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Jak uvádějí Chemické listy na jiném místě, konal se 
ve dnech 14. a� 15. června prvý odborně zaměřený semi-
nář v Drá�ďanech pod hlavičkou �Studium chemie v ev-
ropském prostoru vysoko�kolského vzdělávání� (Chemis-
try Studies in the European Higher Education Area). Vě-
decká rada (pp. P. Dra�ar, Praha/CZ, A. van der Gen, Lei-
den/NL, D. Jahn, Ludwigshafen/D, A. Laganà, Perugia/I, 
A. Maelicke, Mainz/D, P. Mimero, Lyon/F, T. Mitchell, 
Dortmund/D, G. Náray-Szabó, Budapest/H, R. Salzer, 
Dresden/D (předseda), R.Whewell, Glasgow /UK) a zá-
stupce spolupořádajícího Federálního ministerstva �kolství 
a výzkumu SRN � BMBF (p. H. Müller-Solger) formulo-
vali z výsledků jednání konference a jejích odborných 
seminářů doporučení, která by měla poslou�it jak na 
�následných setkáních� v rámci Boloňského procesu, tak 
jednotlivým �kolám a institucím. Nejdůle�itěj�í doporuče-
ní a konstatování uvádíme v doslovném překladu, bez 
komentáře a bez uvedení kontextu s na�imi zákony a vzdě-
lávacími systémy. 
 
Prvý cyklus 

• Při sestavování studijních plánů by instituce měly 
usilovat o pou�ití �iroce přijímaného schématu 
chemického Eurobakaláře, zpracovaného European 
Chemistry Thematic Network (ECTN) Chemistry 
Eurobachelor, v co nej�ir�í míře tak, aby zvý�ili 
transparentnost a kompatibilitu své bakalářské 
kvalifikace a pomohli jejímu uznání. Pokud se 
rozhodnou pou�ít toto schéma, mohou dokumen-
tovat mezinárodní charakter svého kvalifikačního 
stupně za�ádáním o akreditaci takového vzdělání 
(�Eurobachelor Label�) u příslu�né komise Aso-
ciace ECTN (o formování �Label Committee� 
pí�eme na jiném místě tohoto čísla). 

• Instituce musí udělat v�e k tomu, aby zvý�ila mo�-
nost uplatnění v zaměstnání pro své studenty; jako 
jeden z důle�itých aspektů je chápáno i to, �e stu-
dijní program nesmí slepě následovat politické 
po�adavky za cenu zhor�ení praktické zaměstnatel-
nosti absolventů.  

• Zku�enosti z Anglie a Irska ukazují, �e chemičtí 
bakaláři nalézají zaměstnání nejen v oblasti chemie 
a disciplin s chemií propojených. Není to v�ak pou-
ze pro kvalitu jejich znalostí, ale spí�e pro celkové 
dovednosti a kompetentnost, kterou získali během 
výchovy. Je důle�ité tento fakt podtrhnout, neboť 
dokumentuje to, �e zaměstnatelnost nevy�aduje 
zařazení speciálních modulů (předná�ených neche-
miky) do výuky. 

• Kvalita a transparentnost budou hrát významnou 
roli v zaměstnatelnosti studentů, více ne� harmoni-
zované vzdělávací systémy. Nicméně, standardy 

chemického Eurobakaláře (Chemistry Euroba-
chelor) a transparentnost tzv. dodatku k diplomu 
(Diploma Supplement) mů�e být velmi u�itečnou 
pomůckou pro malé a střední zaměstnavatele 
(SMEs) a vy��í vzdělávací instituce k posouzení 
kvality a úrovně uchazeče o práci. 

• Struktury studia v prvém cyklu nesmí brzdit mobi-
litu. 

• Bakalářská práce (či odpovídající zpracovaný pro-
jekt) nemá být men�í ne� 15 ECTS kreditů. 

• V některých případech mů�e �praktická� bakalář-
ská práce (např. v partnerském podniku) jako závě-
rečná práce bakalářského studia na vy��í vzděláva-
cí instituci ne� je vysoká �kola tradičního univerzit-
ního typu zvý�it �ance na získání zaměstnání stu-
denta. 

• Praktický výcvik (Training placement) v průmys-
lovém podniku krat�í ne� 6 měsíců má pouze 
omezenou hodnotu. 

 
Druhý cyklus 

• 120 ECTS kreditů by mělo být pova�ováno za refe-
renční hodnotu pro magisterské studijní programy. 

• Magisterské (in�enýrské) diplomové práce musí 
být vět�í ne� 30 ECTS kreditů a výzkumná práce 
musí být organizována v rámci definované časové 
periody tak, aby neomezila mobilitu studenta. 

• V rámci druhého vzdělávacího cyklu se v budouc-
nosti budou instituce utkávat o získání a udr�ení 
nejlep�ích studentů na národní i mezinárodní zá-
kladně. Tudí� je �ádoucí, aby projektovaly studijní 
programy, které budou atraktivní a budou zohled-
ňovat jejich individuální strukturální prvky. 

• Definování profilu Evropského magistra 
(�Euromaster�) analogického Eurobakaláři nebude 
mo�né. Nicméně společné studijní projekty několi-
ka �kol (joint degree framework), jemu� m.j. pro-
gram ERASMUS MUNDUS otevírá prostor, 
mohou být modely pro vyvinutí vpravdě Evropské 
kvalifikace v chemii. 

• Vstupní po�adavky pro programy druhého cyklu 
musí být flexibilní a pečlivě navr�ené tak, aby za-
jistily atraktivitu programu. Právo přístupu podle 
Lisabonské úmluvy (Lisbon Recognition Conven-
tion) musí být respektováno. Nelze omezovat počty 
studentů kvótami, neb tyto omezují práva jednot-
livců i institucí. 

• Flexibilita zalo�ená na dodatku k bakalářskému 
diplomu umo�ní zvládnutí nestandardních situací 
studia (změna orientace, mimoevrop�tí studenti, 
výteční studenti). 

