
Služby pro podniky, státní 
správu i veřejnost

(jako protiklad a doplněk „big science“)



Jak pracujeme
(ilustrativní příklad podle skutečné události, název přípravku je fiktivní)

Podnik XY má problém. Ve výrobě používá
pastu PX-626, její výrobce však náhle
ukončil výrobu. Podnik nutně hledá
náhradu, nezná však chemické složení
pasty.

Podnik XY se obrací na jednu z laboratoří
Zdravotního ústavu se žádostí o provedení
analýz. Laboratoř nemá s takovým typem
vzorků zkušenosti a předává požadavek na
UJEP.

V laboratořích FŽP UJEP

předběžné zkoušky



Rtg. difrakční analýza (PřF UJEP)

Další zkoušky

LC-MS, XRD aj

Technologové FŽP UJEP

Jde o detergent s vysokým obsahem účinných povrchově aktivních látek. Laurylsulfát
(C12) pochází patrně z kokosového oleje, ostatní mohou pocházet např. z řepkového 
oleje. Jde o poměrně kvalitní produkt používaný k přípravě výrobků, jež mají přijít do 
styku s lidskou kůží. V ČR je výrobcem těchto materiálů f. ENASPOL Velvěty.

Identifikovali jsme chlorid sodný, síran sodný a několik alkyl sufátů a alkyl sulfonátů. Co s tím?

FŽP UJEP po konzultaci s f. ENASPOL předává zákazníkovi XY zprávu, která obsahuje podrobné údaje o složení 
neznámé pasty a současně doporučení na její náhradu ekvivalentním výrobkem f. ENASPOL.



Shrnutí:

Výsledek:

• Podnik XY získal potřebnou náhradu, 
patrně levnější, než původní surovina

• ENASPOL získal dalšího odběratele

• UJEP získá ? …
• poděkování od podniku XY

• uznání od technologů ENASPOL

• další zkušenosti

Řešení nestandardního problému se 
podařilo díky

• velmi dobrému přístrojovému vybavení

• spolupráci mezi skupinami na UJEP 
napříč fakultami

• mnohostranné orientaci a zkušenostem

Epilog

ENASPOL projevil zájem o využití rtg. difrakční analýzy pro 
hodnocení jejich produktů. Tato aplikace není obecně známa ani 
specialistům. Při další debatě se ukázalo, že podnik má celou řadu 
námětů, při jejichž realizaci by se mohla uplatnit UJEP se svými 
unikátními přístroji.

Předběžně byla dohodnuta spolupráce s využitím inovačních 
voucherů.

Poučení

• Informovanost podniků a institucí v kraji o možnostech 
spolupráce s univerzitou je stále velmi malá. Informace jsou 
příliš všeobecné a nedostanou se k těm lidem, kteří by jich byli 
schopni využít.

• Podnikům chybí peníze na tuto spolupráci. Přetrvává představa, 
že za rady, znalosti, vědomosti apod. není třeba platit.



Příklady služeb UJEP

• Všechny běžné typy chemických analýz, analýzy vod, ovzduší odpadů včetně akreditovaných 
zkoušek. Napojení na síť laboratoří Zdravotního ústavu, která pokrývá velkou část České republiky.

• Pokročilé analýzy v životním prostředí, zejména stopová organická analýza (monitoring pesticidů, 
léčiv, drog …), identifikace neznámých látek.

• Zkoumání pevných a práškových materiálů pomocí široké škály chemických a fyzikálních metod, 
určení struktury neznámých vzorků, zkoumání poruch apod.

• Řešení problémů náhrady surovin, optimalizace spotřeby vod, optimalizace produkce odpadů, 
možnosti využití odpadů.

• Návrh technologie čištění odpadních vod.

• Materiálové a energetické bilance průmyslových výrob.

• Vývoj a zavádění nových technologií, zejména tzv. chemických specialit, včetně nanomateriálů.


