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I.

INFORMACE O SLOŽENÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ
INSTITUCE A O JEJICH ČINNOSTI ČI O JEJICH ZMĚNÁCH

A. VÝCHOZÍ SLOŽENÍ ORGÁNŮ PRACOVIŠTĚ
Ředitel pracoviště:

Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
jmenován s účinností od 1. června 2012

Rada pracoviště:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ÚFE AV ČR, v.v.i.
Dr. Ing. Pavel Honzátko, ÚFE AV ČR, v.v.i.
Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., MFF UK
Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., ÚFE AV ČR, v.v.i.
Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc., FJFI ČVUT v Praze
Prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc., FJFI ČVUT v Praze
RNDr. Jan Lorinčík, CSc., ÚFE AV ČR, v.v.i.
Tajemník:
Dr. Ing. Ivan Kašík, ÚFE AV ČR, v.v.i.
Rada pracoviště pracuje v tomto složení od 18. ledna 2012.
Dozorčí rada:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., člen AR AV ČR, ÚI AV ČR, v.v.i.
Ing. Pavel Peterka, Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i.
Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc., FEKT VUT v Brně
Ing. Michaela Poláková, Vidia, s.r.o., Praha
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., FEL ČVUT v Praze
Tajemník:
Ing. Filip Todorov,Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i.
Dozorčí rada pracoviště pracuje v tomto složení od 1. května. 2012.

B. ZMĚNY VE SLOŽENÍ ORGÁNŮ PRACOVIŠTĚ
Ke změnám ve složení orgánů pracoviště v roce 2013 nedošlo.

C. INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ PRACOVIŠTĚ
1) Ředitel
Ředitel plnil úkoly dané Zákonem o veřejných výzkumných institucích, Stanovami Akademie věd
České republiky a Organizačním řádem Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. V roce 2013 řešil
ředitel ÚFE zejména následující úkoly:











Organizace přípravy průběžných a závěrečných zpráv pro poskytovatele grantových projektů:
leden 2013.
Organizační zajištění hlavních stavebních úprav a oprav v roce 2013: únor - prosinec 2013.
Zajištění přípravy a projednání rozpočtu ÚFE na rok 2013: leden-březen 2013.
Organizace přípravy a projednání výroční zprávy ústavu za rok 2012: leden – květen 2013.
Organizace přípravy a projednání návrhů projektů do soutěží GA ČR: březen - duben 2013.
Projednání a uzavření smluv o vědecké spolupráci s Fiber Optic Research Center of the Russian
Academy of Sciences a Institute of Automation and Electrometry, Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences: duben 2013.
Organizační zajištění veřejné zakázky na nákup aparatury FIB: leden - září 2013.
Koordinace přípravy návrhů na nákladnou stavební údržbu a stavební investice ÚFE v roce 2014
pro AV ČR: květen 2013.
Koordinace přípravy návrhů do konkurzu o dotace na nákladné přístroje AV ČR pro rok 2014:
březen - květen 2013.
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Organizační zajištění veřejné zakázky na opravu vytápění a odtahu detašovaného pracoviště
v Lysolajích: duben-prosinec 2013.
Organizační zajištění veřejné zakázky malého rozsahu na adaptaci neutralizační stanice na
laboratorní prostory: duben-říjen 2013.
Organizační zajištění modernizace trafostanice TS 2008: duben-prosinec 2013.
Příprava koncepce periodického hodnocení výzkumných týmů ÚFE: červen-červenec 2013.
Organizační zajištění „Týdne vědy a techniky“ a „Dnů otevřených dveří ÚFE: březen - listopad
2013.
Organizace přípravy a projednání návrhů projektů do soutěže TA ČR: listopad - prosinec 2013.
Zahájení přípravy návrhu rozpočtu ústavu a rozpočtu Sociálního fondu ústavu pro rok 2014:
prosinec 2013.
Organizace periodického hodnocení výzkumných týmů ÚFE za rok 2013: prosinec 2013.