• Vysoce kvalitní studenti musí získat mo�nost vstu-
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pu do doktorských studijních programů ani� for-
málně dokončí magisterský stupeň tak, jak je dopo-
ručeno na konferenci �Helsinki "Bologna series" 
Master conference�. 

• Je obecně přijato, �e druhý cyklus vysoko�kolské 
kvalifikace zavr�í (cca) pětileté studium. Přesná 
doba trvání v�ak bude záviset na očekávaných 
učebních výsledcích. Pokud schéma studia je např. 
4+1, jak někteří navrhují proti 3+2 rokům, pak 
vstup do jednoletého studijního programu druhého 
cyklu mů�e v současnosti vy�adovat mimořádné 
studijní po�adavky či průmyslovou praxi od 
�tříletého� absolventa bakalářského studia. 

• Magisterské kursy by měly být vyučovány na vy�á-
dání v angličtině v�ude tam, kde je to mo�né.  

 
 

Třetí cyklus 
• Strukturované studijní programy zahrnující vybra-

né studijní předměty by měly vytvořit společný rys 
doktorských (PhD) programů v Evropě; nicméně 
výzkum musí zůstat stále jako nejdůle�itěj�í ele-
ment těchto programů.  

• ECTS kredity by měly být pou�ívány ke kvantifi-
kování studijních komponent. Tyto komponenty 
mohou být neznámkované, neboť rigorózní pou�ití 
(relativního) známkování ECTS nebude v těchto 
případech mo�né. Je doporučen �iroký rozsah 
ECTS kreditů (mezi 20 a 60).  

• Průměrný Evropský PhD by měl studovat 3 a� 4 
roky. Slo�ka studia zahrnující výzkumnou práci 
nemá být hodnocena ECTS kredity. 

• Instituce by měly vydat záznam obsahující infor-
mace o tomto studiu, ale i o práci vykonané ve 
funkci asistenta (teaching assistant). Takový 
záznam zřejmě nebude pou�ívat standard formátu 
dodatku k diplomu. 

• Institucím se doporučuje konstituovat struktury 
druhého cyklu (�Graduate School�) na úrovni kate-
der, mezi katedrami či v regionu tak, aby byla zvý-
�ena jejich viditelnost na národní i mezinárodní 
úrovni, k posílení výzkumného potenciálu a k pod-
poře kooperace mezi zaměstnanci a studenty. 

• Národní struktury výzkumné spolupráce je �ádoucí 
internacionalizovat. PhD studenti by měli strávit 
část své výzkumné práce na jiných institucích, 
přednostně v zahraničí. 

• Programy umo�ňující kombinované doktorské stu-
dijní programy (PhD) by měly být podporovány. 

• Nále�itě kvalifikovaní kandidáti (nejlep�í studenti 
či určití uchazeči ze zahraničí) mají mít umo�něno 
vstoupit přímo do doktorského (PhD) studijního 
programu, ani� ukončili formálně magisterská stu-
dia. 

• Vedle výzkumu je významným elementem doktor-
ského studijního programu (PhD) té� výuka a vý-
cvik v dovednostech, jako je řízení výzkumu a 

komunikace (interdisciplinární a mezinárodní). 
• Při doktorských zkou�kách (PhD) by instituce měly 

zvá�it zapojení externích examinátorů. Zkou�ky 
mají být veřejné. 

• Není viditelný důvod pro známkování doktorandů 
(PhD). 

 
• Obecné 
• Instituce by měly brát v potaz závěry Fáze 1 a 2 

projektu �Tuning Educational Structures in 
Europe�. 

• Musí pečlivě sledovat řádnou implementaci ECTS, 
zejména s ohledem na zatí�ení studentů (a nikoli 
�odpředná�ené hodiny�). 

• V popisu ka�dé jednotky studijního programu je 
třeba uvést cíl s očekávanými učebními výsledky 
a získanými dovednostmi (objective of the course). 
Formulace těchto cílů se zdá být podstatným pro-
blémem v řadě institucí. Tak jak pregraduální kursy 
(moduly) v chemii mohou být docela jednoduché, 
zdá se, �e příklady dobře provedených sylabů, mo-
dulů a programů na Internetu mohou být velice 
u�itečné. 

• Instituce by měly vyvinout formální nástroje 
k měření a monitorování pracovního a studijního 
zatí�ení studentů. Takové procedury musí zahrno-
vat zpětnovazebnou informaci od studentů, např. 
via hodnocení pomocí dotazníků ke ka�dému kursu 
či předná�ce (jednotce). Tyto dotazníky je třeba 
pečlivě navrhovat tak, aby pokrývaly celou �kálu 
učebních aktivit, včetně přípravy na zkou�ku.  

• Podobně bude u�itečné zpřístupnit dobře zpracova-
né příklady dotazníků o hodnocení kursů a student-
ské zatí�enosti. Není vyloučeno, �e oba budou 
kombinovány. Zku�enost ukazuje, �e studenti dáva-
jí přednost dotazníkům na webu. 

• Je vhodné podpořit vznik interdisciplinárních stu-
dijních modulů, zejména na pokročilé úrovni.  

• Multimediální nástroje, které mohou slou�it jako 
významné pomůcky pro učení i studium, jsou vyví-
jeny v řadě zemí. Jeliko� jejich vývoj stojí čas i 
peníze, mělo by být věnováno úsilí tomu, aby byly 
vybaveny tak, aby mohly slou�it i mimo jazykový 
či národní kontext, ve kterém vznikly, tj. roz�íře-
ním vývojových prací o Evropský rozměr. Je nutno 
prozkoumat mo�nost zalo�ení Boloňského centra 
(�Bologna-wide� clearing house), které umo�ní 
výměnu a zkou�ení těchto produktů. Výzvy na 
vypracování programů EU jsou vysoce doporučené 
neb vytvářejí synergii v existujících národních akti-
vitách a pomáhají amortizovat investované národní 
zdroje. 

• Na úrovni vysokého �kolství není mo�né nále�ité 
vzdělávání bez odpovídajícího zkou�ení. Nově 
vznikající softwarové a dal�í elektronické systémy 
by měly být posuzovány v kontextu Boloňského 
procesu. Elektronické testy (e-Tests) přispívají 
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dal�í mo�ností pro ověření znalostí studentů. Je 
doporučeníhodné pou�ívat nej�ir�í �kálu zkou�e-
cích technologií a elektronického testování. 

