje (včetně přístrojů ve fázi již ukončený výběrových 

řízení). S vyhlášením výběrových řízení na zbývající přístroje se počítá nejpozději do 

konce prvního čtvrtletí roku 2013. Vedle přístrojového vybavení rozpočet počítal 

s částkou na ostatní vybavení v původní výši 220 tis Kč, po projednané změně 

s poskytovatelem ve výši 4 mil Kč. Tato položka je v současnosti čerpána z více než 

50 %. 

Platy (Osobní náklady)  

Platy tvoří necelý 14% rozpočtu projektu Centra. Projekt původně počítal s celkovým 

čerpáním ve výši 82 mil Kč. Po projednané změně byl rozpočet na osobní náklady 

navýšen na 91 mil Kč. Navýšení položky rozpočtu bylo způsobeno zejména 

zařazením pracovníků Technického úseku TUL do realizačního týmu projektu a 

potřebou posílit technický a investiční dozor stavby. Příjemce původně předpokládal 

toto zajištění v rámci služeb, ale ukázalo se, že pro tyto velmi specifické činnosti je 

zapotřebí znalost vnitřního prostředí příjemce a synergie s ostatními útvary TUL. 

Položku osobních nákladů tvoří jednak mzdy realizačního týmu (řízení a další 

podpůrné funkce) – zhruba 17,5% z celkových osobních nákladů - a také mzdy 

výzkumníků, kam jsou zahrnuti zejména vedoucí výzkumného programu, senior a 

junior researchers a techničtí pracovníci. Položka zahrnuje dále odměny vyplacené 

na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti a také náklady na 

sociální a zdravotní pojištění.  

Realizační tým zahrnuje zejména ředitele Ústavu, finančního manažera, specialistu 

na výběrová řízení, dále pak vedoucí referátů pro: výzkum, rozvoj lidských zdrojů, 

propagaci a vztahy s průmyslem a Oddělení grantové podpory. Součástí týmu jsou 

rovněž autorský, investiční a technický dozor stavby a mnohé další. V době zahájení 

projektu zahrnoval realizační tým celkem 22 osob s přepočtenou kapacitou 5,59 (dále 

jen FTE). V době finalizace této zprávy (konec roku 2012) již realizační tým zahrnoval 

nově pracovníky propagace, manažery projektů, ředitele referátů a administrátory – 

celkem 36 osob s FTE 17,76, z nichž 8,24 FTE je hrazeno z Centra. 
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Osobní náklady na výzkumný tým tvoří více než 82% rozpočtovaných osobních 

nákladů Centra. Výzkumný tým zahrnuje vědecké pracovníky laboratoří v pozici 

junior researcher a senior researcher a dále v pozici techniků. V roce 2010 bylo na 

projektu Centra a projektech VaV evidovaných na Ústavu zaměstnáno celkem 29 

osob v pozici senior researcher, což tvořilo 8,22 FTE. Ke konci roku 2012 pracuje na 

pozici senior researcher celkem 37 osob, s FTE 20,81 z nichž je bezprostředně 

z Centra hrazeno 9,7 FTE. Na pozici junior researcher pracovalo v roce zahájení 

projektu celkem 21 osob s FTE 4,60, z Centra bylo hrazeno 3,84 FTE. Na konci roku 

byl tento počet na všech projektech Ústavu navýšen na 32,90 FTE, z Centra jsou 

hrazeny osobní náklady 40 osobám s FTE 14,95. Na řešení vědeckých úkolů Centra 

se podílejí také techničtí pracovníci - v době zahájení projektu 3 osoby s FTE 0,2, ke 

konci roku 2012 v Ústavu pracuje již 15 techniků s FTE 8,16, přičemž 2,55 FTE je 

hrazeno z projektu Centra. Za každou oblast výzkumu - materiálový výzkum a 

konkurenceschopné strojírenství odpovídá jeden vedoucí výzkumného programu. 

Celkový FTE všech výše uvedených osob věnovaný výhradně řešení projektu Centra 

v roce 2010 byl 18,8, v roce 2011 byl 35,2 a v roce 2012 je 36,84. Celkový 

přepočtený úvazek zaměstnanců v rámci všech VaV projektů evidovaných na Ústavu 

byl následující: 19,72 (v roce 2010), 51,13 (v roce 2011) a 80,99 (v roce 2012).  

Celkový čerpaný objem osobních nákladů na řešení projektu Centra vyplývá z 

platného Vnitřního mzdového předpisu Technické univerzity v Liberci, který stanovuje 

výši tarifů pro jednotlivé mzdové třídy, skupiny pracovních činností a výši pohyblivých 

složek mezd pro pracovníky TUL a dále z Kariérního řádu Ústavu. V současnosti je 

objem finančních prostředků z Centra vyčerpán z necelých 45%. Vzhledem 

k dokončení budovy L a začátku práce v nových prostorách v průběhu roku 2012 

došlo k výraznému navýšení těchto čerpaných prostředků až v roce 2012 a v tomto 

trendu bude Centrum pokračovat i v roce 2013.  

Materiál (spotřební a provozní) vzniklý v přímé souvislosti s řešením projektu 

Centra byl plánován v celkové výši 18 mil Kč, což tvoří necelá 3% rozpočtu projektu. 

Tyto prostředky příjemce používá na úhradu provozu drobné výpočetní techniky, 

dovybavení laboratoří, chemikálií, materiálu na užitné vzory, prototypy a jiné 

aplikované výsledky VaV, dále na úhradu nákupu odborné literatury a dalších pro 

provoz Centra nezbytných výdajů. Největším výdajem této kapitoly byl nákup 

kancelářského, strojírenského a chemického nábytku v roce 2012. V současnosti je 

tato položka čerpána z 52%. 

Náklady nebo výdaje na služby byly plánovány ve výši 14 mil Kč, což tvoří cca 2% 

rozpočtu projektu. V průběhu realizace projektu byla tato položka zkrácena zhruba 

na polovinu na 7,2 mil Kč, což tvoří méně než 1 % rozpočtu projektu. Tyto prostředky 

byly použity zejména na služby patentového právníka při přihlášení vynálezů apod., 

náklady na akreditace laboratoří, nákupy licencí SW, poradenské a konzultační 

služby při přípravě technické specifikace výběrových řízení, vložné na konference a 

různá školení či semináře, nájmy technických plynů či překlady podkladů a 
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propagačních materiálů projektu zejména do angličtiny. Služby jsou na konci roku 

2012 čerpány z necelých 16%. 

Publicita byla v projektu plánována v celkové výši 0,8 mil tisíc Kč. V průběhu 

realizace projektu byla tato položka navýšena na 1,85 mil Kč, což je cca 0,3% 

rozpočtu projektu. Prostředky na publicitu byly čerpány zejména na realizaci a úpravy 

webových stránek Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, na 

přípravu informačních a komunikačních materiálů (desek, plakátů, brožur), 

informačního panelu na budovu „L“ a mnohé další. Na všech těchto materiálech byly 

uváděny loga Operačního programu VaVpI, EU a ostatní povinné prvky publicity. 

V současnosti je čerpáno cca 26% rozpočtu na publicitu. Opět zde dojde ke zvýšení 

čerpání s provozem budovy L. 

Cestovné tuzemské a zahraniční bylo v projektu plánováno v celkové výši 2,7 mil 

Kč. V průběhu realizace projektu byla tato položka na základě žádostí vedoucích 

oddělení navýšena na 5,6 mil Kč, což je cca 1% rozpočtu projektu. Tyto prostředky 

jsou průběžně čerpány na cestovní výdaje, ubytování a stravné na domácí i 

zahraniční konference, kde byly prezentovány články a další příspěvky. Dále byly tyto 

prostředky čerpány na cesty k průmyslovým partnerům, kteří měli zájem o aplikaci 

výsledků Centra ve své výrobní praxi či o spolupráci v projektech či zakázkách 

doplňkové činnosti. 

Celkové nezpůsobilé výdaje  

Nezpůsobilé výdaje byly v původním rozpočtu projektu plánovány pouze na úhradu 

pro projekt nezpůsobilé části DPH. V průběhu realizace projektu však byly ŘO 

některé z neinvestičních či investičních výdajů označeny za nezpůsobilé. Příjemce 

tyto náklady uhradí z vlastních prostředků, které byly vloženy na projektové účty.  

Režijní výdaje  

byly v projektu plánovány v celkové výši 12 mil Kč, což tvoří necelá 2% celkového 

rozpočtu. Čerpání těchto prostředků je podmíněno přijetím metodiky výpočtu režie 

podle full cost modelu. Vzhledem ke skutečnosti, že metodika full cost TUL dosud 

nebyla MŠMT certifikována, nebyly v letech 2010 – 2012 čerpány žádné finanční 

prostředky na úhradu režijních nákladů. S čerpáním finančních prostředků na úhradu 

režijních nákladů je v projektu počítáno na rok 2013, kdy by měla být metodika plně 

certifikována.  