2) Rada pracoviště
V roce 2013 se uskutečnila čtyři zasedání Rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (dále jen
Rady). V období mezi zasedáními jednala Rada korespondenčně.
K 11. 1. 2013 Rada projednala novelu Vnitřního mzdového předpisu ÚFE a vyjádřila s ní souhlas. K
15. 3. 2013 Rada projednala a po zapracování připomínek schválila per rollam návrh interního
předpisu ÚFE - Statut emeritního vědeckého pracovníka ÚFE AV ČR. Dále Rada projednala per
rollam návrhy na jmenování Ing. Jana Šimši, CSc. a RNDr. Viktora Trkala, CSc. emeritními pracovníky
ÚFE a schválila je bez připomínek. K 18. 3. 2013 Rada projednala per rollam Návrh rozpočtu ÚFE a
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2013 a schválila oba návrhy bez připomínek. K 4. 4. 2013
Rada projednala per rollam návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2012 a vyjádřila s ním
souhlas. K 8. 4. 2013 Rada projednala per rollam návrhy smluv o vědecké spolupráci s Fiber Optic
Research Center of the Russian Academy of Sciences a Institute of Automation and Electrometry,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences a přijala je bez připomínek. K 11. 4. 2013 Rada
projednala per rollam anotace návrhů výkumných projektů a vyslovila souhlas s jejich podáním do
soutěže GA ČR. Dne 22. 4. 2013 Rada projednala a schválila Výroční zprávu ÚFE za rok 2012
a Zprávu auditora za rok 2012. K 25. 7. 2013 Rada projednala návrhy na přístrojové investice do
konkurzu AV ČR (aparatura pro depozici tenkých vrstev a soubor přístrojů pro vytváření a
charakterizaci nanostruktur) a vyjádřila s nimi souhlas. K 18. 12. 2013 Rada projednala a schválila
návrh Spisového a skartačního řádu ÚFE. Dále Rada rovněž projednala a odsouhlasila koncepci
hodnocení výzkumných útvarů ÚFE.
Zápisy z jednání Rady jsou k dispozici na internetových stránkách ústavu a u tajemníka Rady.
3) Dozorčí rada
Během roku 2013 uskutečnila Dozorčí rada Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i (dále jen DR)
dvě zasedání a pět korespondenčních jednání.
V rámci zasedání DR dne 2. 4. 2013 byl ověřen zápis z předchozího zasedání DR a zápisy
o usneseních schválených DR per rollam v období od posledního zasedání, včetně schvalovacích
doložek - předchozích písemných souhlasů. Na zasedání byl projednán a připomínkován návrh
výroční zprávy, auditorská zpráva, rozpočet ÚFE a zpráva o činnosti DR v roce 2012. DR dále
projednala a udělila předchozí souhlas ke zřízení věcného břemene ve věci transformační stanice
TS2008 (schvalovací doložka s č.j. ÚFE-140/2013-sekr). DR dále schválila, aby za účelem provedení
auditu hospodaření ústavu za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 byla uzavřena smlouva s firmou
VGD-AUDIT, s.r.o. Na návrh ředitele DR projednala a schválila navržené vypořádání hospodářského
výsledku ÚFE za rok 2012 beze změn. DR projednala a hlasováním schválila hodnocení
manažerských schopností ředitele pracoviště za rok 2012 z pohledu DR. V rámci zasedání DR dne 2.
12. 2013 byly ověřeny zápis z předchozího zasedání DR a zápisy o usneseních schválených DR per
rollam v období od posledního zasedání, včetně schvalovacích doložek - předchozích písemných
souhlasů. Ředitel ÚFE informoval DR o poznatcích z prvního roku fungování nové organizační
struktury v ÚFE a seznámil DR s hlavními stavebními akcemi v roce realizovanými v 2013 a s
výhledem na rok 2014.
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Korespondenčních jednání se účastnili vždy všichni členové DR. K 11. 3. 2013 byl vydán předchozí
písemný souhlas DR (schvalovací doložka s č.j. ÚFE-113/2013-sekr) ve věci nabytí movitého majetku
– přístroje pro nanoobrábění iontovým svazkem (focused ion beam - FIB). K 23. 4. 2013 byl vydán
předchozí písemný souhlas DR (schvalovací doložka s č.j. ÚFE-193/2013-sekr) ve věci zřízení
věcného břemene ve věci kabelového vedení na pozemku ÚFE. K 3. 5. 2013 bylo schváleno
hodnocení manažerských schopností ředitele pracoviště Ing. Vlastimila Matějce, CSc. za období od
1. 1. 2012 do 31. 5. 2012 z pohledu DR. K 12. 7. 2013 DR vydala předchozí písemný souhlas
(schvalovací doložka s č.j. ÚFE-294/2013-sekr) k nabytí movitého majetku – aparatury pro depozici
tenkých vrstev ve vakuu. K 1. 11. 2013 DR vydala předchozí písemný souhlas DR (schvalovací
doložka s č.j. ÚFE-394/2013-sekr) ve věci zřízení věcného břemene ve věci kabelového vedení na
dvou pozemcích v majetku ÚFE.

II. INFORMACE O ZMĚNÁCH ZŘIZOVACÍ LISTINY
V roce 2013 nedošlo k žádným změnám zřizovací listiny.

III. HODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ
ÚFE provádí výzkum ve fotonice, optoelektronice a elektronice se zaměřením na nové materiály,
plasmonické a fotonické struktury a jejich využití pro nové zdroje záření, optické zesilovače,
detektory, senzory a biosenzory. ÚFE rovněž rozvíjí a spravuje státní etalon frekvence a času.
Výzkumný tým Optické biosenzory se věnoval výzkumu biosenzorů, především optických
biosenzorů založených na rezonanci povrchových plasmonů. Tento multidisciplinární výzkum
zahrnoval široké spektrum aktivit - od výzkumu fotonických a plasmonických nanostruktur
a funkčních biomolekulárních souborů, přes vývoj optických měřících metod a systémů, až po
aplikace biosenzorů pro studium biomolekulárních interakcí a detekci chemických a biologických
látek v oblastech jako jsou lékařská diagnostika a kontrola potravin.
Výzkumný tým Vláknové lasery a nelineární optika rozvíjel technologii dopování aktivních vláken
pomocí nanočástic a technologii přípravy braggovských vláken a zabýval se uplatněním těchto
vláken v laserech a zesilovačích. Dále prováděl výzkum dynamiky výkonových vláknových laserů a
kombinování jejich svazků pro dosažení maximálního výkonu. Zkoumal rovněž generátory záření
ve střední infračervené oblasti, založené na nelineárních interakcích v periodicky pólovaných
krystalech s potenciálním uplatněním v laserové spektroskopii.
Výzkumný tým Příprava a charakterizace nanomateriálů se zabýval studiem rozhraní kov-polovodič
a grafit-polovodič. Tým rovněž rozvíjel technologii elektroforetické depozice kovových nanočástic
na povrch nanostrukturovaných polovodičových substrátů. Kromě toho tým vyvíjel vlastní nebo
vylepšoval stávající metody pro charakterizaci připravených struktur, zejména unikátní techniku
mapování hustot elektronových stavů pomocí balistického elektronového mikroskopu a
spektroskopu (BEEM/BEES) doplněného o prostorové měření balistického proudu a metodu
hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů s primárními ionty Ga+ (FIB SIMS).
Juniorský výzkumný tým Bioelektrodynamika se zabýval výzkumem v oblasti vysokofrekvenčních a
fotonických biosignálů. Cílem tohoto výzkumu je detailní popis mechanismů generování těchto
signálů a jejich role v buněčné fyziologii. Tým se zabýval metodami měření velmi slabých
oscilujících elektrických polí a ultraslabé autoluminiscence. Pochopení role těchto signálů může
vést k novým metodám medicínské diagnostiky.
Výsledky výzkumu prováděného všemi výzkumnými týmy byly prezentovány ve formě 43 publikací
v impaktovaných časopisech. Ústavu byl v roce 2013 rovněž udělen 1 užitný vzor. Vybrané výsledky
výzkumu jsou popsány podrobněji v následující kapitole.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. byl v roce 2013 příjemcem nebo spolupříjemcem
podpory v rámci 27 projektů financovaných ze státního rozpočtu ČR. Z toho 22 projektů bylo
zaměřeno na základní výzkum a 5 projektů na aplikovaný výzkum. V roce 2013 započalo řešení 5
projektů. Ústav byl rovněž příjemcem nebo spolupříjemcem podpory v rámci 3 projektů
financovaných ze zahraničí.
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A. Nejvýznamnější výsledky výzkumu
1. Optické senzory založené na rezonančních efektech ve fotonických nanostrukturách
Nanočástice a nanostruktury nabízí množství unikátních vlastností s potenciálním uplatněním v
řadě oblastí fotoniky (detektory, zdroje záření, senzory, atd). Nanostruktury kombinující kovové a
dielektrické materiály umožňují excitaci speciálních elektromagnetických vln a rezonancí, které
mohou být využity pro konstrukci nových vysoce citlivých senzorů. Příkladem mohou být například
uspořádané dvoudimenzionální soubory kovových nanočástic na dielektrické podložce, které
podporují tzv. mřížkové rezonance (lattice resonance), Obr. 1a. Potenciál senzorů založených na
mřížkových rezonancích jsme popsali a studovali pomocí veličiny “figure of merit” (FOM). Odvodili
jsme analytické vztahy mezi FOM a parametry nanostruktur. Na jejich základě jsme prokázali, že
mřížkové rezonance mohou při měření indexu lomu nabídnout o dva řády lepší rozlišení než
v současnosti široce využívané lokalizované povrchové plasmony na samotných kovových
nanočásticích [1].
a)