• V obou případech, jak v programování, tak v údr�-
bě multimediálních nástrojů, jsou pro jejich 
�vitálnost� zapotřebí pracovníci se znalostmi che-
mie a informačních technologií. 

• Examinační systém �EChemTest� vyvinutý ECTN 
(European Chemistry Thematic Network) je příkla-
dem Internetově orientovaného nástroje pro testo-
vání znalostí v chemii. Tyto testy jsou od začátku 
připravovány jako mnohojazyčný projekt. Institu-
cím je doporučeno, aby se účastnily jeho dal�ího 
vývoje, např. přípravou otázek zalo�ených na vlast-
ním učebním přístupu a umo�něním přístupu 
k testům i vlastním studentům pro �zkou�ení� zna-

lostí, nezávislé na té které �kole. 
• Pro v�echny aktivity v oblasti �e-learning/e-

teaching� je integrace sylabů, kursů apod. do ka�-
dodenního �ivota �koly významným aspektem pro 
dal�í rozvoj.  

• Chemici v rámci celé Evropské oblasti vysokého 
�kolství by měli podporovat schéma registrace Ev-
ropských chemiků (European Chemist, EurChem) a 
udělování tohoto profesionálního označení (titulu). 
K tomu je třeba revidovat stávající kvalifikační 
tabulky tak, aby zohlednily relevantní aspekty Bo-
loňského procesu. Spolupráce v této věci s FECS 
(Federation of European Chemical Societies) a s 
ECTN (European Chemistry Thematic Network) je 
vysoce doporučeníhodná. 

Pavel Dra�ar 

Ze �ivota chemických společností 

Setkání předsedů 7 národních chemických spo-
lečností, Olomouc, 26. března 2004 
 

  Poslední březnový týden se uskutečnilo v Umělec-
kém centru Univerzity Palackého, na základě pozvání 
předsednictva České společnosti chemické (ČSCH), setká-
ní �esti předsedů národních chemických společností ze 
zemí sousedících s Českou republikou. Setkání se zúčast-
nilo 7 předsedů společností, Du�an Berek, Slovenská che-
mická společnost; Henning Hopf, Německá chemická 
společnost; Alajos Kálmán, Maďarská chemická společ-
nost; Venčeslav Kaučič, Slovinská chemická společnost; 
Wladislaw Rudzinski, Polská chemická společnost; Ulrich 
Schubert, Rakouská chemická společnost; Vilím �imánek, 
ČSCH; členové  předsednictva ČSCH Franti�ka Pavlíková, 
Pavel Dra�ar, Jaroslav Koča, Bohumil Kratochvíl a předse-
da ostravské pobočky ČSCH Petr Pánek. My�lenka pozvat 
na�e kolegy ze sousedních zemí vznikla z diskuzí, na zase-
dáních Federace evropských chemických společností 
(FECS), o formách spolupráce mezi geograficky blízkými 
odbornými společnostmi. Vzhledem k tomu, �e průběh 
celého zasedání podal přehled o současné situaci 
v odborných chemických společnostech jednotlivých zemí, 
pova�uji za přínosné seznámit s jeho obsahem v�echny 
členy Asociace českých chemických společností. Následu-
jící text popisuje jednání historicky prvního �summitu� 
chemických společností střední Evropy. 

  Zasedání bylo zahájeno předsedou ČSCH, který 
úvodem poděkoval za podporu Palackého Univerzitě a 
Divizi dopravního stavitelství skupiny Skanska DS a.s., 
jmenovitě jejímu generálnímu řediteli in�enýru Josefu 
Hájkovi. 

  Prvním bodem byl referát Pavla Dra�ara o  historii a 
současných aktivitách  ČSCH. Na�e Společnost nezaostává 
v účasti  na projektech za�tiťovaných autoritou FECS, 
z nich� nejvýznamněj�í jsou Evropská síť pro výuku che-

mie (European Chemistry Thematic Network, ECTN) 
a Angličtina pro studenty chemie (English for Special Pur-
poses � Chemistry, ECP-C).  

  Druhý bod jednání se týkal vzájemných kontaktů 
odborných společností. Franti�ka Pavlíková zahájila roz-
pravu o reálných mo�nostech  spolupráce a mediální pod-
poře. V diskuzi se účastníci vyjádřili předev�ím tématům 
(i) financování odborných společností ze strany státu, (ii) 
významu národních chemických časopisů a jejich vyu�ívá-
ní k zveřejňování aktivit spolupracujících společností, 
(iii) vytváření veřejného názoru na chemii, (iv) důle�itosti 
spolupráce při organizování sjezdů a kongresů 
s mezinárodní účastí a (v) zapojení odborných společností 
celostátních programů týkajících se chemie. Byla přijata 
následující doporučení: (i) vymezit si, kdy je efektivní 
pracovat individuálně a kdy společně, (ii) definovat aktivi-
ty společností na třech úrovních, a to místní, národní 
a evropské a (iii) najít rovnováhu mezi pou�íváním národ-
ního jazyka a angličtiny. 

  V třetím bodě programu Ulrich Schubert zdůraznil 
důle�itost výměny předná�ek v kariéře mladých vědců. 
Zmínil se o mo�nosti pořádání konferencí na evropské 
úrovni a výměnách na oblastní úrovni. Byly přijata dopo-
ručení: (i) zajistit výměnné předná�ky a nabídnout mo�-
nost jejich publikování v národních chemických časopi-
sech a (ii) definovat přesná pravidla výměny předná�ejí-
cích. 