Celkově bylo na projekt k 30.11.2012 čerpáno 423 mil. Kč, což je zhruba 63% 

schváleného rozpočtu. Důvodem nízkého čerpání neinvestičních prostředků je 

prodloužení prací na stavbě budovy „L“, kdy nemohly být plně zapojeny řešitelské 

týmy do výzkumných prací. Díky dokončování budovy „L“ byly méně čerpány 

prostředky na materiál, služby a prostředky na cestovné, než bylo původně 

plánováno. S rozvojem aktivit v budově L v druhé polovině roku 2012 a především 

plánovaných pro rok 2013 se předpokládá výrazné zvýšení čerpání jednotlivých 

položek.  
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3.2 Finanční oddělení příjemce od mateřské instituce 
Projekt Centra je spojen s vybudováním nové organizační jednotku TUL – 

vysokoškolského Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, jehož 

fungování se řídí stejně jako fungování celé univerzity zákonem č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách. Tento Ústav se dále řídí jednak vnitřními předpisy platnými pro 

celou Technickou univerzitu v Liberci a jednak interními předpisy vlastními. Ústav 

hospodaří se svým rozpočtem, který je oddělen od rozpočtu ostatních součástí 

univerzity. Hospodaření a vnitřní správu Ústavu řídí tajemnice v rozsahu stanoveném 

Statutem TUL. Finanční prostředky jsou odděleně evidovány na nákladových 

střediscích jednotlivých oddělení a referátů, projektů a smluvního výzkumu či 

zakázek doplňkové činnosti.  

V současnosti také Ústav nemá žádný příjem z institucionální podpory ani příjem ze 

vzdělávací činnosti (viz dále). 

3.3 Generování příjmů 
Nutnou podmínkou pro udržitelný rozvoj aktivit Ústavu je zajištění dostatečného 

objemu příjmů. Provozní rozpočet Ústavu se, podle plánu projektu, skládá z pěti 

hlavních položek: 

- Smluvní výzkum  

- Národní granty 

- Mezinárodní granty 

- Institucionální financování 

- Ostatní zdroje (pronájmy, prodej služeb a zakázková činnost, průmyslová 

asociace, atd.) 

3.3.1 Plánovaný vs. dosažený příjem a odchylky 

Centrum počítá s příjmy v jednotlivých položkách (uvedeno za období 2010-2 a plán 

k cílovému roku OP VaVpI - 2015), které jsou následně plněny (vše v mil Kč): 

Zdroje 2010 2011 2012 2015 

 Plán Skuteč. Plán Skuteč. Plán Skuteč.* Plán 

Smluvní v. 1.3 1.3 3.7 16.4 4.7 24 20.3 

CZ granty 1.3 2.4 3.7 31.0 4.7 79 38.0 

Mezinárodní 0 0 0 0.2 0 0.4   4.0 

Institucionální 0 0 0 0 0 0 10.0 

Ostatní 0 0 0 0 0 0 14.9 

Suma 2.6 3.7 7.4 47.6 9.4  87.2 

*odhad k prosinci 2012 

V prvních letech projektu (2010-2) byly provozní příjmy plánovány nízké vzhledem 

k tomu, že projekt neměl své zázemí (budovu L) a jednotlivé pracovní týmy se teprve 

vytvářely. Ve skutečnosti došlo již v roce 2011 k výraznému nárůstu příjmů oproti 

plánu, především z národních grantů (8x překročený indikátor), ale i ze smluvního 

výzkumu (4x). Tento trend pokračoval i v roce 2012, kdy se tato čísla blíží i k číslům 
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plánovaným pro rok 2015. V těchto letech také nebyly stanoveny indikátory pro 

příjem z mezinárodních projektů, institucionální podpory ani ostatní příjmy. Tyto 

položky proto nebyly plněny s výjimkou příjmu z mezinárodních projektů, kdy byl 

řešen jeden projekt v rámci 7.RP EU (viz sekce 4).  

3.3.2 Hlavní úspěchy/neúspěchy, kterých bylo dosaženo a budoucí plány  

V oblasti financování Ústavu bylo již od počátku dosaženo plnění (resp. výrazné 

překračování) stanovených indikátorů. To se týká především příjmů z národních 

grantů a příjmů ze smluvního výzkumu. V případě grantů lze předpokládat, že jejich 

objem zůstane po dobu udržitelnosti projektu minimálně na úrovni roku 2012, protože 

většina grantů má dobu trvání po několik příštích let. Horší situace je v případě 

smluvního výzkumu, kde se v blízké budoucnosti nedá očekávat oživení 

hospodářské situace a tím i větší investice firem do aplikovaného výzkumu či vývoje 

formou smluvního výzkumu. I tak se domníváme, že existující vazby na průmysl a 

připravovaný program spolupráce umožní splnit stanovená kritéria projektu. I 

v kategorii mezinárodní granty očekáváme zlepšení. Ve fázi negociace je jeden 

projekt 7.RP EU, který výrazně vylepší tento parametr pro následující čtyři roky. 

Celkově lze tedy konstatovat, že parametry Ústavu byly dobře nastaveny a je reálné 

jejich plnění i v blízké budoucnosti. 

3.3.3 Politika/strategie reinvestice příjmů 

Od roku 2014 projektový tým počítá s reinvesticemi příjmů do udržitelnosti 

vybudovaných výzkumných kapacit Ústavu ve výši 22.8 mil Kč ročně. Jako zcela 

zásadní se v tomto ohledu jeví příjmy z NPU I (viz níže), protože tento program 

počítá i s kapitálovými náklady nebo výdaji na pořízení a obnovu hmotného i 

nehmotného majetku nezbytného pro řešení projektu. Vedle tohoto programu 

centrum počítá i s využitím dalších zdrojů (vnitřní zdroje TUL FRIM).  

3.4 Doplňkové informace  

3.4.1. Vyhodnocení problémů, které se v této oblasti objevily a způsob 

jejich řešení 

Z hlediska finančních aspektů projektu se jako problematické jevilo a jeví získávání 

neveřejných prostředků k dofinancování projektů vědy a výzkumu. Poskytovatelé 

dotačních prostředků na projekty vědy a výzkumu totiž v souladu se zákonem č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků neposkytují 

v případě aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 100%ní úhradu rozpočtu 

z dotace a zbylý podíl vyžadují pokrýt z tzv. neveřejných prostředků. Firmy, se 

kterými pracovníci Ústavu spolupracují a které mají o výsledky společného výzkumu 

zájem, často nemají dostatek vlastních neveřejných prostředků k dofinancování. 

Proto, ačkoliv TUL jako výzkumná organizace může požadovat 100%ní financování 

z dotace, nabízejí při získávání společných projektů s aplikační sférou určitý podíl 

dofinancování. Ústav pak hledá cesty, jak tyto prostředky získat ze své hospodářské 

činnosti.  
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Dalším problematickým finančním aspektem je prokázání režijních nákladů 

v souladu s požadavky programu OP VaVPI. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla 

metodika full cost TUL dosud certifikována MŠMT, nebyly v letech 2010 – 2012 

čerpány žádné finanční prostředky na úhradu režijních nákladů v rámci Centra. Tento 

problém příjemce TUL řeší v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost s názvem „Zavedení metodiky full cost na Technické univerzitě 

v Liberci“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/16.0010. TUL počítá s plnou implementací metodiky 

do účetnictví od 1. 1. 2013 a tím i úhradou režijních nákladů z Centra.    

3.4.2. Stručný výčet budoucích výzev/témat, které jsme schopni očekávat 

v průběhu následujících 3 let 

Do konce roku 2013 bude činnost Ústavu financována převážně účelovou podporou 

z projektu Centra, dále účelovými prostředky z již získaných projektů VaV, smluvního 

výzkumu a zakázek doplňkové činnosti. Projekt počítal od roku 2014 s institucionální 

podporou. Tato podpora měla být získána z Národního programu výzkumu III. Vláda 

ČR však vyhlášení tohoto programu v průběhu řešení Centra zrušila. Jako možný 

zdroj institucionální podpory se jeví prostředky získané na základě výsledků VaV 

evidovaných v RIV (Rejstřík informací o výsledcích vědy a výzkumu České 

republiky). Zde však lze logicky očekávat konflikt zájmu s fakultami TUL, neboť i ty 

mají o tyto výsledky zájem a sdílejí mnohé zaměstnance.  

V letošním roce (2012) vláda ČR rozhodla o vyhlášení veřejné soutěže v rámci 

Národního programu udržitelnosti I (dále NPU I). Cílem programu, do kterého se 

kolektiv Ústavu hodlá zapojit, je zajištění trvalého rozvoje výzkumné infrastruktury 

Center, který podpoří sociální i ekonomický rozvoj regionů, kde Centra působí.  
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SEKCE 4 – Výzkumné programy 
 

Tematicky se projekty dělí na dva výzkumné programy - Materiálový výzkum (MV) a 

Konkurenceschopné strojírenství (KS).  

Materiálový výzkum 

se zaměřením zejména na nanomateriály a jejich aplikace a možné využití. 

Konkrétně se jedná o následující oblasti: 

- základní výzkum zaměřen na kompletní fyzikální popis procesů probíhajících 

při elektrostatickém zvlákňování polymerních roztoků a tavenin 

- nové varianty procesů zvlákňování a jejich modifikace (příprava různých typů 

nanopovrchových úprav a příprava kompozitů na bázi nanovláken) 

- aplikovaný výzkum nanomateriálů je zaměřen na zkoumání jejich vlastností a 

jejich využitelnosti pro konkrétní aplikace (vývoj zejména filtrů, povrchových 

úprav v medicíně a strojírenství a biotechnologických materiálů pro čištění vod 

a jiné sanační postupy). 

Konkurenceschopné strojírenství 

se zaměřením zejména pro oblasti robotů s mechatronickými systémy, nových 

pohonných jednotek strojů a mobilních prostředků, bezpečných strojírenských 

konstrukcí a progresivních technologií zpracování technických materiálů. Konkrétně 

se jedná o následující oblasti: 

- vývoj a výrobu strojů, zařízení a dopravních prostředků a zajištění vyššího 

stupně inovace průmyslové výroby.  

