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Zástupce ředitele

CENTRÁLNÍ ÚSEK [6]

Ředitel
Interní auditor

BOZP a PO
10

Sekretariát ředitele
71

20

Zástupce ředitele
pro ELI a HiLASE

Zástupce ředitele
pro pracoviště
Cukrovarnická

Vědecký tajemník

Oddělení síťování
a výpočetní techniky

vědecká knihovna
Na Slovance

1

72

Sekce fyziky
elementárních
částic

30

16

ADMINISTRATIVNÍ ÚSEK
CUKROVARNICKÁ [8]

2

Sekce fyziky
kondenzovaných
látek

3

Sekce fyziky
pevných látek

4

Sekce
optiky

44

mechanické dílny
v Cukrovarnické

astročásticové fyziky

technicko-provozní

42

personální a mzdové

experimentální
fyziky částic

49

41

podpory THS

provozní
účtárny a rozpočtu

teorie částic
a kosmologie

17

materiálové analýzy

96

31

optické a mechanické
dílny Na Slovance
55

technické podpory
center PALS a HiLASE
57

inženýrské
a technické podpory
(Centrum HiLASE)

58

řízení projektů
(Centrum HiLASE)

vývoje detektorů
a zpracování dat

18

funkčních materiálů

kanceláře ředitele
Centra ELI Beamlines

23

93

teorie
kondenzovaných
látek

konstrukční
a projekční podpory
99

stavební infrastruktury
a IT

32

98

chemie

transferu technologií
(CITT)

ADMINISTRATIVNÍ
A PODPŮRNÁ ODDĚLENÍ

94

administrace

polovodičů

spintroniky
a nanoelektroniky

(SL optospintroniky – MFF UK)

19
33

PODPŮRNÁ ODDĚLENÍ SEKCÍ

14

dielektrik

29

zásobování a dopravy

finanční účtárny

12

13

povrchů
a molekulárních
struktur

15

43

40

(SL magnetických studií –
MFF UK)

22

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÁ
SPRÁVA (THS) [7]
34

11

magnetických
měření a materiálů

VÝZKUMNÁ ODDĚLENÍ
Pokud je součástí oddělení společná laboratoř
s jinou institucí, je to graficky zobrazeno takto:
(společná laboratoř (SL) – partnerská instituce)

5

9

Centrum ELI
Beamlines

Centrum HiLASE

vědecká knihovna
v Cukrovarnické
THS v Cukrovarnické

Sekce
výkonových
laserů

strukturní analýzy

24

magnetik
a supravodičů

28

61

analýzy funkčních
materiálů

vývoje pokročilých
laserů
62

průmyslových
aplikací laserů
Centrum HiLASE

25

nízkoteplotního
plazmatu
38

Společná laboratoř
optiky
(SL optiky – UPOL)

laserových systémů

Centrum HiLASE

21

optických
a biofyzikálních
systémů

91

63

vědeckých aplikací
laserů
Centrum HiLASE

52

radiační a chemické
fyziky – Centrum PALS
(Prague Asterix Laser
System – ÚFP AV ČR)

86

radiační fyziky
a urychlování
elektronů
87

urychlování
iontů a aplikací
vysokoenergetických
částic
89

fyziky plazmatu
a interakcí
s ultravysokou
intenzitou

97

26

tenkých vrstev
a nanostruktur

technické
infrastruktury
a přístrojových služeb
88

27

optických materiálů

36

diamantových
a příbuzných
materiálů

strukturní dynamiky