  Čtvrtým bodem byla rozprava o národních chemic-
kých časopisech. Bohumil Kratochvíl poskytl celkový 
přehled o národních chemických časopisech a polo�il otáz-
ku týkající se jejich významu a budoucnosti. Odpovědi 
byly jak pozitivní − vliv na vývoj národního jazyka, tak 
negativní − jejich omezená informační hodnota ve srovná-
ní s periodiky vydávanými v angličtině. Národní chemický 
časopis stále zůstává důle�itý pro národní chemickou spo-
lečnost. V zúčastněných zemích se vydává 14 časopisů. 
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Jsou to: Acta Chimica Slovenica, Chemical Papers, Che-
mické listy,  Coll. Czech. Chem. Commun., ChemieRe-
port.at, Monatshefte für Chemie, Magyar Kémiai 
Folyóirat, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 
Magyar Kémikusok Lapja, Nachrichten aus der Chemie,  
Angewandte Chemie − International Edition, Wjadomości 
Chemiczne, Orbital a Polish Journal of Chemistry. Přijatá 
doporučení byla: (i) pro třetí tisíciletí jsou národní 
chemické časopisy u�itečné a (ii) spolupráce mezi vyda-
vateli jednotlivých časopisů na jejich obsahu mů�e být 
novým impulsem pro jejich vět�í čtenářskou atraktivitu. 

  Jaroslav Koča moderoval pátý bod, který se týkal 
pohledu veřejnosti na chemii v jednotlivých zemích. Pou-
kázal na to, �e v České republice pohled na chemii jako 
takovou není příli� příznivý. Zdůraznil význam v�eobecné-
ho vzdělávání v chemii učitelů a �áků  jako hlavní cíl, jak 
ji porozumět. Závěry diskuze byly:  (i) je nezbytné si vzá-
jemně sdělovat informace a zku�enosti, (ii) je důle�ité 
poskytnout veřejnosti správné a jasné informace o chemic-
kých haváriích resp. úspě�ích. 

  Transformace Federace evropských chemických 
společností byla předposledním bodem jednání. Účastníci 
se shodli na tom, �e současná činnost FECS není příli� 
efektivní. Je zde velká mezera mezi národními výkonnými 

výbory a výkonným výborem FECS. Výhodou FECS je 
velké mno�ství členů, slabou stránkou jejich malá aktivita 
a často pouze  virtuální členství. Byla vyslovena podpora 
kandidatury Pavla Dra�ara do výkonného výboru FECS. 

  V posledním bodě jednání pozval předseda organi-
začního výboru Pavel Pánek účastníky setkání na 56. Sjezd 
Asociací českých a slovenských chemických společností 
v Ostravě, Wladislaw Rudzinski na sjezd Polské chemické 
společnosti v září ve Wroclawi. Du�an Berek vyzval účast-
níky vzít v úvahu chemické společnosti v Albánii, Bulhar-
sku, Bosně-Hercegovině, Srbsku a  Ukrajině a pokusit se 
o znovuobnovení spolupráce. 

  Jednání bylo ukončeno setkáním účastníků 
s primátorem statutárního města Olomouce, reprezentanty 
Olomouckého kraje, Univerzity Palackého a řediteli vý-
znamných chemických podniků regionu. V�ichni přítomní 
se shodli, �e jednání bylo přínosné a vyslovili přání 
v těchto setkáních pokračovat i v pří�tích letech. 

  Závěrem chci poděkovat v�em, kteří setkání předse-
dů připravovali a technicky zabezpečovali. Jmenovitě to 
byli prof. Jitka Ulrichová, Mgr. Gabriela Pokorná, Mgr. 
Hana �toselová, Dr. Vladimír Krečman a Jana Vlachová. 

 
Vilím �imánek 

Členská oznámení a slu�by 

Docenti jmenovaní od 1. ledna do 1. června 
2004 
 
Anzenbacher Pavel, doc. RNDr. DrSc., UP Olomouc, 
LF,  
pro obor lékařská chemie a biochemie 
Bulánek Roman, doc. Ing. Ph.D., Univ. Pardubice, 
FCHT,  
pro obor fyzikální chemie 
Hausnerová Berenika, doc. Ing. Ph.D., UTB Zlín, FT,  
pro obor technologie makromolekulárních látek 
Holý Antonín, doc. RNDr. DrSc. Dr.h.c., UP  
Olomouc, PřF, /AV ČR,  
pro obor organická chemie 
Kvíčala Jaroslav, doc. Ing. CSc., V�CHT Praha, FCHT,  
pro obor organická chemie 
Lejček Pavel, doc. Ing. DrSc., V�CHT Praha FCHT / AV 
ČR,  
pro obor materiálové in�enýrství 
Márová Ivana, doc. RNDr. CSc., V�CHT Praha FPBT /
VUT Brno,  
pro obor biochemie 
Mik�ík Ivan, doc. Ing. DrSc., Univ. Pardubice FCHT,  
pro obor analytická chemie 
Mo�ner Petr, doc. Ing. Dr., Univ. Pardubice FCHT,  
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů 

Smrček Stanislav, doc. Ing. CSc., ČVUT Praha FJFI / 
UK Praha,  
pro obor jaderná chemie 
Sroková Iva, doc. Ing. CSc., UTB Zlín FT / TU Trenčín,  
pro obor technologie makromolekulárních látek 
�rámková Jitka, doc. Ing. CSc., Univ. Pardubice FCHT,  
pro obor analytická chemie 
Tallová Jaroslava, doc. RNDr. CSc., MU Brno, LF,  
pro obor lékařská chemie a biochemie 
 
 
Profesoři jmenovaní s účinností od 1. června 
2004 
 
Borovanský Jan, prof. MUDr., CSc. 
pro obor lékařská chemie a biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
Do�kař Jiří, prof. RNDr.,  CSc. 
pro obor molekulární biologie a genetika 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně 
Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc. 
pro obor konstrukční a procesní in�enýrství 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v 
Brně 
Dra�ar Pavel, prof. RNDr., CSc. 
pro obor organická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
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Komárek Josef, prof. RNDr., DrSc. 
pro obor analytická chemie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně 
Podzimek �těpán, prof. Ing., CSc. 
pro obor makromolekulární chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
Poledne Rudolf, prof. Ing., CSc. 
pro obor lékařská chemie a biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
Pospí�il Miloslav, prof. RNDr., DrSc. 
pro obor biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
Steinhauserová Iva, prof. MVDr., CSc. 
pro obor hygiena a technologie potravin a veřejné veteri-
nární lékařství 
na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické uni-
verzity Brno 
Táborská Eva, prof. RNDr., CSc. 
pro obor veterinární chemie, biochemie a biofyzika 
na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické uni-
verzity Brno 
Trávníček Zdeněk, prof. RNDr., Ph.D. 
pro obor anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
Zábranská Jana, prof. Ing., CSc. 
pro obor chemie a technologie ochrany �ivotního prostředí 
na návrh Vědecké rady Vysoké �koly chemicko-
technologické v Praze 
 
