
Monitoring – únor 2022: 
 
 
28.2.2022- Hospodářská komora – Zpravodajský portál plus podcast: ELEKTRON 
https://komoraplus.cz/2022/02/28/pristroj-ze-ktereho-mrazi-a-levna-baterie-ktera-
nevybouchne/ 
V reportáži z vědeckých laboratoří (stopáž 25:35 min) uslyšíte rozhovor s Tomášem Králíkem 
a Jiřím Frolcem o spolupráci skupiny Kryogeniky a supravodivosti s ESA. 
redaktor DANIEL MRÁZEK, 28. 2. 2022 
https://www.isibrno.cz/cs/hospodarska-komora-cr-zpravodajsky-portal-plus-0 
 
 
19.2.2022: 
Na portále Hospodářská komora – Zpravodajský portál plus – byl uveřejněn rozhovor 

začátkem února, při návštěvě laboratoře vědecké skupiny  Kryogenika a supravodivost, ÚPT 

AV ČR, představili Tomáš Králík a Jiří Frolec redaktoru Danielu Mrázkovi kryoaparaturu, na 

které zkoumají vzorky pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA).  
https://komoraplus.cz/2022/02/19/z-toho-co-dokaze-tento-pristroj-mrazi  
 
 
Portál transferu technologií AV ČR informuje o spolupráci skupiny Kryogeniky a supravodivosti 
s ESA. 
https://techtransfer.cas.cz/database/products/155?lang=CS 
 
 
CEITEC chce posílit pozici Brna na mapě světové elektronové mikroskopie  
https://21stoleti.cz/2022/02/16/ceitec-chce-posilit-pozici-brna-na-mape-svetove-elektronove-
mikroskopie/ 
21stoleti.cz | 16.02.2022 | Autor: Dagmar Garciová | Vydavatel: 21stoleti.cz  
… Silná pozice v německém Heidelbergu a nedaleká Vídeňská technická univerzita. Dalším 
významným partnerem projektu je Ústavu přístrojové techniky AV ČR, kde historicky začal 
boom brněnské elektronové mikroskopie. Všichni partneři budou společně pracovat na 
institucionální modernizaci, která... 
 
 
Vědci z Brna dobývají vesmír  
21. Století | 16.02.2022 | Rubrika: Vesmír technologie | Strana: 90 | Autor: PAVEL POLCAR | 
Vytištěno: 27 108 | Prodáno: 18 090 | Čtenost: 231 409 | Vydavatel: RF Hobby s.r.o.  
...téměř ve všech vědních odvětvích, a to po celém světě. Tentokrát uspěli výzkumníci z 
Moravy, konkrétně z brněnského Ústavu přístrojové techniky Akademie věd a z brněnské firmy 
SAB Aerospace. Oba ústavy mají velké plány, co se vesmíru týče, v prvním případě brněnští 
vědci otestovali speciální... 
 
U příležitosti sv. Valentýna 14.2.2022, byla uveřejněna premiéra videa na YT kanálu video - díl 
Srdce (https://youtu.be/_qVCJUa-FkU)  
výukové video na téma „SRDCE“  je možné shlédnout i na odkaze:  
https://www.isibrno.cz/cs/vyukove-video-na-tema-srdce 
 
 
 
U příležitosti 11. února - Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě! jsou uveřejněny: 
  

Gratulace ženám ve vědě v rámci Fulbrightových programů, kde jednou z mladých 
vědkyň je  jmenovaná Eliška Materna Mikmeková 
https://twitter.com/czechfulbright/status/1492078830336499714?s=20&t=tgVCmyKIW8W6uLy
0Y0sOhQ 
 

https://komoraplus.cz/2022/02/28/pristroj-ze-ktereho-mrazi-a-levna-baterie-ktera-nevybouchne/
https://komoraplus.cz/2022/02/28/pristroj-ze-ktereho-mrazi-a-levna-baterie-ktera-nevybouchne/
https://komoraplus.cz/2022/02/28/pristroj-ze-ktereho-mrazi-a-levna-baterie-ktera-nevybouchne/
https://komoraplus.cz/2022/02/28/pristroj-ze-ktereho-mrazi-a-levna-baterie-ktera-nevybouchne/
https://www.isibrno.cz/cs/hospodarska-komora-cr-zpravodajsky-portal-plus-0
https://komoraplus.cz/2022/02/19/z-toho-co-dokaze-tento-pristroj-mrazi
https://techtransfer.cas.cz/database/products/155?lang=CS
https://21stoleti.cz/2022/02/16/ceitec-chce-posilit-pozici-brna-na-mape-svetove-elektronove-mikroskopie/
https://21stoleti.cz/2022/02/16/ceitec-chce-posilit-pozici-brna-na-mape-svetove-elektronove-mikroskopie/
https://youtu.be/_qVCJUa-FkU
https://www.isibrno.cz/cs/vyukove-video-na-tema-srdce
https://twitter.com/czechfulbright/status/1492078830336499714?s=20&t=tgVCmyKIW8W6uLy0Y0sOhQ
https://twitter.com/czechfulbright/status/1492078830336499714?s=20&t=tgVCmyKIW8W6uLy0Y0sOhQ


 

U stejné příležitosti je vydaný článek s Šárkou Mikmekovou v časopise A / Věda a 
výzkum: https://bit.ly/Holka_z_oceli 
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