
Otázky  

1. Co si myslíte, ţe podnítilo zájem o nanotechnologie v ČR? 

2. Myslíte si, ţe by se měl obor nanotechnologie stát součástí učebních osnov a vzbudit tak 

povědomí o oboru u mladých studentů a podnítit jejich zapojení v budoucnu? 

3. Myslíte si, ţe je úroveň nanotechnologie v ČR srovnatelná s ostatními státy (EU, USA)? Které 

státy jsou největšími konkurenty ČR v tomto oboru? 

4. Vidíte budoucnost nanotechnologických firem v ČR pozitivně? Prorazila nějaká česká firma 

s nano výrobkem na světovém trhu? 

5. Je nějaký další významný vynález (jako např. Nanospider), kterým se Česká republika 

proslavila v celosvětovém měřítku? 

6. Jak rozsáhlé je vyuţití nanotechnologií v designové sféře v ČR? (design textilií, vyuţití 

v architektuře, automobilový průmysl, atd.) 

7. V Praze sídlí výzkumné centrum pro nanoroboty, tento výzkum se soustředí například na 

zapojení do lékařství či ekologie. Je moţné zapojení nanorobotů i do textilního průmyslu? 

(např. ochranné oděvy) 

8. S nanotechnologiemi souvisí tak tzv. nanoart, znáte nějaké významné umělce nanoartu z ČR 

nebo ze zahraničí? Je moţný přístup k vědeckým přístrojům široké veřejnosti, např. kvůli 

tvorbě nanoartu? 

9. V rámci programu Česko je Nano probíhají různé akce, jako např. Nanodny, kde se 

představují novinky v oboru. Existují nějaké podobné akce spojené s vyuţitím 

nanotechnologií v umění? 

10. Na základě Vašich zkušeností s nanotechnologiemi, existují nějaká rizika, spojená s tímto 

oborem, která Vám dělají obavy? 

11. Ve sci-fi kultuře se často objevují katastrofické náměty – zneuţití nanotechnologií zločinci, 

vymknutí kontroly nad ovládáním nanorobotů. Můţe se něco takového vůbec stát? 

Odpovědi z dotazníků  

Respondent 1 – prof. Ing. Jaromír Pištora, Csc. 

1. Perspektivní aplikace 

2. Obor nanotechnologie je jiţ součástí učebních osnov. 

3. Ano, v některých oborech je úroveň srovnatelná. Největší konkurenti: USA, Japonsko, VB, 

Francie atd. 

4. Ano, některé firmy prorazily na mezinárodní trh. 

5. Např. příprava mikro a nanočástic. 

6. Mimo uvedené: stavebnictví, letecký průmysl, atd. 

7. Nejsem v daném oboru specialistou. 



8. Ano, znám několik lidí z dané oblasti (např. dr. I. Vávra). 

9. Nevím, pouze okrajově např. Dny nanotechnologií. 

10. Otázkou je vliv volných nanočástic na ţivotní prostředí. 

11. Nevím, nedokáţi posoudit, ale obecně je vše moţné. 

Respondent 2 – prof. RNDr. Pavla Čapková 

1. Celkový trend ve světě a taky to, ţe jsme měli nástroje (techniku)pro pohled do nanosvěta  

2. Uţ se tak stalo na vysokých školách, na středních školách pořádáme semináře a obvykle i 

necháváme pedagogům na SŠ naše prezentace 

3. ANO, určitě, pokud jde o nanovlákna, nanopovrchy a nanočástice a nanomateriály pro 

ochranu ţivotního prostředí 

4. ANO, na př. Nanovia Litvínov globálně exportuje nanovlákenné materiály 

5. Na př. design nových lékových forem. 

6. Vyuţití je velmi široké od ochrany ţivotního prostředí (nanočástice rozkládající polutanty ve 

vzduchu i vodě, nanovlákenné filtrace, ) nanomateriály pro biomedicínské aplikace (nové 

lékové formy se selektívním transpoprtem v organismu, nanomateriály pro tkáňové 

inţenýrství, nanomateriály pro diagnostiku i terapii) 

7. Zapojení nanorobotů do textilního průmyslu nedává smysl...... 

8. Na drahé přístroje si ţádný vědec nepustí nikoho. Diagnostika nanomateriálů je drahá 

záleţitost - mikroskop s atomárním rozlišení - cena cca 25 mil Kč. Nanoartem se nezabývám. 

9. Ne a není to moje "parketa". 

10. Ano určitě existují rizika pro zdraví a ţivotní prostředí, víme o nich studujeme je, máme obor 

nanotoxikologie. Snaţíme se připravovat nanomateriály tak, aby manipulace s nimi ani jejich 

vyuţití eliminovaly tato rizika. 

11. Zneuţít se dá jakýkoliv poznatek vědy, v tom nanotechnologie nejsou ţádnou zvláštní 

výjimkou. 

Respondent 3 – Jiří Kůs 

1. ČR se patentem stroje na průmyslovou výrobu nanovlákna v r. 2004 zařadila mezi první země 

na světě, kde se na počátku 21. století přesunuly nanotechnologie z vědeckých laboratoří do 

průmyslové výroby. To byl asi ten bezprostřední impulz, velkou roli sehrála s tím související 

propagace nanotechnologií na TUL a zaloţení firmy Elmarco, následoval pak vznik dalších 

nanotechnologických firem i výzkumných pracovišť. 