 
 
 
 

 
Dal Nogare Award 
 
Milo� V. Novotný, významný profe-
sor chemie na University of Indiana, 
Lafayette, obdr�el na konferenci Pitt-
con 2004 presti�ní cenu Dal Nogare 
za rok 2004. Cena je udělována za 
výjimečné výsledky v oblasti chroma-
tografie Chromatography Forum of 
Delaware Valley a připomíná bývalé-

ho předsedu fóra Stephena Dal Nogare. 
Během své více ne� třicetileté profesionální kariéry 

sehrál Milo� V. Novotný klíčovou úlohu ve vývoji sepa-
račních metod v malém mno�ství. Počínaje kapilární ply-
novou chromatografií v �edesátých letech rozvinul svůj 
talent od chromatografie, přes povrchovou chemii a� 
k biochemii a chemii �ivotního prostředí. 

Novotný získal chemické vzdělání na brněnské uni-
verzitě, pracoval na ČSAV a poté ve �védsku (Royal Ka-
rolinska Institute) a USA (University of Houston). V roce 
1971 se stal učitelem na Indiana University a věnoval se 
analytickým separacím a bioanalytické chemii. Profesorem 
byl jmenován r. 1978. V roce 1988 se stal James H. Rudy 
Professor of Chemistry. V r. 1999 byl jmenován Distin-

guished Professor, a r. 2000 Lilly Chemistry Alumni 
Chair. 

Profesor Novotný navrhl miniaturní GC kolonu pro 
Viking Lander pro analýzu půdy na Marsu. Proslul m.j. 
také objevem prvého savčího feromonu u my�i domácí.  

pad 
 

Významé ocenění  členů na�í chemické  
společnosti  
 

Společnost pro Nukleární medicínu při České lékař-
ské společnosti JEP udělila na svém výročním 40. zasedání 
dne 2. října 2003 v Pardubicích čestné členství profesorům 
přírodovědecké fakulty UK, Josefu Pacákovi a Miloslavu 
Černému, za zásadní chemický podíl  na  vývoji pozitrono-
vé emisní tomografie, PET, metody pro odhalování nádo-
rových onemocnění v jejich nejranněj�ích stádiích. 

pad 
 

Cena Akademie věd ČR  
 
Na zasedání Akademické rady AV ČR bylo rozhodnuto 
o návrzích Komise pro udělování cen. Z řad na�ich členů 
získali ocenění 
�     v kategorii Cena Akademie věd AV ČR pro mladé 

vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké 
práce Ing. Michal Hocek, CSc. (ÚOCHB AV ČR 
Praha) za vědecký výsledek �Soubor prací popisují-
cích vývoj originálních metodik syntéz nových typů 
purinových derivátů a objev několika nových typů 
cytostatických látek� 

�     v kategorii Cena Akademie věd AV ČR za zvlá�tě 
úspě�né ře�ení programových a grantových projektů 
autorský kolektiv Ing. Blanka Wichterlová, DrSc., 
Ing. Zdeněk Sobalík, CSc. A Mgr. Jiří Dědeček, 
CSc., (ÚFCH AV ČR Praha) za vědecký výsledek 
�Redoxní zeolitickékatalyzátory pro evnironmen-
tálně významné transformace oxidů dusíku. Vztah 
struktury a aktivity� 

 
 
Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým 
pracovníkům AV ČR v roce 2004 
 
Porota pro udělování Prémií Otto Wichterleho rozhodla 
o udělení ocenění. Mezi oceněnými jsou i členové na�í 
Společnosti RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. a Ing. Michal 
Hocek, CSc. 

citováno z Akademického bulletinu  6/2004 
 
 
V�EM OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME. 
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Cena za farmacii Aventis Pharma/Francouzské 
velvyslanectví 2004   
Cena za chemii Rhodia ČR/Francouzské velvy-
slanectví 2004 

 
Ka�doročně jsou udělovány v červnu velvyslancem 

Francouzské republiky a reprezentanty firem Aventis 
Pharma a Rhodia Cena za farmacii a Cena za chemii. Sou-
tě�e se dle pravidel mohou účastnit studenti doktorského 
studia na českých vysokých �kolách, kteří před 1. lednem 
kalendářního roku soutě�e neobhájili své doktorské práce. 
V leto�ním roce byly ceny předány 11. června na velvysla-
nectví Francouzské republiky v Praze Jeho excelencí vel-
vyslancem Joëlem de Zorzi a nositelem Nobelovy Ceny za 
chemii profesorem Jean Maria Lehnem. Jaké jsou mé 
osobní dojmy z leto�ních soutě�í? Ka�dým rokem proka-
zují kandidáti lep�í znalost hovorové i odborné angličtiny, 
pouze malá část pou�ívá k přednesení svých výsledků 
francouz�tinu. Předkládané materiály jsou ji� pravidelně 
dokládány hotovými publikacemi, vět�inou zveřejněnými 
nebo přijatými v renomovaných odborných časopisech. Za 
deset let, co se účastním jako člen poroty některé z vý�e 
uvedených soutě�í, do�lo k výraznému kvalitativnímu 
zlep�ení v�ech uchazečů. Jací byli leto�ní laureáti? V Ceně 
za farmacii první cenu (dvouměsíční pobyt ve Francii 
a 60 000,- Kč) za práci �Fotodynamická terapie nádoro-
vých onemocnění novými fotosyntetizétry ze skupiny fta-
locyaninů� obdr�el Petr Zimčík z Farmaceutické fakulty 
UK, katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv. Dru-
hou cenu (jednoměsíční pobyt ve Francii a 30 000,- Kč) 
obdr�el jeho kolega Josef Jampílek z té�e katedry za práci 