- zavádění pokročilých technologií do vývoje výrobních strojů, zařízení, 

mobilních prostředků a technologických celků k zajištění zpracovatelnosti 

materiálů, výroby komponentů a finálních výrobků při vysokých pracovních 

rychlostech, vyšší spolehlivosti a nízkých provozních nákladech.  

- snížení energetické náročnosti výroby a ekologické zátěže 

- komplexní řešení specifických problémů z oblasti strojírenské techniky 

zaměřené na optimalizaci vlastností strojů, zařízení a mobilních prostředků v 

interakci s novými pracovními procesy.  

4.1 Pokrok v realizaci 

Cíle, milníky, výsledky a monitorovací ukazatele 

Základem Centra bylo navázat na zkušenosti TUL v oblasti výzkumu (nano)materiálů 

a pokročilých technologií. Přestože hlavním cílem programu regionálních center je 

poskytovat výzkumné kapacity pro průmyslové podniky formou smluvního výzkumu, 

nutnou podmínkou je aktivní účast na výzkumných programech, které zajistí 

špičkovou odbornou úroveň pracovníků Ústavu i jeho rozpočet.  
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Úkolem proto bylo hned od počátku projektu zahájit činnosti, které vedou k získání 

výzkumných projektů v daném oboru. Tento fakt se pak odráží v plnění plánovaných 

indikátorů Centra. Z pohledu výzkumných programů jsou to především příjmy 

z výzkumných programů, počet projektů spolupráce s aplikační sférou, různé typy 

výstupů RIV a počty absolventů Mgr. a PhD., na nichž se pracovníci a pracoviště 

TUL podílejí. Přehled těchto indikátorů a jejich plnění je uveden v následující tabulce: 

indikátor 2010 2011 2012* 

 Plán Skuteč. Plán Skuteč. Plán Skuteč. 

Příjmy z národních 
grantů 

1.3 2.4 3.7 31.0 4.7 79 

Příjmy z mezinár. grantů 0 0 0 0.2 0 0.4 

RIV       

Jimp 0 0 0 0 4 10 

Jneimp 0 0 0 0 5 10 

Patenty (ČR) 0 0 0 0 0 9** 

Patenty (mezinárodní) 0 0 0 0 0 0 

Ověřená technologie 0 0 0 0 0 5 

Užitný a prům. vzor 0 0 0 0 0 9 

*odhad prosinec 2012 

**patenty podané, nikoliv udělené 

Podrobněji je plnění jednotlivých indikátorů předmětem této kapitoly.  

Výčet toho, co bylo dosaženo  

Pokud bychom měli hodnotit dosavadní úspěchy Centra, tak je lze shrnout 

následovně: 

- Centrum se zapojilo do celé řady různorodých výzkumných programů a tím 

výrazně překračuje indikátory stanovené pro jednotlivé roky řešení. Toto se 

také odráží v objemu smluvního výzkumu, kdy i tento indikátor (viz následující 

sekce) se daří výrazně překračovat. Centrum zde navázalo na existující 

spolupráce a snaží se je dále prohloubit. 

- Tematicky se směry výzkumu dělí podle výzkumných programů. V oblasti 

materiálového výzkumu se projekty zabývají např. biotechnologiemi a 

nanotechnologiemi čištění vod, nanovlákennými filtry pro vody i vzdušniny, 

využitím nanomateriálů pro ukládání energie, technologií nanášení povlaků 

s orientovanou nanostrukturou, smart textiliemi pro náročné podmínky apod. 

- V oblasti konkurenceschopného strojírenství je to např. zvyšování účinnosti 

ozubení soukolí, technologie výroby anorganických nanovláken, vývoj nových 

metod svařování a tepelného zpracování progresivních materiálů či zvyšování 

účinnosti spalovacích motorů, robotické struktury.      

- I když je činnost Centra teprve na počátku, lze již nalézt konkrétní výsledky 

jednotlivých pracovních kolektivů. Výsledkem jsou jednak aplikované výsledky 

(podané patenty, ověřené technologie či užitné vzory) a jednak i publikační 

činnost (Jimpa a Jneimp). 
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- Konkrétním příkladem je přeplavovací 

spinner. Technologie je založená na 

elektrostatickém zvlákňování z volné 

povrchu tenké polymerní dvoj-vrstvy. 

Dochází k vytvoření koaxiálních 

nanovláken typu jádro-plášť.  

Přeplavovací spinner je složen ze dvou 

plnících komor, které přivádějí polymerní 

roztoky a komory odpadové, která slouží k 

odvádění použitého polymerního nezvlákněného materiálu. Mezi plnícími 

komorami a komorou odpadovou je umístěna elektroda připojená ke zdroji 

vysokého napětí. Výhodou je vytvoření více kapalinových trysek a tedy vyšší 

výrobnost celého zařízení.  

 

Centrum se již od svého vzniku zapojilo do výzkumných aktivit prostřednictvím 

vyhlašovaných výzkumných programů, převážně programů TIP Ministerstva 

průmyslu a obchodu (MPO). Se vznikem Technologické agentury ČR (TAČR) i do 

programů ALFA a od letošního roku i do programů Center Kompetence. Výsledkem 

je 40 výzkumných projektů, na nichž se v současné době pracovníci Ústavu podílejí. 

Naprostá většina projektů, které Ústav řeší, jsou projekty aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje. To je možné jednoduše doložit tím, že poskytovatelem je 

TAČR v rámci programu ALFA (18 projektů), Center Kompetence (3) a MPO v rámci 

programu TIP (16). Pouze jeden projekt je projektem základního výzkumu 

financovaný GAČR.  

Z dlouhodobého pohledu jsou významné účasti na projektech Center Kompetence 

TAČR. Jedná se o projekty až 8. leté, které zakládají významné spolupráce s 

průmyslovou sférou. I když se v první výzvě nepodařilo získat CK, jehož by Ústav byl 

řešitelem, podílíme se jako spoluřešitelé na řešení tří CK. Konkrétně jsou to CK 

automobilového průmyslu Josefa Božka (řešitel ČVUT), CK Ekologicky šetrné 

nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (řešitel Univerzita Palackého 

Olomouc) a CK Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny (řešitel ČVUT 

Praha).   

Z pohledu realizace výsledků je významný i projekt Nové technologie a speciální 

komponenty strojů realizovaný v rámci programu PRE-SEED fondů, tj. přípravy pro 

zavedení nových technologií do výroby.    

Plánované a dosažené ukazatele 

Vedle možnosti rozvoje jednotlivých laboratoří a oddělení prací na těchto projektech 

a zvyšování odborné úrovně pracovníků Ústavu, se tyto projekty odrážejí i plnění 

indikátorů projektu. Jak již bylo uvedeno výše, jedním z indikátorů projektu je objem 

prostředků z národních grantů (nepovinný ukazatel). Finanční objem uznaných 

nákladů těchto grantů více než řádově překračuje indikátory pro objem prostředků 
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z národních grantů pro jednotlivé roky (viz sekce 2). Je zde nutné uvést, že objem 

uznatelných nákladů všech těchto projektů přes všechny příjemce a roky řešení je 

více než 1,7 miliardy Kč.    

Objem již nyní nasmlouvaných grantů na rok 2013 je přes 85 milionů a k tomu je 

nutné uvést, že Ústav v roce 2012 podal 13 projektů do programu GAČR, 32 projektů 

do programu ALFA TAČR 3 a další projekty k dalším poskytovatelům. Dne 14. 

prosince byly vyhlášeny výsledky soutěže TAČR programu ALFA 3, kde Ústav získal 

celkem 8 projektů (v roli příjemce 4 a v roli spolupříjemce také 4) v celkovém objemu 

31,3 mil. Kč na celou dobu předpokládaného řešení (3 – 4 následující roky). V rámci 

soutěže Ministerstva kultury Ústav nezískal žádný projekt. Výsledky ostatních soutěží 

nebyly v době psaní této zprávy známy.  

Druhým indikátorem, ve kterém se odrážejí tyto projekty, je počet projektů spolupráce 

s aplikační sférou, neboť na řešení těchto projektů se podílejí průmysloví partneři, 

kteří do těchto projektů vkládají vlastní prostředky. Celkem je to 49 subjektů, jejichž 

objem vlastních prostředků vložených v roce 2012 do společných projektů je větší 

než 100 tisíc Kč (MSP) či 250 tisíc Kč (ostatní). Seznam subjektů je uveden v příloze 

zprávy.  

Dalším kritériem Centra jsou výstupy evidované v databázi výsledků vědy a výzkumu 

RIV. Tyto indikátory byly stanoveny pro roky 2010 a 2011 nulové a jejich plnění 

započalo až v roce 2012. Prvním z indikátorů jsou publikace v impaktovaných 

časopisech. Vzhledem k tomu, že sběr jednotlivých dat pro databázi RIV se provádí 

až v měsíci březnu, není hodnota tohoto indikátoru známa. Vzhledem k požadované 

hodnotě pro rok 2012 čtyři výstupy, bude i tento indikátor výrazně překročen. 

Předpokládáme okolo 10 publikací typu Jimp. Např. Rampichová M, Martinová L, 

Košťáková E, Filová E, Míčková A, Buzgo M, Michálek J, in Přádný M, Nečas A, 

Lukáš D,  Amler E, (2012), A simple drug anchoring microfiber scaffold for 

chondrocyte seeding and proliferation, Journal of Materials Science: Materials in 

Medicine, 23:255-263,  IF 2010 = 2.325. 

