


Struktura 
výzkumu CXI

tři progresivní výzkumné směry

rozdílné vědecké zaměření a 
odbornost; ale přesto vzájemná 
spolupráce 

každý výzkumný směr má svého 
garanta



NANOMATERIÁLY V PŘÍRODNÍCH 
VĚDÁCH

KONKURENCESCHOPNÉ 
STROJÍRENSTVÍ

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

Struktura 
výzkumu CXI



VÝZKUMNÉ SMĚRY (VS)

NANOMATERIÁLY 
V PŘÍRODNÍCH 
VĚDÁCH (VS1) 

Lukáš Dvořák

KONKURENCE-
SCHOPNÉ 
STROJÍRENSTVÍ 
(VS2) 

Jiří Šafka

SYSTÉMOVÁ 
INTEGRACE 
(VS3) 

Jan Kočí
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ŘEDITEL CXI 
Miroslav Černík



NANOMATERIÁLY
V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH

ODDĚLENÍ

NANOCHEMIE

ODDĚLENÍ

TECHNOLOGIE 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODDĚLENÍ

APLIKOVANÉ 

BIOLOGIE

ODDĚLENÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ 

CHEMIE

Výzkumný směr nanomateriály v přírodních vědách kombinuje základní a aplikovaný

výzkum, pokročilé technologie, včetně hi-tech analýzy nejenom environmentálních

polutantů. Velký důraz je také kladen na syntézu a testování různých nanomateriálů i

jejich ověřování v praktických aplikacích, zejména v oblastech čištění a sanace vod.



KONKURENCESCHOPNÉ 
STROJÍRENSTVÍ

ODDĚLENÍ 

VOZIDEL

ODDĚLENÍ 

KONSTRUKCE STROJŮ

ODDĚLENÍ 

POKROČILÝCH 

TECHNOLOGIÍ

ODDĚLENÍ 

POKROČILÝCH 

MATERIÁLŮ

Výzkumný směr konkurenceschopné strojírenství kombinuje výzkum a vývoj oblastí

zpracovatelského a automobilového průmyslu s velkým aplikačním potenciálem .

Pracoviště podporují průmyslové aktivity subjektů nejen v přilehlých regionech a

zaměřují se na uplatnění nových technologií a technologických postupů k zajištění

vyššího stupně inovací průmyslové výroby.



SYSTÉMOVÁ 
INTEGRACE

ODDĚLENÍ 

SW ARCHITEKTURY 

A VÝVOJE

ODDĚLENÍ

MECHATRONICKÝCH 

SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

ODDĚLENÍ

MODELOVÁNÍ PROCESŮ 

& AI

ODDĚLENÍ

FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ

Výzkumný směr systémová integrace se zaměřuje na výzkum a vývoj moderních sw

řešení, systémových řešení pro zpracování dat a integraci mezi systémy a zajištění

komunikačních rozhraní. Nedílnou součástí směru je oblast robotiky včetně využití

kolaborativních nebo senzitivních robotů, důležité je zavádění moderních prvků

vizualizace a projekce měřených dat včetně využití smíšené/rozšířené reality.



Kompetence CXI v oblasti VaV

BIG DATA a umělá inteligence
big data ukládání a analýza, strojové učení & UI

Průmyslové IoT
pokročilé senzory, displeje a vizualizace, edge and cloud
computing

Rozšířená a smíšená realita
spolupráce & vzdálená podpora, nositelná 
zařízení smíšené reality

Environmentální technologie
technologie vody, dekontaminace 

půdy a čištění vzduchu

Pokročilé analytické techniky
a environmentální rizika nanomateriálů

Ekologické produkty
produkty šetrné k životnímu 

prostředí

Aditivní výroba
3D tisk včetně kovového tisku a použití 

pokročilých, přírodních materiálů

Pokročilé materiály a konstrukce
nové lehké a udržitelné komponenty, konstrukce, 
optimalizace a systematické plánování inovací
technických systémů

Autonomní systémy
autonomní a kooperativní systémy, 

plně autonomní užitkové elektroplatformy
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ZAMĚŘENÍ VS1

STUDIUM A APLIKACE POKROČILÝCH 
MATERIÁLŮ, ZEJMÉNA NANOMATERIÁLŮ, 

PŘEVÁŽNĚ V OBLASTI OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BIOTECHNOLOGIE 

A VĚD O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, 
VČETNĚ HI-TECH ANALYTICKÝCH TECHNIK 



ZAMĚŘENÍ VS1

VÝZKUMNÝ SMĚR KOMBINUJE 
ZÁKLADNÍ VÝZKUM S APLIKOVANÝM 

VÝZKUMEM A VÝVOJEM POKROČILÝCH, 
NEJEN NANO, TECHNOLOGIÍ  

ZAHRNUJE TAKÉ PILOTNÍ TESTOVÁNÍ 
TECHNOLOGIÍ NA REÁLNÝCH 

LOKALITÁCH, VČ. PODROBNÝCH ANALÝZ 



ODDĚLENÍ TECHNOLOGIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
vedoucím je Lukáš Dvořák, Ph.D.