�Analoga quinalucastu jako potenciální antileukotrieny: 
syntéza a studie jejich biologických vlastností�. Dvě třetí 
ceny (jednoměsíční pobyt ve Francii) byly uděleny Jiřímu 
Vrbovi z Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Ústavu 
lékařské chemie a biochemie, za práci �Mechanismus mo-
dulace oxidačního vzplanutí některými přírodními látka-
mi� a Jitce Huclové z Farmaceutické fakulty UK, Katedry 
analytické chemie, za práci �Aplikace techniky sekvenč-
ních nástřiků ve farmaceutické analýze�. V Ceně za chemii 
bylo pořadí laureátů na prvních třech místech následující: 
První cenu (dvouměsíční pobyt ve Francii a 50 000,- Kč) 
získal Michal Jaro� z Přírodovědecké fakulty UK, Katedry 
fyzikální a makromolekulární chemie, za práci �Pokročilá 
teorie elektroforézy, detekce molekulárních interakcí na 
povrchu membrán�, druhou cenu (jednoměsíční pobyt ve 
Francii a 25 000,- Kč) získal Jan Kotek z Přírodovědecké 
fakulty UK, Katedry organické chemie, za práci �Nová 
řada vícevazebných ligandů a jejich komplexy 
s přechodovými kovy a s lanthanoidy�. Třetí cena (10 
000,- Kč) byla udělena Lence Luke�ové z Akademie věd 
ČR, Ústavu fyzikální chemie, za práci �Reaktivita silylo-
vaných titanicénů�. 

Česká společnost chemická mediálně obě soutě�e 
podporuje. Tradičně dobrá spolupráce ČSCH 
s francouzským velvyslanectvím v Praze je v současné 
době reprezentována osobou pana Dominique le Masneho. 
Ten se o svých zku�enostech spolupráce s českými chemi-
ky podělí s účastníky 56. sjezdu Asociací českých a slo-
venských chemických společností v září v Ostravě. 
 

Vilím �imánek  

Evropský koutek 

 
 

Chemici podporují implementaci 
 Boloňské deklarace  
 

Boloňský proces, který je koncipován tak, aby zavr�il 
vytvoření otevřeného Evropského prostoru vysoko�kolské-
ho vzdělávání (European Higher Education Area) ji� 
v roce 2010, propojeného s Evropským výzkumným pro-
storem (European Research Area), obsahuje dvě významné 
komponenty, je� mají stimulovat a koordinovat jeho im-
plementaci v rámci národních systémů vy��ího vzdělávání. 
První slo�kou jsou obroční setkání ministrů �kolství, je� se 
naposledy konalo v Berlíně v září 2003 a pří�tí proběhne 
v květnu 2005 v Bergenu. Druhou komponentou je série 
tzv. Boloňských seminářů, které se konají pod patronací 
tzv. �Bologna Follow-Up Group�. 

Dosud se tyto semináře zabývaly výhradně obecnými 
aspekty výchovného procesu, jakým jsou např. společně 
udělované tituly, zaji�tění kvality či sociální aspekty. Ve 
dnech 14. a� 15. června se prvý odborně zaměřený seminář 

Eurobachelor Label  
Committee 
  
 Na základě rozhodnutí Asoci-
ace ECTN v Toulouse byl členy 
zvolen výbor, který bude pečovat 
o proces udělování titulu Euroba-
kalář chemie. Prvé �ádosti o �akre-

ditaci� se předpokládají po prázdninách t.r. Některé 
země jako např. Finsko ji� tento model pro v�echna 
chemická studia na bakalářské úrovni přijaly. 

Volby byly uzavřeny volební komisí (Kurt Begitt − 
GDCh, Germany a George Francis Bergen, Norway) 
15. června na konferenci v Drá�ďanech �Chemistry 
Studies in the European Higher Education Area�. 

Výsledkem hlasování je výbor ve slo�ení: předseda 
(zvolen ji� na zasedání v Toulouse) T. Mitchell, členo-
vé R. Pagani, P. Mimero, A. Van der Gen, P. Gaertner, 
D. Barr, P. Dra�ar, E.Varella, G. Paolucci, R. Whewell. 

pad 
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tohoto typu konal v Drá�ďanech pod hlavičkou �Studium 
chemie v evropském prostoru vysoko�kolského vzdělává-
ní� (Chemistry Studies in the European Higher Education 
Area). 

Seminář byl podpořen Federálním ministerstvem 
�kolství a výzkumu SRN (BMBF) a Drá�ďanskou univer-
zitou (Technical University of Dresden). Jeho organizace 
se zhostila Německá chemická společnost (GDCh) za pod-
pory Federace evropských chemických společností 
(FECS), Asociace pro evropskou tematickou spolupráci 
v chemii (ECTN) a společností Fachinformationszentrum 
FIZ Berlin. 

Téměř 200 účastníků z 25 zemí se shromá�dilo 
v Drá�ďanech ke dvěma dnům intenzivních jednání. Kon-
ferenci otevřel Henning Hopf, prezident GDCh, a Gábor 
Náray-Szabó, prezident FECS. Hlavní referát přednesl 
Christoph Ehrenberg, generální ředitel Německého fede-
rálního ministerstva �kolství a výzkumu (BMBF). 

Série plenárních předná�ek připravila dobrý základ 
pro podrobnou diskusi v seminářích. Terry Mitchell 
(Dortmund, SRN) přednesl teze vypracované ECTN pro 
harmonizaci Eurobakaláře v chemických oborech 
(�chemistry Eurobachelor�), Arne van der Gen (Leiden, 
Nizozemsko) shrnul současný stav v ECTS, modularizaci 
studia a udělování tzv. dodatku k diplomu (Diploma Sup-
plement). Dieter Jahn (BASF, Ludwigshafen, SRN) se 
zabýval perspektivou zaměstnatelnosti pro bakaláře 
a magistry v chemii v rámci globalizovaného trhu práce 

a nakonec Alfred Maelicke (Mainz, SRN) shrnul výsledky 
významné německé iniciativy v e-vzdělávání v chemii. 

