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VĚDECKO-VÝZKUMNÝ PROFIL SKUPINY

Laboratoř environmentální elektronové mikroskopie s vysokorozlišovacím environmentálním
elektronovým mikroskopem QUANTA 650 FEG (vlevo) vybaveným mikromanipulátory (vpravo).

OBLAST VÝZKUMU
Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie (EREM)
/ Rastrovací elektronová mikroskopie (REM)
/ Environmentální a rastrovací transmisní elektronová mikroskopie (Wet-STEM/STEM)
/ Detekční systémy signálních elektronů a fotonů
/ Energiově disperzní rentgenová spektroskopie
/ Počítačové simulace pro EREM/REM
/ Micro a nano technologie
/ Pokročilá elektronová mikroskopie nanomateriálů (mikromanipulace, injekce plynu/kapaliny, EBIC)
/ Dynamické in-situ/in-vivo studie biologických vzorků
/ Studium nevodivých, vlhkých a tekutých vzorků

5 µm
___________
Živý roztoč pozorovaný v EREM QUASEM II

POSLÁNÍ/VÝZVY
Být světovým lídrem v nízkoenergiové environmentální rastrovací elektronové mikroskopii se zaměřením na statické i dynamické
in-situ zobrazování slabě emitujících vzorků v podmínkách velmi nízkých proudů elektronového svazku. Být mezi světovou
špičkou v oblasti zobrazování elektricky nevodivých až vlhkých vzorků v nativním stavu, často citlivých na radiační poškození
svazkem. Vytvářet nové metody, přístrojové vybavení a aplikace pro další zkoumání nanosvěta.

200 µm
______________
Vnější a vnitřní strana vlhkých polyvinyl-alkoholových kapslí
(LentiCatTM) v nativním stavu v EREM

400 nm
______________
Nanočástice oxidu zinečnatého v EREM (vzorek bez úprav)

EXCELENCE
/
/
/
/
/
/

Nízkoenergiová mikro-morfologická charakterizace neupravených vlhkých biologických vzorků a polymerů v EREM
Dynamické in-situ pozorování vzorků na fázovém rozhraní/přechodu matriálů za optimalizovaných termodynamických
podmínek v EREM a elektronová mikroskopie pro studium ledu
Monte-Carlo simulace interakcí elektronů s plynem, vodou a pevnou látkou v EREM/REM
Zobrazování s vysokým rozlišením a rentgenová mikroanalýza nevodivých/polovodivých vzorků v podmínkách vyššího
tlaku plynu EREM
Výzkum, vývoj a výroba vysoce účinných detektorů signálních elektronů pro elektronovou mikroskopii
Simulace proudění plynu a přenosu tepla pro výzkum a vývoj zakázkového vybavení pro EREM a REM

Monte Carlo simulace trajektorií elektronu v plynu
(podmínky EREM)

Monte Carlo simulace interakce elektronu s pevnou látkou
(C-Si multivrstva)

Nová patentovaná verze ISEDS s magnetickým polem (nový
detektor pro ESEM)

Nový scintilační detektor pro REM a EREM

AKTUÁLNÍ AKTIVITY
Výzkumné zaměření
/

/
/

Teoretické a experimentální aktivity spojené s posouváním hranic možností v oblasti EREM. (Monte-Carlo
simulace interakcí elektronů s plynem a vodou; simulace
proudění plynu a přenosu tepla pro optimalizaci podmínek pozorování a vývoj nových elektronových mikroskopů a detektorů elektronů; rentgenová mikro-analýza
neupravených, elektricky nevodivých a vlhkých vzorků
v EREM bez vzniku artefaktů)
Dynamická in-situ charakterizace vzorků pro zkoumání
jejich změn v čase působením vnějších fyzikálních a chemických vlivů, atd.
Morfologické a strukturní analýzy neupravených, často
silně hydratovaných nebo živých vzorků.