Dalším indikátorem je počet publikací ostatních (Jneimp), tj. publikací, které vyšly 

v odborném periodiku obsaženém ve světově uznávané databázi ERIH nebo 

SCOPUS. Velikost tohoto indikátoru je 5 publikací v roce 2012. I toto kritérium je 

plněno, ale přesná hodnota bude známa později. K datu vyhotovení této zprávy bylo 

evidováno více než 10 výstupů typu Jneimp. Vedle toho se členové Ústavu aktivně 

zúčastnili více než 50 konferencí a jejich příspěvky byly publikovány ve sborníku. 

Další skupinou RIV výsledků jsou výsledky chráněné na základě zvláštního právního 

předpisu (české a mezinárodní patenty) a aplikované výsledky výzkumu (poloprovoz, 

ověřená technologie, užitný a průmyslový vzor apod.). V obou skupinách jsou 

indikátory do roku 2013 nulové, přesto již bylo podáno 9 patentů, které jsou ve fázi 

schvalování a 9 užitných vzorů, 4 funkční vzorky, 5 ověřených technologií a jeden 

software, které souvisí s činností Ústavu. Seznam podaných patentů je v následující 

tabulce: 
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 Mezinárodní dimenze oblasti výzkumu Centra 

Mezinárodní spolupráce Centra se dělí do několika směrů: 

- Vědecká spolupráce prostřednictvím společných výzkumných projektů (7.RP, 

EUREKA, GESHER, Cíl 3 apod.) 

- Mobilita - spolupráce bez projektového zaštítění – mobilita pracovníků mezi 

Ústavem a zahraničními pracovišti 

- Nábor PhD. studentů a junior researcher z jiných zemí s cílem jednak práce 

na společných tématech a jednak navázání spolupráce v zemích jejich původu 

- Získávání senior researcher k participaci na aktivitách Centra. 

Vědecká spolupráce  

Vedle národních grantů je snaha pracovníků Ústavu aktivně se zapojit do programů 

mezinárodního výzkumu. Zde jednotlivá oddělení navazují na vybudované vědecké 

kontakty v rámci EU i jiných zemí. V roce 2010 až 2012 se Ústav podílel na řešení 

mezinárodního projektu 7. Rámcového programu EU s názvem „Development of 

Intensified Water Treatment Concepts by Integrating Nano- and Membrane 

Technologies“ (theme 6: environment). Jeho koordinátorem je Vlaamse Instelling 

voor Technologisch Onderzoek N.V.(VITO) z Belgie a na řešení se podílí celkem 11 

subjektů napříč Evropou. Tento projekt v roce 2012 skončil.  

Od roku 2011 (do roku 2014) se na Ústavu řeší projekt „Aplikace magnetického pole 

v biologické dekontaminaci odpadních vod“ v rámci mezinárodního programu 

EUREKA. I když program EUREKA není z pohledu programových indikátorů 

mezinárodním projektem, vede projekt k navázání mezinárodních vazeb.   

Dalším významným projektem je projekt v rámci 7. Rámcového programu EU 

s názvem „Taking Nanotechnological Remediation Processes from Lab Scale to End 

User Applications for the Restoration of a Clean Environment“, který byl podán 

v rámci theme Nanotechnology solutions for in-situ soil and groundwater remediation. 

Na jeho přípravě se výrazně podíleli pracovníci Ústavu. Projekt bude zahájen v únoru 

2013 a rozpočet Ústavu je přes 10 mil Kč. Doc. Černík je členem Project 

Management Group a odpovědným řešitelem pracovního balíčku zabývajícího se 

výzkumem nanomateriálů.    

Vedle vědeckých projektů se od roku 2012 řeší i projekt v rámci programu 

ERASMUS Mundus s názvem „Networking on Environmental Safety & Sustainability 

Initiative for Engineering“ (2012-14). V rámci projektu předpokládáme výměnu 

pracovníků mezi různými zahraničními institucemi.  

Další vazby a mobilita 

V souvislosti zahraniční spolupráce je sledována mobilita pracovníků ke 

spolupracujícím institucím v zahraničí a příjezdy zahraničních odborníků na Ústav. 

V roce 2012 vycestovalo do zahraničí 14 pracovníků. Z pohledu mobilit nejsou 

důležité počty, jako spíše kvalita těchto vazeb. Jako příklad může být uvedena 

spolupráce s prof. Kennethem A Dawsonem, z University College Dublin, který 
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v současnosti uvažuje o zapojení do aktivit Ústavu, jako hostující profesor, a tím se 

výrazně podílet na směřování laboratoře biotechnologií včetně jejího zapojení do 

mezinárodní spolupráce.   

PhD studenti a postdoci 

V rámci projektu OPVK „Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické 

univerzitě v Liberci“ (CZ.1.07/2.3.00/ 30.0024) bylo přijato čtrnáct mladých postdoků 

z ČR i zahraničí, kteří museli splnit přísná kritéria výběrového řízení a kteří se budou 

podílet na získávání i řešení národních i mezinárodních vědeckých projektů a dále na 

spolupráci s průmyslovými partnery. Z těchto 14 postdoků je 5 ze zahraničí (2x Indie, 

dále z Polska, Bulharska a Egypta) a jejich úkolem bude mimo jiné navázat vědecké 

kontakty s mateřskými zeměmi.  

Ústav také získává zahraniční PhD. studenty (studenti studují na některé z fakult TUL 

a na Ústavu v rámci toho pracují na své vědecké práci, která je zaměřením blízká 

problematice řešené Ústavem). V současnosti zde působí PhD. studenti např. 

z Polska či Vietnamu.  

4.2 Doplňkové informace 
I přes velmi dobrou úspěšnost v získávání projektů VaV (např. 40% v rámci 2. výzvy 

TAČR v roce 2011, 25% v rámci 3. výzvy TAČR v roce 2012), ne všechna oddělení 

jsou stejně aktivní a úspěšná. Toto je dáno jednak tematicky, kdy některá oddělení 

řeší spíše přímé průmyslové problémy prostřednictvím jednorázových zakázek 

smluvního výzkumu, jednak tím, že jednotlivá oddělení jsou různě zaměřená a pro 

vypsané programy různě vhodná. Dalším problémem je i různá aktivita pracovníků 

jednotlivých laboratoří. Toto byl také důvod ke sloučení některých laboratoří a 

vytvoření větších a stabilnějších celků – oddělení. Tento proces bude dále 

pokračovat a některá oddělení mohou být sloučena s cílem jejich lepší motivace.  

Dalším problémem je mezinárodní spolupráce, kdy jsou opět vazby jednotlivých 

oddělení na zahraniční instituce různé a nevyvážené. Program na podporu postdoků 

i další programy mezinárodní spolupráce napomáhají řešení tohoto problému a se 

stabilizací pracovních kolektivů předpokládáme zlepšení.     

Budoucí výzvy 

Situace kolem státní podpory VaV je v současnosti nejistá a těžko předvídatelná. Stát 

sice garantuje zachování objemu finančních prostředků do VaV (či dokonce jejich 

mírné navýšení), ale konkrétní realizace tohoto záměru je nejasná. Program ALFA 

TAČR již vyhlášen nebude a rezortní programy, jako byl program TIP MPO, nemají 

finanční prostředky k dalším výzvám. Vyhlášením druhé výzvy v programu Center 

kompetence se plánuje na březen 2013. Náhradou programu ALFA by měl být 

program EFKOM, který je ve fázi plánování a není jasné, jak bude pro financování 

aktivit Ústavu vhodný (podíl neveřejných zdrojů např.). Vše se navíc komplikuje 

informacemi o změně hodnocení výsledků vědy prostřednictvím RIV databáze. 

Aplikované výsledky, které jsou významnými indikátory plnění cílů projektu a pro 
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které Ústav vytváří podmínky jejich dosahování, budou, podle těchto informací, méně 

významné. Větší význam budou pravděpodobně mít výsledky typu odborných 

publikací (Jimp), které vznikají při základním výzkumu. Tyto změny by výrazně 

oslabily pozici regionálních center, jejichž cílem je podpora průmyslu. Pokud by státní 

podpora směřovala k základnímu výzkumu na úkor aplikovaného a průmyslového 

výzkumu, bylo by obtížné získávat průmyslové partnery, protože aplikovaný výzkum 

je základem pro spolupráci s podniky. 

Určitá naděje podpory Center je spojena s programem udržitelnosti center NPU I, 

který byl vyhlášen v prosinci a který může znamenat významné finanční prostředky 

pro lepší fungování center.    

Podobně jako v případě národních programů podpory VaV je neznámá situace i 

v Evropských programech. 7. rámcový program končí a nový program Horizont 2020 

je teprve ve fázi příprav.  
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SEKCE 5 – Interakce s aplikační sférou  
Projekt staví na tradicích dlouhodobé funkční spolupráce s aplikační sférou na TUL. 

Vzhledem k tomu, že klíčoví členové výzkumného týmu mají navázány dlouholeté 

odborné a mnohdy i osobní vztahy s průmyslem (především v libereckém regionu), 

velká část témat řešených pro průmysl navazuje na tuto tradici. Významnou výhodou 

také je, že v týmu je velký podíl odborníků, kteří v minulosti v průmyslu pracovali. 

 

Projektovému týmu se zatím daří plnit a překračovat úrovně plánovaných indikátorů. 

 

Pro interakci s aplikační sférou bylo na Ústavu vytvořeno Oddělení pro vztahy 

s průmyslem, které má v současnosti 3 pracovníky. 