b)

Obr. 1: a) Transmitance pole periodicky uspořádaných zlatých nanočástic s různými periodami ukazující
mřížkové rezonance. b) Odezva senzoru založeného na Fano rezonanci na neuspořádaném poli zlatých
nanodisků na změny indexu lomu okolí (n).

Vyvinuli jsme rovněž nový senzor založený na Fano rezonanci vybuzené na neuspořádaném poli
zlatých nanočástic na skleněné podložce. Výsledky teoretického a experimentálního studia
prokázaly, že vlnová délka světla, při které nastává Fano rezonance, je citlivá na změny indexu lomu
v bezprostředním okolí zlatých nanočástic. Tato citlivost přitom závisí na parametrech nanočástic,
jakož i na úhlu, pod kterým světlo dopadá na podložku s nanočásticemi. Ukázali jsme, že tatáž
struktura může v závislosti na úhlu dopadu vykazovat kladnou či zápornou citlivost ke změnám
indexu lomu (vlnová délka Fano rezonance s narůstajícím indexem lomu okolí nanočástic roste či
klesá, Obr. 1b) [2].
[1] B. Špačková, J. Homola: Sensing properties of lattice resonances: an analytical model, Optics Express 21
(2013) 27490-27502.
[2] B. Špačková, P. Lebrušková, H. Šípová, P. Kwiecien, I. Richter, J. Homola: Ambiguous refractive index
sensitivity of Fano resonance on an array of gold nanoparticles, Plasmonics (2014), DOI: 10.1007/s11468013-9641-8.

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Tel: 266 773 404, E-mail: homola@ufe.cz
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2.

Mikrofluidní systémy pro optické biosenzory s povrchovými plazmony

Mikrofluidní systémy umožňují manipulaci s velmi malými objemy kapalin a jejich transport jedním
nebo více kanálky mikrometrických rozměrů (1-1000μm). Využití mikrofluidních systémů v
optických afinitních biosenzorech přináší řadu výhod, jako jsou například redukce objemu vzorku
nezbytného pro analýzu, rychlejší odezva a vyšší detekční účinnost biosenzoru. Předpokladem
úspěšné detekce molekulárních analytů afinitními biosenzory s povrchovými plasmony (surface
plasmon resonance – SPR) je záchyt analytu molekulárními receptory ukotvenými na povrchu SPR
biosenzoru. Transport molekul analytu k povrchu senzoru je proto důležitým faktorem, který přímo
ovlivňuje detekční účinnost a rychlost odezvy biosenzoru. S využitím teoretických a
experimentálních metod jsme prokázali vztah mezi geometrickými parametry mikrofluidních
kanálků využívaných v SPR biosenzorech a funkčními vlastnostmi těchto biosenzorů (především
citlivostí) [1]. Vyvinuli jsme postup přípravy mikrofludních struktur, který umožňuje přesnou
kontrolu parametrů mikrofuidních kanálků a zkonstruovali jsme mikrofluidní systém s
optimalizovanými transportními vlastnostmi. Modelové experimenty, v nichž jsme detekovali
krátké úseky DNA (ssDNA), ukázaly, že zmenšením výšky mikrofluidních kanálků ze 47 μm na 7 μm
lze citlivost biosenzoru zvýšit faktorem 3.5 (Obr. 1a).

Obr.1: a) Odezva senzoru na 200 pM ssDNA pro 4 mikrofluidní kanálky s různou výškou. b) Nahoře: Návrh
optimálního umístění pasivních míchacích elementů vzhledem k jednotlivým detekčním oblastem. Dole:
Časová změna rychlosti vazby při detekci 100 nM ssDNA pro případ mikrofluidního kanálku s míchacími
elementy (červená) a referenčním kanálkem bez míchacích elementů (černá).