Hlavní schopnosti
Základní výzkum
/ Simulace elektronů s plynem, vodou a pevnou látkou
/ Simulace rozložení tlaku a rychlosti proudění plynu,
přenosu tepla v EREM
/ Nová metoda pro studium malých živých tvorů v EREM
/ Nová metoda pro dlouhodobé studium a chemickou
analýzu rostlinných vzorků v EREM (“low temperature
method” v EREM)
/ Nová metoda pro opakovatelné pozorování biologických
vzorků v EREM

Aplikovaný výzkum
/ Návrh a přestavba REM Vega (Tescan) na experimentální
EREM AQUASEM II
/ Návrh a výroba nového detektoru HAADF pro Hitachi TEM
/ Návrh a výroba nového BSE detektoru pro Jeol SEM-JSM
5600LV (Gedeon Richter Co.)
/ Návrh a výroba nového scintilačního SE detektoru pro EREM
/ Výzkum a vývoj nového „edge-free“ detektoru pro Jeol REM
/ Výzkum a vývoj nového YAP detektoru pro Jeol SEM
/ Návrh a výroba mnoha prototypů BSE detektorů (přes
50 kusů) pro Jeol, Hitachi a FEI
Inovace
/ Nový ionizační SE detektor s elektrostatickým separátorem
pro EREM (EU patent č. 2195822)

3 µm
___________
Neupravený povrch PUR s 10 % nanočástic CuO2
(EREM pro textilní průmysl)

AKTIVITY V OSTATNÍCH OBORECH
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Mikro/nanotechnologie
Biologie/biotechnologie
Chemie
Mineralogie
Archeologie
Polovodičový průmysl/elektronika
Farmaceutický průmysl
Textilní průmysl
Potravinářský průmysl
Stavební materiály
Automobilový průmysl
Fotovoltaický a energetický průmysl

KLÍČOVÉ VÝZKUMNÉ VYBAVENÍ
// Environmentální
rastrovací
elektronový
mikroskop
AQUASEM II
// Vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronový
mikroskop QUANTA 650FEG
// Vysoce citlivé scintilační BSE detektory (scintilátory
YAG,YAP a CRY 18)
// Vysoce citlivý ionizační detektor pro EREM (ISEDS, ionizační
SE detektor)
// Bruker rentgenový analyzátor XFlash 6/60 + mapování (EDS
mikroanalýzy v REM/EREM)
// Mnoho typů speciálních detektorů (ET, GAD, LFD, GSED,
ICD, DBS, CL atd.)
// Mikromanipulátory Kleindiek + mikro-svěrka, set pro měření nízkých proudů + EBIC a RCI zesilovač, vstřikování plynu
a kapaliny – mikroinjektory + speciální hydratační systém
// Chlazený držák vzorku Peltierovým článkem a vyhřívaný
držák vzorku (od -20°C do +1000°C)
// Výsuvný polovodičový Wet-STEM/STEM detektor
// Navigační kamera + tři integrované IR kamery v komoře
mikroskopu

100 µm
___________
Plně vyvinutý list jabloně, adaxiální epidermis je tvořen buňkami,
jež se podobají puzzle (EREM pro rostlinnou biologii)

1 µm
___________
Neupravené nanočástice SiO2 v epoxidové pryskyřici (EREM pro
mikro/nanotechnologie a elektroniku a energetiku)

7 mm
___________
Neupravená spona (EREM pro archeologii)
Částice ledu s polutanty
(EREM pro chemii ledu)

