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favorable polymer grafting conditions with high 
efficiency.  
Adhesive properties were evaluated by measuring 
the peel strength and temperature resistant of the 
adhesive joints on laminated paper with BOPP 
foil used in packaging industry. The peel strength 
and temperature resistant of adhesive joints 
changed significantly. The present of acrylic acid 
in the formulation in very small quantities below 
0,15wt% caused significant increase in peel 
strength 1, 8 times and temperature resistant was 
increased 1, 2 times. 
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Slovak Research and Development Agency projects 
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Cílem této práce byl vývoj a ověření nového 
postupu přípravy paliva typu CERCER s matricí 
oxidu hořečnatého pomocí metody využívající 
polyakrylonitril (PAN). Práce byly prováděny 
v rámci projektu ASGARD [1], bakalářské práce 
[2] a navazujícího výzkumného úkolu. Byly 
připraveny sintrované pelety obsahující oxidy Ce 
(model Pu) a Eu (model Am) v matrici MgO. 
Využívána byla infiltrace roztoků Ce a Eu do 
kuliček MgO-PAN. Připravené pelety i všechny 
intermediální produkty byly charakterizovány 
pomocí rentgenové práškové difrakce. Tímto 
postupem se podařilo připravit homogenní pelety 
o vysoké hustotě. 
[1] Seventh Framework programme, 2011, THEME 
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the implementation of the Strategic Research 
Agenda of SNE-TP, Annex I – „Description of 
work“, Advanced fuelS forGeneration IV 
reActors: Reprocessing and Dissolution. 
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Brassinosteroidy, nejnovější třída více jak 70 
fytohormonů obsahujících 5α-cholestanový 
skelet, mají vliv na celou řadu 
rostlinných regulačních funkcí a ovlivňují tak 
např. růst a dělení buněk, kvalitu a množství 
semen, nebo toleranci ke stresovým vlivům. 
Biologická aktivita brassinosteroidů je 
mimořádná, kromě uvedených účinků byla také 
u některých zástupců popsána např. i účinná 
regulace růstu zvířecích i lidských buněčných 
nádorových linií bez ovlivnění růstu normálních 
buněk [1]. 
Nejvhodnější metodou, jak sledovat mechanismy 
biologických účinků sloučenin na molekulární 
úrovni, je značení radioaktivními izotopy - tímto 
způsobem je zajištěno zachování identity 
molekulární struktury společně s mimořádně 
vysokou detekovatelností ve tkáních. Vzhledem 
k obecně velmi nízkým koncentracím receptorů 
ve studovaných biologických materiálech, 
vyžaduje tento přístup co nejvyšší specifickou 
aktivitu sledovaných derivátů. 
Tato práce se věnuje způsobům značení 
vybraných brassinosteroidů a příbuzných 
derivátů pomocí těžkých izotopů vodíku [1-3]. 
Diskutovány budou detailní podmínky příprav a 
efektivita obohacení derivátů pomocí 
jednotlivých metod vyvinutých v naší laboratoři.  
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Obr. 1. Isotopově značené brassinosteroidy (1-3). 
Šipky naznačují jednotlivé strategie pro značení 
pomocí deuteria a tritia na danné pozici. 
Autoři děkují Akademii věd ČR za finanční podporu 
v rámci projektu RVO: 61388963. Tato práce dále 
vznikla za podpory Grantové agentury AV ČR (grant 
IAA400550801). 
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Instrumentální fotonová aktivační analýza 
(IPAA) je vhodnou radioanalytickou metodou 
pro nedestruktivní stanovení celkového dusíku 
v různých matricích. Klasické analytické metody 
představují rizika ztrát a kontaminace,  protože 
vyžadují rozklad, rozpouštění a chemické 
převedení dusíku do jeho aniontové formy a v 
materiálech obsahujících několik speciací dusíku 
představují komplikace zejména v nedostatečné 
identifikaci konkrétní formy a tím ovlivnění jeho 
výsledného obsahu [1]. 
Stanovení dusíku  metodou IPAA je založeno na 
jaderné reakci 14N (γ, n)13N po ozáření 
vysokoenergetickymi fotony [2].  
Analyticky využitelný produkt této fotojaderné 
reakce je pozitronický zářič emitující pouze 
nespecifické anihilační záření 511 keV, které 

může být emitováno i dalšími radionuklidy 
přítomnými ve vzorku. Některé z nich kromě 
nespecifické linky 511 keV emitují i specifické 
linky, díky kterým lze jejich příspěvek 
k analytickému radionuklidu 13N odečíst. 
Účinným zdrojem vysokoenergetického 
fotonového záření je sekundární brzdné záření 
vznikající konverzí svazku elektronů urychlených 
vysokofrekvenčním kruhovým urychlovačem – 
mikrotronem [1, 2].  
Nedestruktivní IPAA přispěla k objasnění 
původu pravěkého náramku (obr.1), 
pocházejícího z hradiště v katastru Karlových 
Varů - Drahovicích z pozdní doby bronzové [3]. 

 
Obr. 1.  Pravěký náramek. 
 
Tato studie byla podpořena Grantovou agenturou ČR 
v rámci projektu reg. č. P108/12/G108.  
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Methopren jakožto analog tzv. juvenilních 
hormonů ovlivňujících vývojové stadium larvy 
před finální přeměnou v dospělý hmyz, je 
v latinské americe masivně aplikován jako 
insekticid – dispergován na vodní plochy, a to 
včetně reservoárů pitné vody. Tento regulátor 
růstu byl doposud považován za netoxický vůči 