Dále jsme se věnovali výzkumu možného využití mikrofluidních struktur pro zvýšení citlivosti SPR
biosenzorů se sériovým uspořádáním detekčních oblastí [2]. S použitím pokročilé multivrstvé
litografie jsme vyrobili pole půlkruhových míchacích elementů a pomocí kontakního
mikrospotování dosáhli optimálního umístění detekčních oblastí vzhledem k těmto strukturám
(Obr. 1b). Deteční experimenty prokázaly, že rychlost navazování analytu při sériové detekci je v
případě mikrofluidních kanálků s míchacími elementy vyšší než v případě kanálků bez těchto
elementů a to především v případě oblastí umístěných dále ve směru proudění (Obr. 1b). Výsledky
této studie se mohou uplatnit nejen při zlepšování funkčních vlastností SPR biosenzorů, ale v
jakékoliv analytické metodě využívající mikrofluidní systémy pro transport kapalných vzorků.
[1] N. S. Lynn Jr., H. Šípová, P. Adam, J. Homola: Enhancement of affinity-based biosensors: effect of sensing
chamber geometry on sensitivity, Lab on a Chip 13 (2013) 1413 – 1421.
[2] N. S. Lynn Jr., J. I. Martínez-López, M. Bocková, P. Adam, V. Coello, H.R. Siller, J. Homola: Biosensing
enhancement using passive mixing structures for microarray-based sensors, Biosensors and Bioelectronics
54 (2014) 506–514.

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Tel: 266 773 404, E-mail: homola@ufe.cz
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3. Optické biosenzory s povrchovými plazmony pro analýzu komplexních biologických
vzorků
Optické biosenzory založené na rezonanci povrchových plazmonů (surface plasmon resonance SPR) se skládají ze dvou hlavních funkčních částí - (1) molekulárních receptorů, které dokáží
rozpoznat a zachytit detekovanou látku (analyt) a (2) optického systému senzoru, který pomocí
povrchových plasmonů umožňuje detekovat extrémně malé změny indexu lomu způsobené
záchytem analytu receptorem. Biosenzory s povrchovými plasmony proto umožňují detekovat
a kvantifikovat přítomnost chemických a biologických analytů přímo a v reálném čase. Hlavní
překážkou využití biosenzorů s povrchovými plasmony pro analýzu komplexních biologických
vzorků je adsorpce molekul obsažených ve vzorku na povrchu biosenzoru (tzv. nespecifická
adsorpce). Abychom vliv nespecifické adsorpce maximálně potlačili, vyvinuli jsme novou metodu
referencování, založenou na použití identických funkčních povrchů v detekčním a referenčním
kanále a inhibici navázání analytu v referenčním kanále (Obr. 1). Experimenty prokázaly, že SPR
biosenzor využívající tuto refereční metodu dokáže detekovat karcinoembryonální antigen
(biomarker rakoviny) s vyšší přesností a nižší biologickou variabilitou než tradiční detekční
metodologie [1].
a)

b)
Receptor
(protilátka)

100

Analyt

Detekční kanál

Referenční kanál

Specifická a nespecifická
odezva

Nespecifická odezva

200 ng/mL

-100
-200
-300
50

500 ng/mL

Chyba odezvy senzoru [%]

0

0
-50
-100
Ab-CEA

Ab-Salm

Ab-hCG

Ab-HRP

Ab-TTX

Typ referenčního povrchu

Obr. 1: a) Princip nové metody referencování. b) Chyba odezvy senzoru v lidské plazmě pro tři různé lidské
plasmy a dvě různé koncentrace CEA – 200 ng/mL (horní graf, prázdné symboly) a 500 ng/mL (spodní graf,
plné symboly). Nová metoda referencování je prezentována ve žlutém levém sloupci a konvenční metoda
využívající různých referenčních receptorů (protilátek) v bílých sloupcích napravo [1].

Pozornost byla rovněž věnována výzkumu a vývoji funkčních pokrytí s vysokou odolností vůči
nespecifické adsorpci z komplexních biologických vzorků. Naše studie prokázaly, že použití
speciálních polymerních vrstev (např. karboxybetain akrylamidu) umožňuje zlepšit detekční limit
pro detekci bakterií Escherichia coli O157:H7 v mléce ve srovnání se standardními funkčními
povrchy o více než jeden řád [2].
[1] T. Špringer, M. Bocková, J. Homola: Label-Free Biosensing in Complex Media: A Referencing Approach,
Analytical Chemistry 85 (2013) 5637–5640.
[2] H. Vaisocherová, V. Ševců, P. Adam, B. Špačková, A. S. Pereira, C. Rodriguez-Emmenegger, T. Riedel, E.
Brynda, J. Homola: Functionalized ultra-low fouling carboxy- and hydroxy-functional surface platforms
and their fouling resistance from undiluted biological media and biorecognition capability, Biosensors and
Bioelectronics 51 (2014) 150–157.
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4. Koherentní kombinování svazků vláknových laserů dopovaných thuliem

Experimentálně jsme provedli koherentní kombinování svazků dvojice vláknových laserů
dopovaných thuliem. Lasery založené na dvouplášťových vláknech dopovaných thuliem jsme
čerpali na vlnové délce 793 nm. Díky efektu křížové relaxace, který je účinný ve vláknech s vysokou
koncentrací dopandů, dochází ke generování 2 fotonů o vlnové délce 2000 nm na jeden
absorbovaný foton o vlnové délce 793 nm. Každý z laserů generoval 10 W na vlnové délce 2000 nm
se strmostí vyšší než 0.5. Poté jsme lasery vzájemně synchronizovali ve Foxově-Smithově
uspořádání s vazebním členem zachovávajícím polarizaci. Díky konstruktivní interferenci jsme na
společném výstupu dosáhli výkonu 20 W, zatímco na jalovém výstupu se výkon držel okolo 3% z
této hodnoty. Účinnost kombinování výkonu se asymptoticky blížila 97%. Výkon na
kombinovaném výstupu měl kvazikontinuální charakter navzdory tomu, že individuálně pracující
lasery měly sklony k samopulzování. Tento přechod ke kvazikontinuálnímu režimu se dá přisoudit
vernierovské superpozici vidů složeného rezonátoru. Nakolik je nám známo, jde o první
demonstraci koherentního kombinování svazků vláknových laserů dopovaných thuliem v oblasti
středně vysokých výkonů.
Do budoucna metody kombinování svazků umožní zvyšování radiance laserů nad rámec možností
jednotlivého laseru. Tyto lasery naleznou praktické použití zejména v materiálovém průmyslu.