Diskuzní skupiny se na specializovaných seminářích 
zabývaly tématy: Perspektiva pracovních příle�itostí pro 
BSc a MSc (předseda: Richard Whewell), Multimedia 
(předseda: Antonio Laganà), Přechod od BSc k MSc 
(předseda: Tony Smith), ECTS � Modularizace a zji�ťová-
ní zatí�ení studentů (předseda: Arne van der Gen), e-Chem 
Tests (pou�ití počítačů v hodnocení studentů, předseda: 
Hagga Schmalz) a Vědecká kariéra v chemii: PhD 
(předseda: Terry Mitchell). Na závěr prvého dne se účast-
níci mohli uvolnit při diskusi na výletu na lodi po Labi při 
dobrém jídle a nádherném západu slunce.  

Semináře pokračovaly diskusí i druhý den a výsledky 
a doporučení byly projednány plenárním zasedáním. Vý-
sledkem bylo 5 bodů obecných doporučení pro tzv. Bolog-
na Follow-up Group k projednání na pří�tí konferenci mi-
nistrů �kolství v Bergenu a řada oborově specifických do-
poručení, které budou postupně přeneseny do chemické 
veřejnosti a souvisejících disciplín.  

Doporučení jsou v současné době redakčně zpracová-
vána vědeckým výborem (pod předsednictvím Reinera 
Salzera z TU Dresden). Po jejich finalizaci budou �iroce 
publikovány v chemických komunitách tak, aby mohly 
přispět k prohloubení reformního procesu, jen� nabírá na 
síle tím více, čím více se blí�í rok 2010. 

 
Terry Mitchell a Hermann Mueller-Solger 

Střípky a klípky o světových chemicích  

Constantin Carathéodory, předchůdce moderní ne-
vratné termodynamiky 

Carathéodory1 se narodil 13. září 1873 v Berlíně jako 
syn tureckého ata�é. Byl to světoznámý matematik, který 
se na počátku minulého století velmi zaslou�il o termody-
namiku vypracováním její první axiomatické verze2. 
K termodynamice se dostal �ťastnou náhodou3. Při setkání 
s Maxem Bornem (Nobelova cena za fyziku 1954) si Born 
postě�oval Carathéodorymu, jeho� matematické schopnos-
ti velmi obdivoval, �e marně hledá ve formulacích druhého 
termodynamického zákona navr�ených Clausiem a Kelvi-
nem nějaký logický a matematický základ. Po�ádal proto 
Carathéodoryho, aby se pokusil zmíněné formulace mate-
maticky upřesnit4. Carathéodoryho tento problém velice 
zaujal a v krátké době vytvořil zcela nový axiom 
(axiomem rozumíme obecné a nedokazatelné tvrzení, které 
pokládáme za správné bez důkazu nebo zdůvodnění). Jeho 
pionýrská práce, nazvaná �Untersuchungen über die 
Grundlagen der Thermodynamik� byla uveřejněna v roce 
1909 (cit.2), tedy v období velkého rozkvětu klasické ter-
modynamické teorie. Born jeho práci velmi obdivoval 
a sna�il se ji popularizovat, ale pochopitelně s malým 
úspěchem, neboť jen několik málo z jeho kolegů dokázalo 
přijmout Carathéodoryho neobvyklý přístup. Na v�eo-
becné uznání práce pak musela odborná veřejnost čekat 

přes půl století a autor se ho u� nedočkal. 
Carathéodory formuluje termodynamiku v matema-

ticky přesné a velmi obecné formě5,6, zabývá se v�ak pou-
ze rovnová�nými (vratnými) procesy. Teplo, entropie 
a teplota jsou definovány v termínech měřitelných veličin, 
základní výsledky klasické termodynamiky, jako princip 
vzrůstu entropie, plynou logicky z postulátů, které úzce 
souvisejí s tradičními termodynamickými zákony, jsou 
v�ak formulovány jasněji a v jednodu��í formě. Základem 
celé axiomatiky je pak Carathéodoryho proslulá verze 
druhého termodynamického zákona, vyjádřená tzv. princi-
pem adiabatické nedosa�itelnosti, který lze formulovat 
v zjednodu�ené formě takto7: �V libovolném okolí libovol-
ně daného počátečního stavu existují stavy, kterých nelze 
dosáhnout adiabatickým dějem vycházejícím 
z počátečního stavu�. Důsledkem tohoto axiomu je exis-
tence rovnová�né absolutní teploty a absolutní entropie. 

V padesátých letech minulého století pokročil vývoj 
termodynamiky tak daleko, �e se světová věda začala blí�e 
zajímat o Carathéodoryho axiomatiku. V rychlém sledu 
byl uveřejněn vět�í počet prací, které byly psány 
v Carathéodoryho duchu3,5,6. Některé z nich Carathéo-
doryho kritizují pro men�í nedostatky ve fyzice a vytýkají 
mu, �e jeho princip adiabatické nedosa�itelnosti není mo�-
no ověřit pokusem. Vět�ina prací v�ak přiná�í různá tech-
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nická zdokonalení a zobecnění, ale �ádná z nich nedokáza-
la překročit základní rámec jeho vynikajících výsledků. 
Roz�ířit Carathéodoryho program pro nerovnová�né fyzi-
kální a chemické stavy i děje se podařilo teprve 
v �edesátých a následujících letech minulého století 
v rámci racionální termodynamiky3. Pro svůj moderní 
matematický přístup k termodynamice se tak Carathéodory 
stal předchůdcem tohoto moderního odvětví termodynami-
ky. To je třeba zdůraznit co nejvíce, proto�e se na jeho 
velké zásluhy o termodynamiku často zapomíná. 