2. Bylo by dobré, kdyby se nanotechnologie dostaly do učebních osnov středních škol. 

3. Česká republika patří určitě ke světové špičce v průmyslových aplikacích nanotechnologií. Co 

se týká výzkumu, světovými lídry jsou USA, Německo, Čína, Japonsko, Izrael, začíná se 

prosazovat i Indie a Írán. 



4. Mezi firmy, které uţ jsou úspěšné i na zahraničních trzích, patří např. Contipro, IQ Structures 

nebo Advanced Materials JTJ. V zahraničí je také úspěšný výrobce strojů Nanospider firma 

Elmarco a český výrobce elektronových mikroskopů Tescan, které k nanotechnologiím 

neodmyslitelně patří. Budoucnost českých nanofirem vidím pozitivně. 

5. Samočisticí nano nátěry, nanooptika, elektronové mikroskopy. 

6. Např. módní návrhářka Lada Vyvialová pouţívá textilie s nanostříbrem při návrhu svých 

kolekcí oděvů pro ţeny. V architektuře a automobilovém průmyslu se asi nejvíc prosadí 

plochá nanooptika. 

7. zapojení nanorobotů v textilním průmyslu se zatím moc neuvaţuje. 

8. S nanoartem jsem se setkal v českém prostředí zatím pouze v expozici Nanormální svět 

https://www.sci-line.cz/extra/index.php/nanormalni-svet.html a aktuálně se tím zabývají i u 

firmy Tescan. Konkrétní umělce Vám ale jmenovat nedokáţu. 

9. V ČR toho bohuţel zatím moc není, vím jen o některých aktivitách TUL týkajících se 

propojování umění a nanovlákna. 

10. Kaţdá technologie v sobě nese nové moţnosti i rizika, nicméně např. nanotoxicita se důkladně 

zkoumá uţ několik desítek let, nejde tedy v současnosti uţ o tak velkou novinku. Díky 

rozsáhlému výzkumu věnovanému bezpečnosti nanotechnologií a propracované evropské 

legislativě se nemusíme nanotechnologií bát. Ţádné konkrétní hrozby si nejsem vědom. 

Jediné, čeho se naopak obávám je lidská hloupost. 

11. Asi naráţíte na katastrofické Ericha Drexlera a jeho grey goo. To je ale opravdu čirá fantazie. 

Drexler sám toho termínu později opakovaně litoval, protoţe tím poskytl pouze potravu 

bulváru. Nanoroboty si spíš představte jako nanokapsle nebo nanotrubičky sofistikovaně 

navigované třeba světlem nebo pomocí chemických receptorů. 

Respondent 4 – prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. 

1. Z počátku sehrálo roli i určité mystično spojené se související Sci-Fi literaturou, nyní je to 

především moţnost poznávat nové jevy, které se nedají pozorovat v makrosvětě a s tím 

související velký aplikační potenciál. 

2. Nemyslím si, je potřeba spíše promítnout naotechnologické principy do odpovídajících oborů 

a předmětů. 

3. Stále je třeba dohánět kvalitu výzkumu typickou pro vyspělé země. O konkurenci bych 

nemluvil, spíše vzorech. 

4. Vidím. Máme uţ např. firmy, které vyrábí špičková zařízení pro výzkum v oboru 

nanotechnologií (např. Tescan, Nenovision, a americká firma Thermo Fischer působící 

dlouhodobě v ČR). Další, především malé firmy se začínají nebo začnou objevovat., 

5. Zatím ho nevidím 

6. Nevím 



7. Proč ne. 

8. Neznám. 

9. Nevím, znám takové akce ve vědě (konference, letní školy, workshopy,.....) 

10. Toxicita, pokud se budou "cpát" bezmyšlenkovitě tuny nanočástic do všeho kolem nás..... 

11. Tato debata intenzivně probíhala asi před deseti lety mezi vědci a popularizátory. Obavy byly 

spíše vyvráceny. 

Respondent 5 – doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D. 

1. Zájem o nějaký obor vţdy dobře povzbudí dosaţené úspěchy a jejich propagace, funguje to 

obecně - ve sportu i ve vědě. 

2. Raději ne, špatná výuka je horší neţ ţádná výuka. Není třeba se sloţitými jevy spěchat, na VŠ 

to stačí. Zájemcům nic nebrání v samostudiu, takţe nadaní si poradí sami. 

3. Není a nebude, mnoţství investovaných peněz v celé ČR je jako na jedné nebo dvou 

světových univerzitách. Ve vědě vede USA díky nákupu mozků. 

4. Ano, samozřejmě stroje Elmarko a výrobky např. Optaglio a asi i další. 

5. V nano asi ne. Jinak notoricky známe kontaktní čočky a léky pro. Holého. 

6. V automotive je nanotechnologie (tenké vrstvy) zásadní jiţ dlouho, také v elektronice, ale 

ostatní obory jsou spíše marketing neţ skutečná inovace. 

7. Spíše ne, vedlo by to na vysoké výrobní náklady. 

8. Obor znám, umělce nikoliv. Přístup k přístrojům bude vzhledem k jejich ceně a provozním 

nákladů vţdy velice omezený nebo pak placený. 

9. Nevím. 

10. Ano, rizika existují vţdy. Volné nanočástice jsou významně nebezpečné - příklad můţe být 

azbest, který má vlákna s částečně nano rozměry. 

11. Ano, můţe. 