Obr. 1: Koherentní kombinování svazků. a) Schéma koherentně kombinovaného laseru: LD – čerpací laserové
diody s mnohovidovým vláknovým výstupem, FBG – vláknové braggovské mřížky, TDF –dvouplášťová vlákna
dopovaná thuliem, Idler – jalový výstup, Output – výstup laseru. b) Závislost výstupního výkonu na výstupu
(červeně) a jalovém výstupu (modře) na čerpacím výkonu. c) Závislost účinnosti kombinování svazků na
čerpacím výkonu.
[1] P. Honzátko, Y. Baravets, F. Todorov, P. Peterka, M. Becker: Coherently combined power of 20 W at 2000
nm from a pair of thulium-doped fiber lasers,” Laser Physics Letters 10 (2013) 095104.
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5.

Vláknově-optická metoda pro lokalizované měrení pH in vivo

Vláknově-optické sensory jsou vhodným nástrojem ke studiu procesů, jejich dynamiky či gradientů
v úrovni mikrosvěta. Proto byla pozornost soustředěna na lokální detekci pH pomocí vláknověoptických sond o velikosti pouhých několika mikrometrů. Vypracovaná metoda založená na
fluorescenčním raciometrickém principu umožňuje in vivo stanovení pH s rozlišením ~0,1 během
několika sekund v rozsahu obvyklém pro biologické vzorky, tj. pH 5,5 – 7,5. Dosažené rozlišení je
srovnatelné s komerčními přístroji pro studium makroskopických vzorků. Umožňuje testovat živé
materiály (kapky, tkáně, embrya, tělní tekutiny) o velmi malém objemu až na úroveň velikosti
jednotlivých buněk. Provedené testy životnosti sond prokázaly možnost jejich použití v praxi. V
rámci výzkumu byla vyvinuta metodika, jejíž pomocí byla metoda ověřena při charakterizaci
mikroskopických vlasových kořínků Arabidopsis thaliana. Těchto výsledků bylo dosaženo i díky
vypracovaným postupům imobilizace opto-chemického převodníku na povrch sond metodou solgel. Výzkum je veden společným úsilím vědců Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. a Ústavu
experimentální botaniky AVČR v. v. i. a probíhá ve spolupráci s firmou Safibra s.r.o.

Obr. 1: Schéma měřicí aparatury (nahoře), fotografie měřicího stanoviště s mikromanipulátorem (uprostřed) a
mikroskopová fotografie se zavedenou sondou do kořínku huseníčku.
[1] I. Kašík, O. Podrazký, J. Mrázek, T. Martan, V. Matějec, K. Hoyerová, M. Kamínek: Local fibre-optic detection
of pH in Arabidopsis thaliana plants, Material Science and Engineering C 33 (2013) 4809-4815.
[2] O. Podrazký, V. Matějec, J. Mrázek, T. Martan, J. Aubrecht, I. Kašík: Tapered optical fiber sensor for detection
of pH in microscopic volumes, Sensors & Transducers, přijato k publikaci.
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6. Změření integrální a lokální hustoty stavů v kvantových tečkách InAs v GaAs/AlGaAs
heterostrukturách pomocí BEEM/BEES
Kvantová tečka je ohraničená oblast krystalického polovodiče nanometrových rozměrů, která je
schopná v důsledku nižší energie ve srovnání s energií vodivostního pásu okolního polovodiče
vázat elektrony. Ty mohou nabývat pouze diskrétních hodnot energie, podobně, jako je tomu u
atomu. Elektrony uvězněné uvnitř pak vykazují kvantové vlastnosti, které ve velkých objemech
polovodičů jinak nepozorujeme. Právě tyto vlastnosti kvantových teček se využívají při konstrukci
nových součástek jako jsou například nízkoprahové lasery, infračervené detektory či
vysokohustotní optické paměti. Cílem našeho výzkumu je charakterizace jednotlivých kvantových
teček schovaných v polovodičových heterostrukturách využívaných pro tyto součástky. Pro
experimenty využíváme unikátní balistický elektronový emisní mikroskop, zkonstruovaný na našem
pracovišti. Prokázali jsme jeho detekční schopnost při rozlišení elektronových hladin v jednotlivých
InAs kvantových tečkách vytvořených různými technologiemi. Avšak vlivem nestability měřícího
zařízení při dlouhodobých měřeních docházelo ke zkreslení výsledků vlivem driftu soustavy měřící
hrot-vzorek. Následně jsme se proto soustředili na eliminaci tohoto zkreslení a vyvinuli novou
metodu prostorového mapování balistického proudu v jednotlivé kvantové tečce. V provedených
experimentech jsme naměřili mapy hustot elektronových stavů v kvantové tečce pro jednotlivé
energie (Obr.1a) a následně popsali předpoklad štěpení elektronových hladin (Obr.1b) v souvislosti
s nehomogenním rozložením pnutí v kvantové tečce [1].
a)

b)

