CHOBOTIX – NOVÁ LABORATOŘ CHEMICKÉ ROBOTIKY - PROJEKT PODPOŘENÝ ERC
V prosinci loÀského roku byl doc. Ing. Franti‰ku ·tûpánkovi, Ph.D., z Vysoké ‰koly chemicko-technologické v Praze jako jedinému zástupci z âeské republiky udûlen prestiÏní grant v rámci specifického programu Ideas - My‰lenky 7. RP na podporu talentovan˘ch mlad˘ch vûdcÛ. Cílem v˘zkumného projektu

Zástupce Evropské výzkumné rady pan Kris Piot a rektor
VŠCHT doc. Ing. Josef Koubek, CSc., otevřeli přestřižením
pásky novou Laboratoř chemické robotiky na VŠCHT v Praze.

"Chemical Processing by Swarm Robotics" je vyvinout koncept tzv. chemick˘ch robotÛ, které lze
pﬁedstavit jako ãástice velikosti ﬁádovû jednotek aÏ
desítek mikrometrÛ, které mají schopnost autonomního pohybu, selektivní látkové v˘mûny s okolím,

chemické pﬁemûny absorbovan˘ch molekul,
jejich akumulace a ﬁízeného vylouãení. Uplatnûní robotÛ lze pﬁedpokládat napﬁ. v diagnostice, syntéze a cíleném
vyluãování tzv. personalizovan˘ch léãiv, ãi
dekontaminaci tûÏko
dostupn˘ch prostﬁedí.
Na ﬁe‰ení projektu se
bude pod vedením
hlavního ﬁe‰itele podílet
devítiãlenn˘ t˘m.
Koncem ãervna byla na
V·CHT slavnostnû otev- Doc. Ing. František Štěpánek,
ﬁena Laboratoﬁ chemic- Ph.D., vedoucí vědeckého
týmu a nositel prestižního
ké robotiky a doc. Ing.
grantu uděleného v rámci
Franti‰ku ·tûpánkovi, specifického programu
Ph.D., byla souãasnû Myšlenky 7. RP, a rektor
udûlena medaile minist- VŠCHT doc. Ing. Josef Koubek,
ra ‰kolství. Akce se CSc., v nové laboratoři.
kromû doc. ·tûpánka
Foto Kateřina Klusáčková
zúãastnil také zástupce
Evropské v˘zkumné rady, pan Kris Piot, námûstek
ministra pro vûdu a vysoké ‰koly prof. Ing. Vlastimil
RÛÏiãka, CSc., rektor V·CHT doc. Ing. Josef Koubek,
CSc., a ãtyﬁi desítky pozvan˘ch hostÛ.
(Více o práci doc. ·tûpánka v rozhovoru
uvnitﬁ tohoto ãísla ãasopisu ECHO.)
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CZEDER 2008
Dne 30. ﬁíjna 2008 probûhnou v Masarykovû koleji v Praze „·esté ãeské dny pro evropsk˘ v˘zkum (CZEDER)“.
Konferenci poﬁádá pod zá‰titou M·MT Technologické centrum AV âR v rámci projektu Národní informaãní centrum pro evropsk˘ v˘zkum (NICER). V leto‰ním roce bude hlavním tématem setkání koordinace evropského v˘zkumu, kterou by mûl prohloubit letos v rámci slovinského pﬁedsednictví EU nastartovan˘ „LublaÀsk˘ proces“. Cílem
této iniciativy je vytvoﬁit dlouhodobou vizi rozvoje Evropského v˘zkumného prostoru a zlep‰it jeho ﬁízení, zejména zefektivnûním spolupráce mezi ãlensk˘mi státy EU, Evropskou komisí a evropsk˘mi institucemi. VÛli pokraãovat v nové iniciativû vyjádﬁili pﬁedstavitelé následnû pﬁedsedajících zemí (Francie, âeská republika, ·védsko).
Úãastníci konference se seznámí s perspektivami nástrojÛ, jejichÏ pomocí je evropsk˘ v˘zkum koordinován, ale
také s rolí novû zﬁízeného Evropského technologického institutu. JiÏ tradiãnû budou pﬁedstaveny aktuální statistiky úãasti ãesk˘ch t˘mÛ v rámcovém programu v mezinárodním srovnání. Podrobnûj‰í informace a program konference jsou uveﬁejnûny na webov˘ch stránkách Technologického centra.