       

5.1 Plánované a skutečné výsledky 
Technická univerzita v Liberci představuje největší a nejkomplexnější výzkumný 

subjekt v regionu Liberec. V nově vybudovaném Ústavu nabízí špičkové technologie 

v oblasti materiálového výzkumu a výzkumu strojírenských technologií. Přístroje, 

zařízení a další technologie, kterými Ústav disponuje, splňují nejpřísnější kritéria 

současných požadavků na výzkum a zároveň slouží jako podpora komerčním a 

ostatním subjektům. Tyto subjekty, jimž jejich výzkumné kapacity nedovolují 

realizovat specifické výzkumné úkoly, si tyto úkoly objednávají v Ústavu formou 

zakázek smluvního výzkumu. Projekt má dva parametry, které tuto spolupráci 

charakterizují. Jednak je to počet projektů spolupráce s aplikační sférou a jednak 

objem smluvního výzkumu. 

 
Podle definice indikátoru, se do počtu projektů spolupráce s aplikační sférou 

započítává výhradně počet subjektů z aplikační sféry, se kterými činí roční objem 

spolupráce minimálně 250 tis. Kč/rok (v případě MSP 100 tis. Kč/rok). Projektem 

spolupráce se rozumí společná aktivita – nákup VaV služeb nebo jiného typu služeb 

s vysokou přidanou hodnotou od centra, nebo společný výzkumný projekt. 

V následující tabulce je porovnání plánovaného a skutečného indikátoru za roky 

2010 až 2012. Pro roky 2010 a 2011 jsou uvedeny pouze subjekty, s nimiž byla 

spolupráce formou smluvního výzkumu (uvedeno v příslušných monitorovacích 

zprávách). Pro rok 2012 i subjekty se společnými projekty VaV (započítán objem 

vlastních prostředků vložených do projektu průmyslovým partnerem). 

 

 2010 2011 2012 

Indikátor 2 4 6 

Smluvní výzkum 4 18 20* 

VaV projekty - - 49 

celkem 4 18 69 
*odhad v prosinci 2012  

 

Jako příklad partnerů v roce 2012 uvádíme: 
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Smluvní výzkum pro společnost Nanoprogress, z.s.p.o. je zajištěna Oddělením 

konstrukce strojů, nanovláken a netkaných materiálů. Předmětem smluvního 

výzkumu je dodání 2 ks testovacího zařízení pro výzkum reprodukovatelné přípravy 

koaxiálních nanovláken struktury jádro-plášť. Přitom jedno z testovacích zařízení 

bude konstruováno pro normální prostředí. Druhé bude konstruováno tak, že jeho 

vnitřní prostředí bude vyhovovat prostředí čistoty třídy „A“, přičemž tato třída bude 

splněna za chodu stroje a klimatizace bez spuštění zvlákňovacího procesu. 

Objem: 8,9 mil Kč; Termín dodání: 30. 10. 2012 

 

Škoda Auto, a.s. je již tradičním zadavatelem výzkumných prací na TUL. Oblasti 

výzkumu mají široký záběr a výzkum samotný se skládá z mnoha menších zakázek. 

Jedna z největších zakázek v roce 2012 byla zaměřena na identifikaci rozložení 

teplot v základové desce hlavy válců motoru EA111.03E a měření pasivních odporů 

motoru protáčením na zkušebním zařízení při různých teplotních úrovních mazacího 

oleje a chladící kapaliny. Další zakázky byly zaměřeny na stavbu 3D modelu, analýzu 

svárů plechu a využití regranulátů v používaných materiálech.  

Objem: 1,9 mil Kč; Termín realizace: průběžně 

 

SURAO. Na roky 2011–2014 byl zadán výzkum zaměřen na komplexní monitoring 

THMC (termo-hydro-mechanicko-chemických) jevů v horninovém masívu, který je 

realizován ve vodárenském přivaděči z Josefodolské přehrady do úpravny vody 

v Bedřichově. Tento výzkum je realizován Oddělením nanomateriálů a informatiky. 

Celkový finanční objem výzkumných prací dosahuje téměř 4 mil. Kč. Výzkum byl 

zadán Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 

Objem: 1,8 mil Kč; Termín realizace: 28. 2. 2014 

 

Společnost Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o. jako nadnárodní firma se 

sídlem v Libereckém kraji patří k úzce spolupracujícím v oblastech výzkumu s TUL. 

V roce 2012 byl zadán výzkum systému pro regulaci teplotního pole na formě Slush 

linky 4 a dále byly provedeny opravy regulačních programů na linkách Slush 1 a 2.  

Objem: 1,4 mil Kč; Termín dodání: 1. 10. 2012 

 

Další regionální společností s dlouholetou výzkumnou spoluprací je firma Sklopan 

Liberec, a.s. Firma operuje v oblasti strojírenského a sklářského průmyslu a působí 

jako subdodavatel pro firmu Škoda Auto, a.s. V roce 2012 si u Ústavu zadala výzkum 

zaměřený na měření tuhosti a analýzu programového vybavení řídicího systému 

FrontEnd. Dále se Ústav podílel na modelování a následné výrobě sad elektroniky do 

řídících systému vč. oživení těchto systémů. 

Objem: 0,6 mil Kč; Termín dodání: průběžně 
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Významným partnerem v oblasti VaV je také firma Aquatest, a.s. Tento partner, 

kromě zadávání smluvního výzkumu, spolupracuje s Ústavem na řešení řady 

výzkumných projektů. V roce 2011 byla s firmou Aquatest, a.s. uzavřena Smlouva o 

dílo na dodávku výzkumných služeb pro francouzského partnera v oblasti povrchové 

úpravy Fe nanočástic pro in-situ sanace podzemních vod.   

Objem: 0,6 mil Kč; Termín dodání: 30. 11. 2012 

 

Výzkumná činnost pro společnost Clean-Air, s.r.o. spočívá ve výrobě prototypových 

dílů na 3D tiskárně. Tyto 3D modely slouží jako podklad pro modelování a technickou 

přípravu linek hromadné výroby.  

Objem: 0,6 mil Kč; Termín dodání: průběžně 

  

Druhým indikátorem je objem smluvního výzkumu, který je pro jednotlivé roky 

projektu uveden ve finanční části (sekce 3.3.1.). Je zřejmé, že i když současný obrat i 

počet projektů spolupráce výrazně překračují plán, hodnoty projektované do roku 

2015 jsou velkou výzvou a jejich dosažení nebude pravděpodobně možné pouhým 

extenzívním zvyšováním aktivit výzkumného týmu. Je nutné hledat i další formy, jak 

zvýšit zájem průmyslových podniků o výzkumné služby Ústavu. Příslušné aktivity 

realizačního týmu v tomto směru jsou popsány v části 5.4. 

5.2 Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví 
 
Strategie transferu technologií Ústavu je vytvářena v koordinaci s TUL. Některé 

součásti této strategie jsou tvořeny a postupně realizovány v rámci synergického 

projektu OPVK 2.4 Partnerství a sítě COPERNIC (Systém partnerství na Technické 

univerzitě v Liberci). 

Pracovní verze dokumentu „Principy politiky ochrany duševního vlastnictví a proces 

administrace“ popisuje základní východiska a návrh procesu nakládání s předměty 

duševního vlastnictví na Ústavu v prostředí TUL (viz schéma v Příloze 5.2). Tyto 

procesy se v současnosti řídí Směrnicí rektora č. 2/2010 „Ochrana duševního 

vlastnictví na Technické univerzitě v Liberci“ a „Organizační směrnicí kvestora č. 

5/2012 pro organizaci a zajišťování doplňkové činnosti“. Po odborné stránce je 

ochrana duševního vlastnictví realizována pomocí profesionálních patentových 

agentur formou outsourscingu.  

I když se TUL může chlubit jedním z nejznámějších případů transferu technologií 

v ČR – technologií Nanospider™, strategie a proces transferu nejsou zatím 

dostatečně propracovány a jednotlivá řešení se většinou komercializují případ od 

případu. Na TUL zatím neexistuje oddělení transferu technologie. Největším 

problémem v současnosti je roztříštěnost vztahů s uživateli, kdy jednotliví řešitelé 
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jednají nejen o technické stránce případu, ale i o právních a finančních aspektech 

smluv. Součástí strategie je tento stav přirozeným vývojem zlepšovat s postupným 

nárůstem administrativních a právních služeb, které zajišťuje Oddělení pro propagaci 

a vztahy s průmyslem. S tímto vývojem je spojeno určité riziko možného narušení 

osobních vztahů řešitelů z Ústavu a zadavatele, které je nutno eliminovat. 

V rámci projektu COPERNIC je v současnosti finalizována nová směrnice, která bude 

platit pro veškeré nakládání s předměty duševního vlastnictví na TUL včetně Ústavu. 

Kromě již tradičního způsobu transferu formou licencí, Ústav se snaží využít i 

příležitostí, které nabízí Pre-Seed program k podpoře spin-off. V první výzvě byl 

úspěšný jeden ze dvou podaných projektů. 

 

5.3 Obchodní politika/strategie 
 
Současné úrovně vztahů s uživateli výsledků Ústavu jsou znázorněny na schématu: 
 

 
 
Novou formou vztahů s uživateli je v současnosti na Ústavu budovaná „aktivní síť“ 

AMIA (Advanced Materials Industrial Association), která přejímá (v USA dlouhodobě 

úspěšný) model kolektivní podpory základního/vyhledávacího výzkumu skupinou 

firem. Základní principy aktivní sítě jsou: 

 
 

Aktivní síť je budována na smluvním principu mezi Ústavem a jednotlivými uživateli. 