Obr. 1: a) Mapa hustoty stavů v kvantové tečce pro energii 0.552 eV. b) Integrální hustota stavů v celé
kvantové tečce s Ib-V charakteristikou s vyznačeným rozštěpením hladiny.
[1] J. Walachová, J. Zelinka, S. Leshkov, F. Šroubek, J. Pangrac, E. Hulicius, J. Vaniš: Integral and local density of
states of InAs quantum dots in GaAs/AlGaAs heterostructure observed by ballistic electron emission
spectroscopy near one electron ground state, Physica E 48 (2013) 61-65.
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7. Popis transportních vlastností Schottkyho diod připravených depozicí grafitu na
polovodičové materiály
Schottkyho kontakt je jednou z klíčových struktur v polovodičových součástkách. Mechanismus
formování Schottkyho kontaktu na sloučeninových polovodičích je předmětem dlouhodobého
studia. Vysoká hustota povrchových stavů a nestechiometrických defektů ve sloučeninových
polovodičích znesnadňuje přípravu Schottkyho diod vysoké kvality. Ukázali jsme, že Schottkyho
kontakty s vynikajicími usměrňovacími parametry a teplotní stabilitou na různých polovodičových
materiálech mohou být připraveny depozicí koloidního grafitu [1-3]. Elektrické vlastnosti a
parametry Schottkyho diod jsou převážně analyzovány na základě termoemisní teorie. Naměřené
charakteristiky proud-napětí (I-V) reálných součástek se obvykle liší od tohoto ideálního modelu.
Odchylky jsou typicky vysvětlovány nehomogenitou bariéry na rozhraní, neohmickým zadním
kontaktem a přítomností nelineárního sériového odporu. Ve spolupráci s Chernivtsi National
University jsme ukázali, že charakteristiky proud-napětí Schotkyho diod na bázi grafitu a jejich
teplotní závislosti mohou být popsány generačně rekombinační teorií v oblasti prostorového
náboje [3]. Tato teorie je v souladu s experimentem bez potřeby zahrnout teplotní závislost faktoru
ideálnosti, nelinearitu sériového odporu, neohmický zadní kontakt či nehomogenitu bariéry.

Obr. 1: (a) Srovnání výsledků výpočtu (plné čáry) s I–V charakteristikami diod grafit/CdMnTe měřenými při
různých teplotách (kroužky), (b) energetický pásový diagram diody grafit/CdMnTe.
[1] R. Yatskiv, J. Grym: Thermal stability study of semimetal graphite n-InP and n-GaN Schottky diodes,
Semiconductor Science and Technology 28 (2013) 055009.
[2] J. Grym, R. Yatskiv: Schottky barriers based on metal nanoparticles deposited on InP epitaxial layers,
Semiconductor Science and Technology 28 (2013) 045006.
[3] L. A. Kosyachenko, R. Yatskiv, N. Yurtsenyuk, L. Maslyanchuk, J. Grym: Graphite/CdMnTe Schottky diodes
and their electrical characteristics, Semiconductor Science and Technology 29 (2014) 015006.
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8. Elektrodynamické biosignály v buněčné patologii a mezibuněčné komunikaci
Role elektromagnetických polí v buněčné biologii není doposud uspokojivě vysvětlena s výjimkou
nezářivých polí nízkých frekvencí a světelného záření relativně specializovaných mechanismů. V
našem výzkumu jsme se zaměřili na biosignály v radiofrekvenční a světelné oblasti
elektromagnetického spektra. Formulovali jsme hypotézu popisující poruchy radiofrekvenčních
elektrodynamických procesů při patologických změnách buňky, především při zhoubném bujení.
Dle našich předpokladů má potlačení oxidativního metabolismu v mitochondriích, ke kterému ve
valné většině zhoubných nádorů dochází, za následek zánik statického elektrického pole v okolí
mitochondrií. Důsledkem je změna smáčivosti povrchů v okolí mitochondrií, která vyústí ve zvýšení
tlumení vibrací mikrotubulů. Elektrodynamická aktivita mikrotubulů je utlumena a tím dochází ke
změně pravděpodobností molekulárních interakcí, je narušena samoorganizace a vnitrobuněčný
transport. Buňka se začíná nekontrolovatelně dělit. Dále jsme analyzovali rozšířenou hypotézu, že
nespecifická autoluminiscence, která je pravděpodobně vedlejším efektem buněčného dýchání a
souvisí s reakcemi volných radikálů a reaktivních forem kyslíku, může být buňkami využívána pro
signalizaci. Dle rozboru fyzikálních a biologických předpokladů pro buněčnou detekci fotonických
signálů jsme dospěli k závěru, že nízká intenzita nespecifické autoluminiscence je významnou
překážkou pro detekci signálu buňkou za standardních světelných podmínek – od tmavé noci až po
přímý sluneční svit. Na základě našich výsledků se domníváme, že buněčná signalizace pomocí
světla je sice principiálně možná, ale je s nejvyšší pravděpodobností omezená na některé specifické
případy a nevyskytuje se tedy jako obecný fenomén.

Obr.1: Hypotéza karcinogeneze (A) a mezibuněčné signalizace pomocí světla (B) očima umělce.
[1] J. Pokorný, J. Pokorný, J. Kobilková: Postulates on electromagnetic activity in biological systems and
cancer, Integrative Biology 5 (2013), 1439-1446.
[2] O. Kučera, M. Cifra: Cell-to-cell signaling through light: Just a Ghost of Chance?, Cell Communication and
Signaling 11 (2013) 87.
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B. Projekty mezinárodní spolupráce
Řada výzkumných výsledků pracoviště v roce 2013 byla získána v rámci intenzivní spolupráce se
zahraničními výzkumnými pracovišti. Tato spolupráce byla podpořena projekty financovanými
USA, EU a ČR. Stručný výčet projektů je uveden níže.

Projekty financované zahraničními poskytovateli:
European Science Foundation: New Approaches to Biochemical Sensing with Plasmonic
Nanobiophotonics, PLASMON-BIONANOSENSE, duben 2010 - duben 2015.
Evropský metrologický výzkumný program (EMRP): Accurate time/frequency comparison and
dissemination through optical telecommunication networks NEAT-FT, červen 2012 - květen 2015.
U.S. Army: Functionalized Nanostructures for Biosensing, září 2013 - září 2014.