ODDĚLENÍ NANOCHEMIE
vedoucím je doc. Michal Řezanka

ODDĚLENÍ APLIKOVANÉ BIOLOGIE
vedoucí je Alena Ševců, Ph.D.

ODDĚLENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE
vedoucím je Pavel Hrabák, Ph.D. 

• AKREDITOVANÁ LABORATOŘ CHEMICKÝCH SANAČNÍCH PROCESŮ
vedoucí je Klára Lísková, MSc.

Oddělení VS1



ODDĚLENÍ 
NANOCHEMIE

ODDĚLENÍ TECHNOLOGIE 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODDĚLENÍ
APLIKOVANÉ BIOLOGIE

ODDĚLENÍ 
ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE

Výzkumný směr nanomateriály v přírodních vědách kombinuje základní a aplikovaný
výzkum, pokročilé technologie, včetně hi-tech analýzy nejenom environmentálních
polutantů. Velký důraz je také kladen na syntézu a testování různých nanomateriálů i
jejich ověřování v praktických aplikacích, zejména v oblastech čištění a sanace vod.

NANOMATERIALS
IN NATURAL SCIENCES



Ing. Mgr. 
Lukáš Dvořák, Ph.D.

Garant výzkumného směru 
Nanomateriály v 
přírodních vědách a 
Oddělení technologie 
životního prostředí



ODDĚLENÍ TECHNOLOGIE 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavní výzkumné aktivity

• Pokročilé technologie čištění vod
• Membránové bioreaktory a systémy s nosiči biomasy
• Efektivní sanace kontaminovaných podzemních vod s využití nano- a 

mikroželeza
• Aplikace nanomateriálů v nejrůznějších technologiích a procesech 

čištění
• Vývoj a testování filtrů na bázi nanovláken

Spolupráce

• Projektový a smluvní výzkum ve spolupráci s průmyslovými a komerční subjekty
• Zakázkový výzkum a vývoj 
• Hodnocení a intenzifikace stávajících procesů čištění 
• Nezávislá expertní a poradenská činnost



doc. RNDr. 
Michal Řezanka, 
Ph.D.

Oddělení nanochemie



ODDĚLENÍ
NANOCHEMIE

Hlavní výzkumné aktivity

• Syntéza chemických sloučenin
• Metoda sol-gel
• Příprava cyklodextriny funkcionalizovaných nanomateriálů
• Použití nanomateriálů v tkáňovém inženýrství a katalýze

Spolupráce

• Fyzikálně chemické analýzy sloučenin a (nano)materiálů
• Syntéza organických a anorganických sloučenin
• Příprava nanočástic
• Funkcionalizace (nano)materiálů
• Konzultace v oblasti organické a anorganické chemie



RNDr. 
Alena Ševců, Ph.D.

Oddělení 
aplikované biologie 



ODDĚLENÍ
APLIKOVANÉ BIOLOGIE

Hlavní výzkumné aktivity

• Vývoj nanomateriálů a porézních struktur pro regenerativní 
medicínu, dopravu léčiv a kosmetiku

• Studium mikrobiální aktivity ve vztahu k bezpečnosti úložišť 
radioaktivních odpadů

• Vliv nanomateriálů a mikroplastů na přirozená mikrobiální 
společenstva

Spolupráce

• Ověření antimikrobiální účinnosti fotokatalytických povrchů
• Bioremediace, vliv sanačních zásahů na mikrobiální společenstva
• Elektrospinning, vývoj nanovlákenných matric a nanočástic
• Rizika nanomateriálů
• Hodnocení interakcí nanomateriálů s tkáňovými buňkami



Oddělení 
environmentální chemie

doc. Ing.  
Stanislaw Waclawek, Ph.D.



ODDĚLENÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE

Spolupráce

• Analytické zázemí pro interní výzkumné skupiny, externí vědce a 
průmyslové zákazníky

• Řešení společných environmentálních problémů se zaměřením 
na znečišťující látky

Hlavní výzkumné aktivity

• Toxické látky v životním prostředí – pokročilé metody jejich 
monitoringu a katalytické eliminace

• Nanostrukturované sorbenty pro analytickou prekoncentraci
polutantů

• Fytoindikace znečištění podzemních vod (fytoakumulace, 
fytoremediace)

• Pokročilé metody chemické instrumentální analýzy
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