100 µm
___________

ÚSPĚCHY
Ocenění
Kenbikyo Award 2016 – nejlépe hodnocený článek v časopise Kenbikyo za poslední dva roky (cena Japonské mikroskopické
společnosti). Nejlepší disertační práce (cena Československé mikroskopické společnosti), 2. místo v soutěži o nejlepší disertační
práci v oblasti sanace a rekonstrukce staveb (cena Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky)
Publikace
Posouváme hranice možností zobrazování a analýzy neupravených, elektricky nevodivých nebo polovodivých vzorků, vlhkých nebo kapalných vzorků v EREM. Specializujeme
se na charakterizaci obtížně zobrazitelných a pokročilých
materiálů s využitím našich nově vyvinutých metod a unikátního přístrojového vybavení. Publikovali jsme přibližně
30 článků v impaktovaných časopisech a přibližně 130 konferenčních příspěvků a článků v lokálních časopisech.
// První teoretické výsledky Monte Carlo simulací interakce elektronů s plynem a transport signálních elektronů
v plynu pro sběr signálních elektronů s vybraným rozsahem
energií od jednotek eV do 18 keV segmentovým ionizačním
detektorem.
V. Neděla, I. Konvalina, M. Oral, J. Hudec: The Simulation of
Energy Distribution of Electrons Detected by Segmental Ionization Detector in High Pressure Conditions of ESEM. Microscopy
and Microanalysis 21 (Suppl. 4), 264-269, 2015.
V. Neděla, I. Konvalina, M. Oral, J. Hudec: Monte Carlo
Simulations of Signal Electrons Collection Efficiency and Development of New Detectors for ESEM. Microscopy and Microanalysis, 21 (Suppl 3), 1109-1110, 2015.
// Významná teoretická práce zaměřená na výpočty
vyšších řádů výchylek aberací elektron-optického systému
používaného v environmentální rastrovací elektronové mikroskopii a možnosti jejich dynamických oprav. Tato práce
naznačuje budoucí trendy v EREM.
M. Oral, V. Neděla, G. D Danilatos: Dynamic Correction
of Higher-Order Deflection Aberrations in the Environmental SEM. Microscopy and Microanalysis 21 (Suppl. 4),
194-199, 2015.
// Světově unikátní experimentálně ověřené výsledky studia kontaminačních procesů ledu na hranici zrn byly dosaženy kombinací fluorescenční mikroskopie a speciálně
upraveného EREM, jež pracoval v prostředí vysokého tlaku
plynu a relativně vysoké teploty, tedy v prostředí, ve kterém
v přírodě probíhají tyto kontaminační procesy.
J. Krausko, J. Runštuk, V. Neděla, P. Klán, D. Heger: Observation
of a Brine Layer on an Ice Surface with an Environmental Scanning Electron Microscope at Higher Pressures and Temperatures. Langmuir 30 (No. 19), 5441-5447, 2014.
// Nová vysokorozlišovací metoda pro studium morfologie vzorků rostlin v jejich přirozeném stavu. Metoda
také umožňuje zvýšení odolnosti vzorků vůči radiačnímu
poškození elektronovým svazkem. Tato metoda byla vynalezena a experimentálně testována na mnoha typech
rostlinných vzorků na naši laboratoři.