Byl připraven text smlouvy (je uveden v Sekce 7 této zprávy). Současně jsou principy 

tohoto modelu prezentovány potenciálním účastníkům z řad velkých i menších firem 

v ČR (např. Preciosa, Crytur, Škoda Auto, Elmarco, Miconex) i v zahraničí (Millipore 

(USA), Aspen Aerogels (USA), Mann+Hummel (SRN)). Podpisy smluv s prvními 
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uživateli předpokládáme v lednu 2013. Uživatelé Aktivní sítě se budou podílet na 

nákladech spojených s řešením podporovaných výzkumných témat. Hlavním 

smyslem sítě je však systematické budování dlouhodobých vztahů s průmyslem, 

které budou generovat nové zakázky smluvního výzkumu. 

 

Kromě vlastní sítě dlouhodobých vztahů Ústavu postupně navazuje i vztahy s jinými 

konsorcii, klastry a sdruženími, kde vidí příležitost kooperovat a urychlovat řešení 

potřeb z průmyslu v případech, kdy je potřeba know-how nebo vybavení, kterým 

ústav nedisponuje. Příkladem této aktivity je smlouva o spolupráci se sdružením 

NCRC (Nonwovens Cooperative Research Center) při univerzitě v Severní Karolíně, 

které již na těchto principech úspěšně kooperuje s více než 70-ti významnými firmami 

přes 20 let. Projednává se rozsáhlá spolupráce s University of Waterloo v Kanadě, 

kde nedávno otevřeli obdobné centrum – Quantum-Nano. Jednání o spolupráci 

s českými subjekty právě probíhají (např. MEDEC). 

 
 
Obchodní politika Ústavu vychází z nutnosti aktivně oslovovat potenciální uživatele. 

Úkolem oddělení pro propagaci a vztahy s průmyslem je vytvářet podporu pro 

získávání nových projektů smluvního a kolaborativního výzkumu systematicky 

vyvíjenou činností, a to zejména propagací možností a výsledků Ústavu na 

výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích, a to zejména mimo ČR.  

Administrativní podpora smluvního a kolaborativního výzkumu, realizace aktivit 

spojených s transferem technologií, příprava smluv a další úkony spojené s realizací 

smluvního vztahu jsou v kompetenci tohoto oddělení.  

Důležitým úkolem v realizaci obchodní politiky Ústavu je vytvoření ceníku služeb tak, 

aby příprava nabídek uživatelům byla rychlá a konzistentní. V současnosti existuje 

ceník úkonů (využití přístrojů) pouze na některých odděleních. Pro kompletaci ceníku 

je zásadní zmapování skutečných nákladů spojených s jednotlivými činnostmi. 

V tomto směru s výhodou využijeme přechod TUL na metodiku Fullcost.  

5.4 Dodatečné informace 
 
Základní problémy v oblasti interakce s aplikační sférou, se kterými se realizační tým 

potýká, jsou: 
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- Tematická a věcná roztříštěnost, neexistence přehledných a fungujících 

procesů na Ústavu ani TUL 

- Malé kompetence výrobních podniků v ČR. Firmy jsou často součástí 

nadnárodních korporací s centralizovaným výzkumem a vývojem, obvykle 

mimo ČR. Rozhodovací procesy jsou proto zdlouhavé, je problém najít 

správné kontakty na „decision-makers“. 

 

Silné stránky ústavu jsou: 

- Tradice úspěšné spolupráce s průmyslem a komercializace (Nanospider™), 

s tím spojená dobrá pověst v oblasti nanotechnologií (doma i v zahraničí). 

- Fungující osobní vztahy řešitelů s uživateli (z předchozích projektů, zkušenosti 

ze zaměstnání v průmyslu). 

 

Rizika/výzvy: 

- Světová ekonomická situace: Současný nepříznivý vývoj tvorby HDP v Evropě 

vyvolává zvýšenou opatrnost průmyslových firem v investování do nových 

technologií. Šetření nákladů se často projevuje v omezování výdajů na 

výzkum a vývoj. Na druhou stranu zostřování konkurenčního boje v době krize 

nutí firmy vyhledávat nové příležitosti. Strategií Ústavu je přesvědčit 

potenciální partnery o vysoké přidané hodnotě našich výsledků, do kterých se 

vyplatí investovat. 

- Mnoho negativních zkušeností potenciálních uživatelů s různými sdruženími 

/konsorcii/klastry, vytvořenými uměle nebo účelově pro získání grantové 

podpory – těžší pozice pro motivování firem ke vstupu do nových vztahů 

(např. Aktivní síť AMIA).  

- Relativně malé mezinárodní zkušenosti Ústavu a TUL obecně: V současném 

globalizovaném prostředí je nutno hledat „zákazníky“ i v zahraničí. Naprostá 

většina úspěšných firem působí nadnárodně a využívá výhody otevřeného 

trhu, přinejmenším v rámci EU. To platí i pro jejich chování při nákupu služeb 

výzkumu a vývoje. 

- Hodnota značky TUL/CxI: Součástí obchodní strategie Ústavu je systematické 

budování značky CxI TUL. Dobré jméno TUL a Liberce v ČR i v zahraničí, 

často spojované právě s nanomateriály, je příležitostí pro Ústav získávat nejen 

nové zákazníky, ale i talentované lidské zdroje. Ústav má také motto 

„Research on the Top“, které vyjadřuje jeho zájem být špičkovým pracovištěm 

v oboru.   
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SEKCE 6- Infrastruktura a vybavení 

6.1 Budovy 

Plánovaná výstavba 

V rámci projektu byla plánována výstavba budovy „L“ (kopie projektové dokumentace 

ověřené ve stavebním řízení byla předložena v rámci žádosti o podporu projektu). 

Výstavba byla naplánována na pozemcích TUL v místě stávající budovy L (kotelna 

s technickým zázemím) a jejím okolí. Vlastní projekt stavby obsahoval vedle budovy 

L i další pomocné objekty (přístřešek pro skladování technických plynů, přípojky na 

telefon, elektrický proud, vodu a odpad, teplovod) 

Budova „L“ je lichoběžníkového půdorysu o 5 

nadzemních a 2 podzemních podlažích, o 

rozměru cca 46 x 64m, se dvěma nahoru 

vystupujícími hranoly – podélnými křídly 

propojenými komunikačním mostem. Celková 

užitná plocha budovy byla plánována na 

10 820 m2 a celkový rozpočet stavebních 

prací na 477,7 mil Kč. Termín plánované výstavby byl 2Q/2010 až 4Q/2011. 

Současný stav 

Budova „L“ i ostatní stavební práce byly 

provedeny podle původní dokumentace bez 

podstatných změn. Za podstatné jsou 

považovány zejména změny vedoucí ke 

změně technicko-ekonomických parametrů 

stavby a k těmto změnám v průběhu realizace 

nedošlo. Termín výstavby byl 2Q/2010 až 

2Q/2012. Celkový rozpočet stavebních prací 

byl v důsledku provedeného výběrového 

řízení s výběrem nejnižší ceny snížen na 259 mil Kč. Od října 2012 je budova ve 

zkušebním režimu s předpokladem kolaudace I. kvartál 2013. V současné době je 

většina prostor obsazena jednotlivými laboratořemi, které se zde zabydlují. 

Stávající využití 

Využití budovy odpovídá dvěma výzkumným programům. Dolní patra (vyšší světlost 

místností, větší plošné zatížení podlah a lepší dostupnost pro větší technologie) jsou 

obsazena laboratořemi konkurenceschopného strojírenství, vyšší patra (věže 

budovy) převážně lehčími laboratořemi materiálového výzkumu. Obsazení 

jednotlivých pater a hlavní využití je v následující tabulce: 

Patro Využití 

2.pp Strojovny a rozvodny, technické prostory laboratoří 

1.pp Těžké laboratoře, zkušebna motorů, laboratoř hydrodynamiky se 
strojovnou hydrauliky,  



39 
 

1.np Dvoupodlažní vstupní hala, prostory těžkých halových laboratoří, čtyři 
jeřábové dráhy 

2.np Lehké laboratoře, kanceláře a pracovny výzkumných pracovníků 

3.-5.np Dvě samostatné věže - lehké laboratoře, pracovny výzkumných 
pracovníků, kanceláře 

Mimo 
budovu 

Sklad lehkých plynů, palivové hospodářství (podzemní nádrž – benzín, 
nafta – propojena s prostory budovy L, podzemní přípojkou), zpevněná 
plocha u Bendlovy ulice pro umístění nádob na tuhý odpad 

 

6.2 Zařízení a vybavení 

Plánované vybavení (podle TA) a skutečný stav   

V TA projektu bylo původně plánováno pořízení přístrojového vybavení za 180 mil 

Kč. Z důvodů úspory prostředků na stavbu byla na základě žádosti o podstatnou 

změnu tato položka navýšena na celkem skoro 220 mil Kč. V současné době bylo 

pořízeno 90 strojů a vybavení za přibližně 95 mil Kč. Včetně vysoutěžených, ale 

nedodaných strojů či těch ve fázi soutěže je tato částka výrazně vyšší. Zbývající 

vybavení (plánováno celkem okolo 100 strojů a zařízení) je pořizováno průběžně tak, 

aby bylo dodáno nejpozději do poloviny roku 2013.  

Mezi nejvýznamnější (a nejdražší) investice, které jsou již instalovány a uvedeny do 

provozu patří např.: 

 Rastrovací elektronový mikroskop pro nízké vakuum (17,3 mil Kč) – SEM 

s přesností 0,8 nm a přídavnými moduly. Moduly EDS a WDS pro kvalitativní i 

kvantitativní analýzu lokálního chemického složení, modul EBSD pro lokální 

krystalografické informace. 

 Přístrojová sestava (AFM + konfokální mikroskop)/Mikroskop s rastrující 

sondou (6,6 mil Kč) – přístroj k měření atomárních sil.  

