
COMNID:
Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu 
do nových technologií a služeb

Podpora komercializace
TAČR - program GAMA

Konsorcium:
• Univerzita J. E. Purkyně

• Ústav anorganické chemie AVČR, Řež

• Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

•Rada pro komercializaci
•Centrum pro transfer technologií

Celková výše dotace: ca. 20 mil. Kč
Doba řešení: 2016 – 2019
Celkový počet dílčích projektů: 14

Management projektu:
- prof. Jiřina Jílková
- prof. Pavel Janoš
- Mgr. Jan Černý



Vybrané dílčí projekty

DPK/2016/01 BIOASSAY
Luminiscenční destičkový bioassay pro rychlou detekci polutantů ve vodě

Řešitel: doc. Josef Trögl, FŽP UJEP Doba řešení: 07/2016 – 06/18

Cíle projektu: Stav řešení:

Vyvinout detekční zařízení (senzor) využívající 

reakce mikroorganismů k prokázání 

přítomnosti určitých chemických látek, 

případně k jejich kvantifikaci

Vytipovány vhodné kmeny bakterií, 

laboratorně ověřena jejich odezva na různé 

typy polutantů.

Vývoj metod imobilizace/enkapsulace

mikroorganismů ve spolupráci s f. LantiKats

Jednání s Kansas State University
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Vybrané dílčí projekty 

DPK/2016/02 MAST
Topický přípravek k terapii palmární-plantární erythrodysestesie při léčbě cytostatiky 

na bázi fluoropyrimidinů

Řešitel: prof. Petruželka, doc. Konopásek,

VFN Praha (spolupráce UACH, UJEP)

Doba řešení: 08/2016 – 07/18

Cíle projektu: Stav řešení:

Ověřit účinnost přípravku snižujícího negativní 

příznaky onkologické léčby

Složení přípravku bylo optimalizováno a byla 

ověřena jeho účinnost

Probíhá studie na zvířatech a klinická studie

Probíhají jednání o způsobu zavedení do praxe 

a o možnostech komercializace
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Řešitel: Ing. Marek Došek, FŽP UJEP Doba řešení: 01/2017 – 12/18

Cíle projektu: Stav řešení:

Vývoj sorbentu na bázi perlové celulózy 

schopný štěpit fosfoesterové vazby

Prokázána schopnost rozkládat

organofosforečné pesticidy

Zkoumány další reakce využitelné např. v 

proteinovém inženýrství

Optimalizace postupu přípravy sorbentu s 

firmou Iontosorb, jednání o spolupráci v 

dalších oblastech
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Vybrané dílčí projekty

DPK/2017/08 PERLCEL
Reaktivní sorbent na bázi perlové celulózy



Řešitel: Mgr. Jan Malý, PřF UJEP Doba řešení: 01/2017 – 12/17

Cíle projektu: Stav řešení:

Vývoj nanotextilního materiálu pro krytí ran Ověřena technologie přípravy nanomateriálu, 

úspěšně ukončeny funkční zkoušky

S firmou NanoMedical s.r.o. byla uzavřena 
licenční smlouva o poskytnutí know-how, v 
případě realizace  se bude univerzita podílet 
na zisku z výroby

Projekt úspěšně ukončen
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Vybrané dílčí projekty

DPK/2017/11 NANO-CHITO
Nanovlákenné materiály na bázi fotokroslinkovaného chitosanu pro funkční kryt ran



Řešitel: MUDr. Tomáš Grus, VFN Praha Doba řešení: 01/2018 – 12/19

Cíle projektu: Stav řešení:

Vývoj implantátů a dalších přípravků na bázi 

rybího kolagenu

Projekt schválen k řešení

Řešitelé mají bohaté zkušenosti s materiály 

(implantáty apod.) na bázi kolagenu, vidí nedostatky 

současných řešení, zejména různorodost a nestálou 

kvalitu kolagenu, u některých druhů kolagenu pak 

nepříznivé reakce organismu. Chtějí výrobu postavit 

na kolagenu ze sladkovodních ryb, který by mohl být 

dostupný v dostatečném množství a stálé kvalitě díky 

českému rybnikářskému průmyslu.

Pro UJEP se otvírá příležitost navázat spolupráci v 

oblasti medicínských aplikací nanomateriálů
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Vybrané dílčí projekty

DPK/2018/15 KOLAGEN
Optimalizace výroby hemostatických kolagenních pěn pro medicínské a veterinární použití