V. Neděla, E. Tihlaříková, J. Hřib: The Low-Temperature Method
for Study of Coniferous Tissues in the Environmental Scanning Electron Microscope. Microscopy Research Technique 78,
(No. 1), 13-21, 2015.
J. Hřib, B. Vooková, V. Neděla: Imaging of native early embryogenic tissue of Scots pine (Pinus sylvestris L.) by ESEM. Open Life
Sciences 10, (No. 1), 285-290. 2015.
V. Neděla, J. Hřib, L. Havel, J. Runštuk: Early state of spruce
somatic embryos in native state observed using the ESEM
and Cryo-SEM. Microscopy and Microanalysis 19, (s2),
20-21, 2013.
V. Neděla, J. Hřib, B. Vooková: Imaging of early conifer embryogenic tissues with the environmental scanning electron
microscope. Biologia Plantarum 56, (No. 3), 595-598, 2012.
// Na základě výsledků Monte Carlo simulací elektronového
svazku s vodou zahrnující studium koncentrace volných radikálů byla vyvinuta nová metoda, jež je k vzorkům extrémně šetrná. Umožňuje studium malých živých a přežívajících
živočichů, např. roztočů v EREM. Tato metoda prezentuje
základní výzkum v nové oblasti pozorování živých organizmů v podmínkách vysokého tlaku, nízké energii elektronů
a nízkém proudu svazku s použitím pokročilého přístrojového vybavení.
E. Tihlaříková, V. Neděla, M Shiojiri: In Situ Study of Live Specimens in an Environmental Scanning Electron Microscope.
Microscopy and Microanalysis 19, (No. 4), 914-918, 2013.
V. Neděla, E Tihlaříková, M. Shiojiri: New Environmental Scanning Electron Microscopy and Observation if Live Nature. Kenbikyo. 49, (No. 1), 64-67, 2014.
// Na základě optimalizace nové metody pro studium
živých vzorků a v kombinaci s naším unikátním vysoce
účinným detektorem signálních elektronů pro EREM byla
vyvinuta nová metoda pro morfologickou charakterizaci
k elektronovému svazku velmi citlivých mokrých polyelektrolytových mikrokapslí obsahující polotekuté jádro
s živými buňkami. Naše laboratoř je jediná na světě, jež je
schopna vzorky tohoto typu pozorovat bez jejich zničení či
poškození.
A. Bertóková, A. Vikartovská, M Bučko, P. Gemeiner,
J. Tkáč, D. Chorvát, V. Štefuca, V. Neděla: Biooxidation of 2-phenylethanol to phenylacetic acid by whole-cell Gluconobacter oxydans biocatalyst immobilized in polyelectrolyte complex capsules. Biocatalysis and Biotransformation 33, (No. 2),
111-120, 2015.
A. Schenkmayerová, M. Bučko, P. Gemeiner, D. Treľová,
J. Lacík, D. Chorvát Jr., P. Ačai, M. Polakovič, L. Lipták, M. Rebroš,
M. Rosenberg, V. Štefuca, V.,Neděla, E. Tihlaříková: Physical and
Bioengineering Properties of Polyvinyl Alcohol Lens-Shaped

Particles Versus Spherical Polyelectrolyte Complex Microcapsules as Immobilisation Matrices for a Whole-Cell Baeyer–Villiger Monooxygenase. Applied Biochemistry and Biotechnology,
174 (No. 5), 1834-1849, 2014.
// Byla vyvinuta pokročilá metoda pro dynamické in-situ
pozorování neupraveného parazita v podmínkách vysokého tlaku plynu a za snížené teploty vzorku. Byly zveřejněny
unikátní výsledky taxonomické klasifikace parazita. Tato
metoda otvírá nové možnosti pro využití environmentální
rastrovací elektronové mikroskopie v oblasti parazitologie.
Š. Mašová, E. Tihlaříková, V. Neděla: In Situ Dynamic ESEM Observations of Basic Groups of Parasites. In
de Jonge, N. (ed.). Advances in Imaging and Electron
Physics. Chapter One – CISCEM 2014: Proceedings of the Second Conference on In situ and Correlative Electron Microscopy. Vol. 190. Berlin : Elsevier, 2015, p. 92-95.

// Scintilační SE detektor pro environmentální rastrovací
elektronový mikroskop s možností změny tlaku. Originální
pojetí scintilačně-fotonásobičového detektoru sekundárních elektronů, který pracuje v širokém rozsahu tlaků, je světově unikátní díky schopnosti konfigurace. Provoz detektoru, jeho princip a různé konfigurace byly prokázány několika
experimenty a publikovány v impaktovaných publikacích.
P. Čudek, J. Jirák, V. Neděla: Optimization of Signal Detection
in Scintillation Secondary Electron Detector for ESEM and SEM.
Microscopy and Microanalysis 19, (s2), 40-41, 2014.
Maxa, J.; Neděla, Vilém ; Jirák, Josef. ; Vyroubal, P. ; Hladká,
K. Analysis of gas flow in a secondary electron scintillation detector for ESEM with a new system of pressure limiting
apertures. Advances in Military Technology. 2012, roč. 7,
č. 2, s. 39-44. ISSN 1802-2308.