 3D tiskárna ke zhotovování prototypů (6,0 mil Kč) – možnost vytváření 

funkčních prototypů z různých materiálů a jejich kombinací. Modely lze využít 

pro vizualizaci, testování, vyzkoušení smontovatelnosti sestavy a u méně 

namáhaných dílů i jako plně funkční prvky.   

 Přístroj pro přípravu, výrobu nanovláken a práci s vysokým napětím 

(4,2 mil Kč) - Zařízení využívá princip a technologii elektrického zvlákňování. 

Používá roztoků polymerů v elektrostatickém poli vysokého napětí k vytvoření 

nanovláken. Na rozdíl od tradičního jehlového elektrického zvlákňování, 

technologie NS nepoužívá zvlákňování z jehel, ale využívá volné hladiny 

polymeru na povrchu zvlákňovacích elektrod.  

 Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plasmou ICP-MS (4,0 mil Kč) - 
Možnost stanovení většiny prvků periodické tabulky v ultrastopových 

koncentracích až 0,5 ppt. 

 Strojní zařízení pro technologii PIM (3,9 mil Kč) – vstřikovací stroj s robotem a 

vypalovací a sintrační pec pro keramické a metalické tváření.  
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 Klimakomora pro mechanické děje (2,5 mil Kč) - Mechanické testy 

komponentů za různých klimatických podmínek. Důležité hlavně pro testování 

plastových dílů, jejichž vlastnosti jsou výrazně ovlivněny teplotou. Možnost 

provádět crash testy komponentů za velkého rozsahu teplot, velkou rychlostí a 

velkých rozměrů vzorků, činí z této sestavy špičkové testovací zařízení. 

6.3 Podrobnosti ohledně používání vybavení a zařízení 

Využití pro VaV příjemce 

Tak, jak již bylo uvedeno výše, přístrojové vybavení je v různém stádiu pořizování a 

jen méně než polovina investic je dodána a tím i uvedena do provozu. U většiny 

přístrojů probíhají fáze instalací a uvádění do provozu, ale některé přístroje jsou již 

významně užívány. Příkladem může být největší investice – SEM mikroskop od firmy 

Carl Zeiss, který i přesto, že obsluha se postupně seznamuje s jednotlivými moduly a 

možnostmi jeho využití, již částečně slouží svému účelu a je využíván jednotlivými 

laboratořemi. 

U jednotlivých přístrojů existují provozní přístrojové deníky, které evidují využívání 

přístrojů a to ze tří pohledů. Za prvé jde o evidenci využití přístrojů jako celku, která je 

nutná pro celkové sledování doby využívání přístroje. Za druhé se v rámci toho 

eviduje, které oddělení a pro řešení kterých konkrétních projektů, byl přístroj použit. 

Tato evidence slouží pro možnost finančního zatížení jednotlivých projektů a 

oddělení. I když prozatím neexistuje vnitroústavní i mimoústavní finanční vyrovnání 

za užívání přístrojů, bude v budoucnosti nutné spolupodílet se na provozních 

nákladech jednotlivých přístrojů podle jejich využívání různými odděleními. Třetí 

informace z přístrojového deníku se týká osob, které na přístroji pracovaly. Tato 

informace je důležitá jednak pro odhalení případných poškození přístroje, ale i pro 

prokázání práce zaměstnanců a studentů na vybavení Ústavu. Toto prokázání je 

důležité pro monitorovací indikátory účasti studentů na chodu ústavu a na prokázání 

využití přístrojového vybavení pro RIV výstupy Centra.    

Výše uvedené důvody přesné a úplné evidence využívání přístrojů vedly k vytvoření 

elektronických přístrojových deníků. V současné době je testováno webové rozhraní, 

které umožní uživatelsky vhodnější, rychlejší a přesnější evidenci využívání 

jednotlivých přístrojů.  

Využití pro studijní účely 

Vzhledem k tomu, že budova „L“ Ústavu byla dokončena teprve v průběhu roku 2012 

a jednotlivé laboratoře jsou ve stádiu dokončovacích prací, nebo zahájení provozu, je 

využití investic pro studijní účely teprve na počátku. Studenti se do činnosti Ústavu 

zapojují jednak využíváním přístrojů a zařízení pořízených z projektu, jednak prací na 

tématech, která se řeší v rámci činnosti Ústavu (v rámci projektů VaV nebo 

spolupráce s průmyslem). Indikátor pro rok 2012 je 200 studentů všech stupňů, kteří 

využívají infrastrukturu. Jeho splnění bude doloženo zápisem v přístrojových 

denících.    
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Plné zapojení jednotlivých laboratoří do výuky převážně Mgr. a PhD. studentů se 

plánuje na rok 2013.  Tomu také odpovídá hodnota indikátoru 380, která je 

konstantní až do roku 2015. 

Z hlediska oboru se do činnosti Ústavu zapojují studenti následujících oborů:  

Fakulta strojní: Aplikovaná mechanika, Výrobní systémy a procesy, Materiálové 

inženýrství, Konstrukce strojů a zařízení, Strojírenská technologie a jejich anglické 

ekvivalenty. 

Fakulta textilní: Textilní technika, Textilní materiálové inženýrství, Textile material 

engineering. 

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií: Technická kybernetika, 

Přírodovědné inženýrství, Aplikované vědy v inženýrství.     

Komerční využití 

Ústav v současnosti nepronajímá žádné vlastní vybavení ani zařízení pro komerční 

účely. Jediným pronájmem je pronájem prostoru laboratoří společnostem Nanoprotex 

s.r.o., Nanoprogres z.s.p.o., Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o. (společné 

pracoviště) a Fakultě strojní TUL. Všechny tyto nájemci pracují na tématech, která 

jsou Ústavu blízká, a předpokládá se navázání další spolupráce. Celková 

pronajímaná plocha je 789 m2, což je 12 % výzkumných ploch budovy L. Některé 

další prostory Ústavu jsou na základě uzavřené dohody využívány jako společné 

pracoviště Ústavu a Fakulty strojní.  

6.4 Dodatečné informace 

Úkoly a problémy, které se v této oblasti objevily 

Problémem z hlediska stavby budovy L byl posun v termínu jejího dokončení. Vlastní 

dokončení stavby bylo opožděno oproti plánu o téměř půl roku, což s sebou přineslo 

zdržení v jejím vybavování, v zahájení prací a budování týmů. Dalším problémem je, 

že vlastní stavba měla a stále má mnoho nedodělků a reklamací. Jsou sice postupně 

odstraňovány, ale činnosti řemeslníků často omezují laboratorní činnosti.  

Z důvodů změny využití některých prostor, ke které došlo v období od schválené 

projektové dokumentace projektu budovy L až po její dokončení, neodpovídaly 

některé laboratorní prostory svému účelu a musely být dodatečně dovybaveny. To se 

týká převážně rozvodů vody a odpadu (např. pro chemický nábytek), elektrických 

rozvodů (pro některá zařízení), změn ve vzduchotechnice (požadavky na 

odtahy digestoří) či materiálů podlah a stěn (ultračistá prostředí). Tyto práce 

znamenaly další zdržení v dokončovacích pracích v jednotlivých laboratorních 

prostorách a v některých případech stále trvají. Vedení Ústavu tyto problémy řeší ve 

spolupráci s technickým úsekem TUL. 

Další změny oproti původnímu projektu se týkají přístrojového vybavení. Zde nejenže 

došlo k navýšení prostředků kapitoly, ale i ke změně v některých položkách (výměna 
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přístrojů za přístroje aktuálnější z pohledu současných aktivit Centra). Ve všech 

případech byly tyto změny schváleny ŘO, což někdy vedlo k prodloužení doby jejich 

nákupu, kterým předcházela výběrová řízení v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách. Tento problém byl navíc způsoben častými změnami příslušných 

odpovědných osob na MŠMT a několikanásobnou změnou v pohledu na nutnost 

schvalování těchto změn.             

Budoucí výzvy v následujících letech 

V roce 2013 předpokládáme plný rozjezd všech aktivit a laboratorních prostor 

Ústavu, a s tím se mohou objevit další problémy. Např. již zmiňovaná nemožnost 

fakturovat využití přístrojů pro řešení VaV projektů formou vnitrofaktury, což vyplývá 

z požadavků mnohých poskytovatelů. Vzniká tím paradoxní situace, že 

administrativně je jednodušší zadat si příslušnou službu externě u jiného subjektu, 

než v rámci Ústavu ve vedlejší laboratoři. Vedení ústavu zatím sbírá prostřednictvím 

přístrojových deníků údaje o využívání přístrojů v rámci projektů a chystá se tento 

problém řešit. 

Z hlediska budoucích výzev očekáváme v souvislosti s vyhlášením Národního 

programu udržitelnosti Center (NPU I) získání dotace na reinvestice přístrojového 

vybavení Ústavu, které bylo plánováno původně z jiných dotačních zdrojů.  

Ústav nepředpokládá do budoucna žádné významné změny ve využití budovy ani 

jejího zařízení a vybavení ani zvýšení podílu pronájmů prostor budovy „L“.      
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SEKCE 7 – přílohy dokumentu  
V této sekci jsou přílohy dokumentu, které ukazují spolupráci Ústavu s aplikační 

sférou. Je zde seznam podaných patentů a dalších aplikovanách výsledků Centra. 

Dále seznam firem, s nimiž běží výzkumné projekty, na nichž se firma podílí vlastními 

prostředky ve výši min. 250 tis Kč (100 tis Kč pro MSP) ročně a seznam firmem 

smluvního výzkumu splňující stejné kritérium. Třetí přílohou je schéma-postup při 

zajišťování ochrany duševního vlastnictví na TUL.  