Projekty financované MŠMT ČR
6. rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti
Heterostruktury a nanostruktury polovodičů III-V pro nové elektronické a fotonické aplikace
(7AMB12GR034).
Charakterizace speciálních skel s využitím fyzikálních metod (7AMB12SK147).
Přesná porovnávání a distribuce času a frekvence prostřednictvím optických
telekomunikačních sítí (7AX13036).
Akce COST
Modelování, návrh a charakterizace mikrostrukturních vláken pro optické senzory (LD11030).
Úloha rozhraní při přípravě Schottkyho bariér vysoké kvality na polovodičích III-V (LD12014).
Program EUREKA
Vláknově optická detekce plynu (LF11001).
Vláknově optická detekce UV záření (LF130150).
Program KONTAKT II
Nanoplasmonické materiály vytvářené pomocí samoorganizačních procesů a jejich využití
v senzorech (LH11102).
Chemické a biochemické senzory založené na funkcionalizovaných mikro- a nanostrukturovaných optických vlnovodech (LH11038).
Program MNT-ERA-NET
Metrologie pro kontinuální monitorování laserových strukturovacích systémů (ME10120).
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C. Projekty spolupráce s vysokými školami v oblasti výzkumu
V roce 2013 řešil Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR v. v. i. ve spolupráci s vysokými školami v ČR
celkem 6 společných projektů výzkumu a vývoje, financovaných ze státního rozpočtu. Ve
spolupráci s MFF UK a FJFI ČVUT se v rámci projektu excelence GA ČR podílel na výzkumu a vývoji
optických biosenzorů pro lékařskou diagnostiku. S MFF UK spolupracoval rovněž v oblasti výzkumu
dynamiky strukturních motivů nukleových kyselin a jejich vlivu na regulaci genové exprese. Ve
spolupráci s FEL ČVUT Praha prováděl výzkum a měření signálů generovaných nanostrukturami a
vývoj plně-optického datového přepínače. S FJFI ČVUT Praha spolupracoval na vývoji
braggovských vláken určených pro přenos laserových pulzů s velkou energií. S FJFI ČVUT Praha a s
FSI VUT Brno spolupracoval na vývoji numerických metod pro simulování fotonických
a plazmonických (nano)struktur. S PřF Univerzity Palackého v Olomouci spolupracoval na detekci
ultraslabých fotonických biosignálů.

D. Spolupráce s vysokými školami při výuce a výchově studentů
Na přednáškách pro studenty vysokých škol se v roce 2013 podíleli 4 pracovníci ústavu. Celkem
pracovníci ústavu v roce 2013 odpřednášeli na vysokých školách 258 hodin. Seznam programů a
univerzit, na nichž pracovníci ústavu přednášeli, je uveden níže.
Přednášky v rámci bakalářských programů:
FJFI ČVUT
Přednášky v rámci magisterských programů:
FJFI ČVUT
FEL ČVUT
Přednášky v rámci doktorských programů:
MFF UK
FJFI ČVUT
FEL ČVUT
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. má společnou akreditaci doktorských programů se třemi
fakultami dvou vysokých škol v následujících studijních oborech a zaměřeních:
MFF UK:

Studijní program fyzika
obor Fyzika povrchů a rozhraní
obor Kvantová optika a optoelektronika
obor Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
obor Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

FJFI ČVUT

Studijní program Aplikace přírodních věd
obor Fyzikální inženýrství

FEL ČVUT

Studijní program Elektrotechnika a informatika
obor Elektronika
obor Radioelektronika
obor Teoretická elektrotechnika

V roce 2013 bylo na ÚFE školeno celkem 16 doktorandů z MFF UK, FEL a FJFI ČVUT a VŠCHT v Praze,
z nichž jeden úspěšně obhájil svou disertační práci a získal titul PhD. V roce 2013 v ústavu rovněž
působilo 9 studentů magisterských programů a 5 studentů bakalářských programů.
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E. Spolupráce s dalšími institucemi a s podnikatelskou sférou
Společné projekty výzkumu a vývoje podpořené z veřejných prostředků
V roce 2013 ÚFE spolupracoval v rámci 5 společných projektů s následujícími ústavy AV ČR:
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i,
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Kromě toho se podílel na aplikovaném výzkumu ve spolupráci s následujícími podniky:
DICOM, s.r.o.,
Smart Brain, s.r.o.,
SAFIBRA, s.r.o,
SQS Vláknová optika, a.s.,
OPTOKON, a.s.,
a se zdravotnickými zařízeními:
Psychiatrické centrum Praha,
Fakultní nemocnice v Motole,
Ústav hematologie a krevní transfúze.

F. Akce s mezinárodní účastí s významným podílem ústavu na jejich organizaci
V roce 2013 uspořádal Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s U.S. NSF vědecký
workshop “US - Czech Frontiers in Photonics”, který se uskutečnil v rámci konference SPIE

Optics + Optoelectronics 2013, 18-19. dubna 2013 v Praze.
G. Pracoviště v médiích a nejvýznamnější popularizační aktivity
Popularizační vystoupení v médiích
Vystoupení v pořadu ČRo Mozaika, 5. 11. 2013
Pavel Peterka vystoupil v programu ČRo Mozaika na téma výzkum a využití vláknových laserů.
Akce pro veřejnost
Přednáška pro veřejnost, 5.3. 2013
Alexander Kuna přednesl přednášku Přesný čas a frekvence ve vědě a technice v rámci cyklu
brněnské hvězdárny Báječná věda.
Týden vědy a techniky, 1. – 15. 11. 2013
Pracovníci ústavu přednesli dvě popularizační přednášky: „Přesný čas ve vědě a technice“
(Alexander Kuna) a „Pohled do nanosvěta pomocí elektronového a iontového mikroskopu“ (Jan
Lorinčík).
Dny otevřených dveří, 6. – 8. 11. 2013
V rámci této akce bylo náštěvníkům zpřístupněno 7 laboratoří v hlavní budově v Kobylisích a
v Laboratoři optických vláken v Lysolajích. Ústav při této příležitosti navštívilo více než 500
návštěvníků, především středoškolských studentů. Ústav rovněž zorganizoval vědeckou show
„Noční tah“, v níž představil technologii přípravy optických vláken, včetně ukázky tažení optického
vlákna.
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Ústav udržuje vlastní webové stránky, profil na sociální síti Facebook a na webové encyklopedii
Wikipedia.