Patenty
Unikátní uspořádání detekčních elektrod v kombinaci s působením elektrických a magnetických polí umožňuje dosáhnout
patentovanému ISEDS jednu z nejvyšších detekčních účinností na světě. Mezi další jedinečné výhody ISEDS patří možnost
detekovat nízkoenergiové signální elektrony ve volitelném rozsahu energií a při velmi malé vzdálenosti mezi vzorkem a finální
tlak omezující clonou v EREM, tedy s vysokým poměrem signálu k šumu. Detektor byl vynalezen a několik let testován v naší
laboratoři environmentální rastrovací elektronové mikroskopie.
Nový ionizační detektor s elektrostatickým separátorem pro EREM (CZ patent č. 299864, EU patent č. 2195822)
Více informací a publikací na eem.isibrno.cz

OČEKÁVÁNÍ
Nabídky
Nabízíme spolupráci v oblasti výzkumu a testování široké
škály materiálů od elektricky vodivých až po nevodivé, suché,
vlhké nebo kapalné vzorky, speciální biologické a polymerní
vzorky (většinou bez jakékoli úpravy). Studium morfologických a strukturních změn materiálů pod vlivem různých vnějších faktorů s použitím unikátních nekomerčních nebo zdokonalených komerčních elektronových mikroskopů, moderní
instrumentace a pokročilých metod.
Partnerství v lokálních a mezinárodních vědeckých či firemních projektech.
Výzkum, vývoj a výroba speciálních detekčních systémů a pokročilého přístrojového vybavení pro elektronové mikroskopy.
Teoretické studie v oblasti interakcí elektronů s plynem/kapalinou/pevnou látkou a simulace proudění plynu pro výzkum
a vývoj environmentálních elektronových mikroskopů.
Požadavky
Hledáme spolupráci s akademickými partnery i firmami
pracujícími v oblasti elektronové mikroskopie, fyziky, biologických věd a aplikovaných věd jako je chemie, farmacie, micro
a nano-technologie, automobilový průmysl, atd.

Navicula radiosa zobrazena v přirozeném
stavu pomocí EREM

HLAVNÍ SPOLUPRÁCE
Spolupráce s akademickými partnery
University of Cambridge (Cambridge, GB)
University of Kyoto (Kyoto, JP)
University of Nagoya (Nagoya, JP)
Wroclaw University of Science and Technology (Wroclaw, PL)
University of technology Sydney (Sydney, AUS)
Univerzita Karlova (Praha, CZ)
Vysoké učení technické v Brně (Brno, CZ)
Masarykova univerzita (Brno, CZ)
Technická univerzita v Liberci (Liberec, CZ)
Mendelova univerzita v Brně (Brno, CZ)
Ústav experimentální botaniky AV ČR (Praha, CZ)
Botanický ústav, AV ČR (Brno, CZ)
Chemický ústav, Slovenská akademie věd (Bratislava, SK)
Ústav makromolekulární chemie, AV ČR (Praha, CZ)
IKEM, (Praha, CZ)
Spolupráce s firmami
Hitachi High Technologies (Tokyo, JP)
Jeol (Tokyo, JP)
FEI Czech Republic, s.r.o. (Brno, CZ)
Tecpa s.r.o. (Brno, CZ)
AutraDet (Brno, CZ)
BVT Technologies, a.s. (Brno, CZ)
Contipro a.s. (Dolní Dobrouč, CZ)
Preciosa a.s. (Jablonec nad Nisou, CZ)
Bosch spol. s.r.o. (České Budějovice, CZ)

5 µm
___________
Alkalicky aktivovaná ocelárenská struska v EREM QUNTA FEG (neupravený povrch)