Přehled aplikovaných výsledků Centra 

V následující tabulce je uveden seznam podaných návrhů na patent. 

Název patentu stav 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Pojezdové kolo 
vozidla. Původce: doc. Ing. Mgr. Václav Záda, CSc.  

Podáno 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Skládané textilie, 
Původce: prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. 

Podáno 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Mobilní plošina pro 
pohyb po vertikální stěně. Původce: doc. Ing. František 
Novotný, CSc. 

Podáno 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Způsob rozvádění 
příze při navíjení příze na cívku a zařízení k provádění tohoto 
způsobu. Původce: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. 

Podáno 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Zařízení ke 
zkoušení hnacích řemenů. Původce: prof. Ing. Jaroslav Beran, 
CSc. prof. Ing. Aleš Richter, CSc.     Ing. Josef Černohorský, 
Ph.D. Ing. Petr Váša 

Podáno 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Způsob in-situ 
sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými 
chemickými sloučeninani Původce: Jaroslav Nosek, Miroslav 
Černík. 

Podáno 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Mobilní plošina pro 
pohyb po vertikální stěně. Původce: Novotný, F., Horák, M., 
Plavec, M.  

Podáno  

Technická Univerzita V Liberci , Liberec, Cz. Nanášecí 
prostředek roztoku polymeru na strunovou zvlákňovací 
elektrodu. Původce: Ševčík, L., Nýdrle, M., Petrů, M., Vejrych, 
D. 

Podáno  

Technická Univerzita V Liberci , Liberec, Cz. Bezúkapový ventil, 
zejména pro zařízení na výrobu nanovláken elektrostatickým 
zvlákňováním roztoků polymerů. Původce: Ševčík, L., Nýdrle, 
M., Kovář, R., Petrů, M. 

Podáno  

 

V následující tabulce je uveden seznam dalších aplikovaných výsledků: 

Název aplikovaného výsledku Typ 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Vysokopevnostní 
geopolymerní kompozit. Původce: Louda, P., Kroisová, D., Hung, 
T.D., And Nguyen, T.X. Cz 23179 U1, Zapsáno 05.01.2012. 

Užitný vzor 



44 
 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Vysokopevnostní 
geopolymerní kompozit. Původce: Louda, P., Kroisová, D., Hung, 
T.D., And Nguyen, T.X. Cz 23173 U1, Zapsáno 05.01.2012. 

Užitný vzor 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Vysokopevnostní 
geopolymerní kompozit. Původce: Louda, P., Kroisová, D., Hung, 
T.D., And Nguyen, T.X. Cz 23172 U1, Zapsáno 05.01.2012. 

Užitný vzor 

Technická Univerzita V Liberci , Liberec, Cz. Vysokopevnostní 
geopolymerní kompozit. Původce: Louda, P., Kroisová, D., Hung, 
T.D., And Nguyen, T.X. Cz 23171 U1, Zapsáno 05.01.2012. 

Užitný vzor 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Vysokopevnostní 
geopolymerní kompozit. Původce: Louda, P., Kroisová, D., Hung, 
T.D., And Nguyen, T.X. Cz 23174 U1, Zapsáno 05.01.2012 

Užitný vzor 

Technická Univerzita V Liberci, Liberec, Cz. Vysokopevnostní 
geopolymerní kompozit. Původce: Louda, P., Kroisová, D., Hung, 
T.D., And Nguyen, T.X. Cz 23175 U1, Zapsáno 05.01.2012 

Užitný vzor 

Technická Univerzita V Liberci , Liberec, Cz. Vysokopevnostní 
geopolymerní kompozit. Původce: Louda, P., Kroisová, D., Hung, 
T.D., And Nguyen, T.X. Cz 23178 U1, Zapsáno 05.01.2012. 

Užitný vzor 

Technická Univerzita V Liberci , Liberec, Cz. Nanášecí 
prostředek roztoku polymeru na strunovou zvlákňovací elektrodu. 
Původce: Ševčík, L., Nýdrle, M., Petrů, M., Vejrych, D. 

Užitný vzor 

Technická Univerzita V Liberci , Liberec, Cz. Bezúkapový ventil, 
zejména pro zařízení na výrobu nanovláken elektrostatickým 
zvlákňováním roztoků polymerů. Původce: Ševčík, L., Nýdrle, M., 
Kovář, R., Petrů, M. 

Užitný vzor 

Nosek, J., Pluhař, T.: Speciální laboratorní míchadlo do zábrusu ověřená 
technologie 

Pluhař, T., Nosek, J.: Mixér na geopolymery ověřená 
technologie 

Pluhař, T., Nosek, J., Gaňa, P.: Jenoduchá mobilní karotáž ověřená 
technologie 

Nosek, J., Černík, M., Cádrová, L.: Technologie podpory migrace 
železných nanočástic horninovým prostředím pomocí 
elektrického proudu  

ověřená   
technologie 

Nosek, J., Černík, M., Cádrová, L.: Technologie zlepšení 
redukčních vlastností železných nanočástic aplikací elektrického 
proudu.  

ověřená   
technologie 

Pokorný, P., Zelený, P., Keller, P., Lachman, M., Šafka, J. 2012. 
Laserový řezač 01 

funkční vzorek 

Moravec, J.: Přípravek pro svařování s přesně definovaným 
součinitelem přestupu tepla do okolí, při svařování obloukovými 
metodami, se zaměřením na využití pro numerické simulace 

funkční vzorek 

Moravec, J.: Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu 
svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické 
simulace  

funkční vzorek 

M. Hernych: Systém distribuovaného měření teplot v terénu funkční vzorek 

D. Frydrych:  ISERIT – Výpočetní systém pro transport tepla a 
vlhkosti ve formě páry a imobilní vody 

software 
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Seznam firem splňujících kritérium projektů spolupráce s aplikační 

sférou (společné projekty) 

 

firma objem počet projektů 

AQUATEST 1960,7 5 

PRO-AQUA CZ, s.r.o. 536 2 

ENACON 423 2 

Dekonta 1315 3 

ISATECH 1554,2 4 

ČGS 1032 3 

ARCADIS 3501,83 5 

PROGEO 260 2 

MEGA 3703 4 

GEA Heat Exchangers, a.s. 444 2 

SIGMA 765 2 

MikroChem LKT 4314 4 

EPS 811,78 3 

GEOTEST 1210 3 

ELMARCO 5963,54 3 

VÚTS 908,6 3 

GEA 1508,9 2 

ÚJV Řež 11787 3 

Termizo 373,68 2 

Ecotex 840,4 2 

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) 1666 3 

Lenam 536,08 2 

Rieter CZ 17984 2 

LINET 8503 2 

Enki 321 2 

Kemwater 334 2 

Plosab 541 2 

EKOHYDROGEO Žitný 1362 2 

AECOM 2233 3 

Vodní zdroje  203 2 

Paramo 638 2 

VÚB 1257 2 

MECAS ESI 1265 2 

GME 404,91 2 

PROGEO 175 2 

Wikow MGI 918 2 

LAC 1884 2 

GASCONTROL 1944 2 

SLD-reacont, a.s. 1031 2 

AICTA Design Work, s.r.o 479 2 

BRANO a.s. 847 2 

HONEYWELL, spol. s r.o. 480 2 
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MOTORPAL, a.s. 849 2 

RICARDO PRAGUE, s.r.o. 3503 2 

ŠKODA AUTO a.s. 2281 2 

TATRA, a.s. 948 2 

TÜV SÜD Czech s.r.o. 2961 2 

ČZ a.s. 950 2 

KH Sanace 102 2 

 

Seznam firem splňujících kritérium projektů spolupráce s aplikační 

sférou (smluvní výzkum) 

 

Objednatel Popis zakázky Cena 
(bez DPH) 

Nanoprogress testování zařízení pro výzkum reprodukov 4 450 000 

Škoda Auto, a.s. stavba 3D modelu, výzkumný program na motoru 
EA111.03E, využití regranulátů, sváření dvou plechů 

1 918 378 

Magna výměna stávajících PC, školení, analýza řídícího 
systému 

1 404 300 

SÚRAO analýza THMC jevů v horninovém masívu 1 300 000 

Sklopan výroba sady desek vč. oživení, měření tuhosti, 
konstrukce zařízení na recyklaci skla 

678 800 

Měření sterilizátoru Kontrola sterilizátorů 647 454 

Clean-air výroba prototypových dílů 576 181 

Aquatest Testy PSOD-T1 263 700 

Lenam zpracování metodiky pro vyhodnocení experimentálně 
naměřených dat 

231 800 

SHM výroba 600 ks etalonů koleček 211 514 

Eifeler machine polish 175 715 

United Energy provedení zkoušek, případová studie 170 000 

Elmarco analýza oděruvzdornosti nanovlákenných vzorků 166 000 

Expertní činnost přednáška 145 109 

Kobit výpočet ROPS 145 000 

Surface Treat, a.s. vývoj 3D ploteru pro polohování vzorku a plazmové 
trysky 

145 000 

Farmak Moravia příprava a testování dvou typů nanovlákenných 
substrátů 

120 000 

K.M.B. vývoj obvodového zapojení omezovače ferorezonance 120 000 

Trumpf, s.r.o. Výroba testeru kabeláže 120 000 

Tomáš Erbert instalace elektrod 109 000 

Supply Service měření emisí 104 400 
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Postup při zajišťování ochrany duševního vlastnictví na TUL 

 

 

 