IV. HODNOCENÍ DALŠÍ ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ
Ústav je pověřen uchováváním a rozvojem Státního etalonu času a frekvence v rámci národního
metrologického systému ČR. Tuto činnost zajišťuje Laboratoř Státního etalonu času a frekvence,
která je na základě dohody ústavu s Českým metrologickým institutem (ČMI) přidruženou
laboratoří ČMI. Laboratoř zajišťuje fyzickou realizaci trvání sekundy TAI a s ní koherentních
etalonových signálů. Hlavním výstupem laboratoře je národní časová stupnice UTC(TP) jako česká
fyzická predikce světového koordinovaného času UTC. Laboratoř provádí její průběžné porovnání v
rámci spolupráce s Mezinárodním úřadem pro míry a váhy (BIPM) a jejím prostřednictvím navazuje
další cesiové zdroje frekvence provozované v ČR na mezinárodní atomovou stupnici TAI a přispívá
tak k jejich frekvenční stabilitě. Na základě kalibrací zajišťuje přenos jednotky času na etalony
nižších řádů. Provádí rovněž ultracitlivé kalibrace frekvenčně stabilních zdrojů. Přesný čas
distribuuje po internetové síti prostřednictvím časového serveru synchronizovaného vůči stupnici
UTC(TP). Součástí činnosti laboratoře je i expertní činnost a konzultace v oblasti metrologie času a
frekvence.

V. INFORMACE O OPATŘENÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ V
HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA, JAK BYLA SPLNĚNA OPATŘENÍ K
ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ULOŽENÁ V PŘEDCHOZÍM ROCE
V roce 2013 neproběhly v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. žádné kontrolní akce, které by
konstatovaly nedostatky v hospodaření pracoviště. Ve zprávě o auditu hospodaření provedeném
v roce 2012 nebyly rovněž konstatovány žádné nedostatky, které by v roce 2013 vyžadovaly přijetí
specifických opatření k jejich odstranění.
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VI. FINANČNÍ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ JSOU
VÝZNAMNÉ Z HLEDISKA POSOUZENÍ HOSPODÁŘSKÉHO
POSTAVENÍ INSTITUCE A MOHOU MÍT VLIV NA JEJÍ VÝVOJ
V roce 2013 nedošlo ke skutečnostem, které by zásadním způsobem ovlivnily hospodaření ústavu.
Ústav hospodařil s přebytkem rozpočtu ve výši 2 878 tis. Kč. Podrobné informace o hospodaření
ústavu v roce 2013 jsou obsaženy ve „Zprávě auditora o ověření roční uzávěrky k 31.12. 2013“, která
obsahuje účetní uzávěrku a přílohu účetní uzávěrky v plném rozsahu.

VII. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI PRACOVIŠTĚ
Ústav vyvíjí aktivity jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu. Tradičně vysokou
mezinárodní úroveň má výzkum prováděný v ústavu zejména v oblasti vlnovodné a senzorové
fotoniky, nanostrukturovaných materiálů pro optoelektroniku a měření času a frekvence. Tyto
výsledky vytvářejí dobrý základ pro činnost ústavu v roce 2014 i v letech následujících. K 1. lednu
2013 proběhla reorganizace vědeckých útvarů, při níž byly vytvořeny tři seniorské výzkumné týmy
(Optické biosenzory, Vláknové lasery a nelineární optika, Příprava a charakterizace nanomateriálů),
jeden výzkumný tým juniorský (Bioelektrodynamika) a Specializovaná laboratoř státního etalonu
času a frekvence. Cílem této reorganizace byla koncentrace výzkumné kapacity na oblasti výzkumu,
ve kterých ústav dlouhodobě dosahuje kvalitních výsledků a má potenciál dosáhnout mezinárodní
excelence. V druhé polovině roku 2013 připravilo vedení ústavu ve spolupráci s Radou koncepci
hodnocení výzkumných týmů s cílem zakotvit systém pravidelného hodnocení vědecké činnosti
útvarů ÚFE a stanovit kritéria hodnocení. Předpokládá se, že pravidelné hodnocení poskytne
vedoucím výzkumných týmů zpětnou vazbu a náměty pro zlepšování činnosti týmů a rovněž
napomůže efektivní alokaci finančních prostředků na jednotlivé výzkumné programy.

VIII. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výzkumná i další činnost ústavu je uskutečňována v souladu se zásadami ochrany životního
prostředí.

IX. AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
V závěru roku 2013 činil celkový počet zaměstnanců ústavu 106 a přepočtený evidenční stav 99,9.
Z celkového počtu zaměstnanců (106) bylo 73 pracovníků vědeckých útvarů (69%) a 33 pracovníků
podpůrných útvarů (31%). Z porovnání se stejným obdobím roku 2012 (celkový počet
zaměstnanců – 113, přepočtený evidenční stav - 90.3) vyplývá, že, v průběhu roku 2013 došlo k
nárůstu evidenčního počtu úvazků o 10,6% při současném poklesu počtu zaměstnanců o 6,2%.
Tyto změny souvisí především s odchodem pracovníků se souběhem starobního důchodu a
částečného pracovního úvazku (především ve vědeckých útvarech) v důsledku uplynutí doby, na
kterou byl jejich pracovní poměr sjednán a nástupem menšího počtu nových pracovníků s vyšším
úvazkem. Tomu odpovídají i změny ve věkové struktuře zaměstnanců. V kategorii do 30 let počet
pracovníků vzrostl z 23 na 24, v kategorii 30 - 40 let vzrostl z 28 na 32, v kategorii 40 - 50 let vzrostl
z 10 na 11, v kategorii 50 - 60 let zůstal počet zaměstnanců stejný – 17, v kategorii 60 - 70 let klesl
z 24 na 19 a v kategorii nad 70 let klesl z 11 na 3.
V souladu s Kariérním řádem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR proběhly ke
konci roku 2013 pravidelné atestace vysokoškolsky-vzdělaných pracovníků vědeckých útvarů
ústavu. Atestační komise pod vedením předsedy komise, prof. J. Čtyrokého, provedla atestace
celkem 13 pracovníků.
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PŘÍLOHA 1. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ UZÁVĚRKY
K 31.12.2013
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PŘÍLOHA 2. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO ÚSTAV
FOTONIKY A ELEKTRONIKY AV ČR, V. V. I.
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