Běh Carathéodoryho �ivota byl velmi pestrý. Roku 
1895 ukončil svá studia na Ecole Militaire de Belgiqe8, 
pak plánoval stavbu silnic na ostrově Samosu a poté se 
odstěhoval do Londýna. Ji� roku 1898 v�ak ode�el do 
Egypta a pomáhal jako pomocný in�enýr u Assuánu při 
stavbě přehrad na Nilu. Roku 1900 se vrátil do Evropy 
a rozhodl se, �e se v budoucnu bude věnovat výhradně 
matematice. Roku 1903 podal na univerzitě v Göttingen 
svou habilitační práci a pracoval tam pět let ve funkci lek-
tora. Stal se pak profesorem v Hannoveru a Breslau, ale 
brzy se opět vrátil do Göttingen, tentokrát jako profesor. 
Roku 1918 ode�el do Berlína, ale o dva roky později upo-
slechl vojenského rozkazu řecké vlády a odjel do Smyrny, 
kde v době války s Tureckem pracoval dva roky. Stal se 
profesorem na univerzitě v Athénách a v roce 1925 pře�el 
na univerzitu v Mnichově. V roce 1935 se opět vrátil do 
Řecka, aby mohl na Akropoli studovat geometrii Panteno-
nu. Rozhodl se pak vrátit se zpět do Německa a pracoval 
a� do konce plodného �ivota na univerzitě v Mnichově. 
V posledních letech �ivota velmi churavěl a v prosinci 
1949 naposledy předná�el na matematickém kolokviu. 

Jeho zdravotní stav se po předná�ce velmi zhor�il a Cara-
théodory zemřel 2. února 1950. Byl pohřben na Mnichov-
ském Lesním hřbitově. 

Carathéodory byl také nadaný na řeči8, jeho mateř�ti-
nou byla řečtina, ovládal v�ak stejně dokonale francouz�ti-
nu, němčinu, angličtinu, ital�tinu a turečtinu. V�dy se ne-
kompromisně pokládal za Řeka a celá jeho rodina doma 
mluvila pouze řecky. K jeho přátelům a obdivovatelům 
patřili vedle Borna a slavných matematiků jeho doby také 
předev�ím Einstein, Planck a Sommerfeld.  
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Ivan Vavruch 

Knihy 

Ojedinělá publikace o měření (nejen) topných   
plynů 
 

 Vzhledem ke skutečnosti, �e pou�ívání plynných 
paliv je nej�etrněj�í k �ivotnímu prostředí, jejich spotřeba 
ve světě neustále stoupá. Proto také je�tě po období mini-
málně několika desítek let bude stále aktuální problemati-
ka technických a metrologických po�adavků na jejich mě-
ření a měřicí zařízení. 

Vět�ina z nás ví, �e mno�ství dodávaného plynu se 
měří zpravidla v objemových metrických jednotkách, např. 
m3 (platí to ji� od roku 1873, kdy� v počátcích českého 
plynárenství se pou�ívala anglická krychlová stopa − asi 
0,15 m3 ). Av�ak to, co se nám jeví jako nejlogičtěj�í − 
měřit u plynů jejich objem − není zcela bez problémů. 
Kdy� budeme porovnávat dva úplně stejné objemy plynu, 
změřené při různých tlacích a teplotách, zjistíme, �e jejich 
hmotnost (kg) a ani mno�ství energie (v preferovaných 
energetických jednotkách, tj. MJ nebo kWh) z nich získa-
né, se nerovná. Co je tedy správně? 

Nejen v na�í ale i světové odborné literatuře není 
mnoho titulů, které se speciálně zabývají měřením plynů. 

Získávání nových fundovaných informací je dosti obtí�né 
a často jen nahodilé − na veletrzích a výstavách, kongre-
sech a seminářích, z firemních prospektů nebo málo do-
stupných zahraničních časopisů. Z tohoto pohledu je proto 
významným edičním počinem a rozsahem svého záběru 
mimořádným příspěvkem k rozvoji měřicí techniky (nejen 
v oblasti měření objemu a průtoku plynů) obsáhlá mono-
grafie Ing. Jaroslava Mikana Měření plynu (CAS, Říčany 
u Prahy 2003, 1. vyd., 352 str. + plnotextové zpracování 
na CD ROM). 

Po stručném obecném úvodu do měření a legislativy 
následuje přehled fyzikálních veličin, jednotek a vlastností 
topných plynů. Dal�í pasá�e jsou věnovány měření tlaku, 
teploty,  průtoku a proteklého mno�ství plynu, pojaté v co 
nej�ir�ím pohledu. 

U jednotlivých principů měření je krátce zachycena 
jejich historie a vývoj, současný technický stav i trendy 
dal�ího rozvoje, aby aktuálnost této publikace byla časově 
co nejdel�í. Značný prostor je vymezen problematice zaji�-
tění jednotnosti a správnosti měření objemu a průtoku 
plynu (primární a sekundární etaloná�) a principy nízkotla-
kého a vysokotlakého zkou�ení a zku�ebních zařízení pro 
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ověřování plynoměrů. Prodej plynu je nemyslitelný bez 
přepočítávačů plynu. Informace o přepočtech měřených 
veličin při provozních podmínkách na základní (vzta�né) 
podmínky jsou shrnuty v samostatné kapitole. Příručka 
rovně� zahrnuje měření některých dal�ích fyzikálních 
vlastností plynu, jako např. měření viskozity, vlhkosti, 
hustoty a hutnoty, spalného tepla, výhřevnosti a Wobbeho 
čísla. Závěr díla tvoří přehledy nejznáměj�ích výrobců 
měřidel plynu, schválených typů měřidel v oboru měření 
plynu (přehled za léta 1965 a� 2002), výčet legislativních 
a technických předpisů a přehled literatury s odkazy na 
dal�í zdroje informací a poznatků. 

Zvy�ující se spotřeba a cena plynu vytváří i v této 
oblasti nové nároky na v�echna pou�ívaná měřidla a měří-
cí systémy. Mezi základní technické po�adavky na měřidla 
zemního plynu patří: 
−  přesnost měření lep�í ne� ± 1 % v celém měřicím 

rozsahu, 
− vysoká reprodukovatelnost a stabilita měření, 
− co největ�í měřicí rozsah (a� 1 : 400), 
− malá tlaková ztráta, 
− linearizace křivky chyb, 
− kompenzace tlaku a teploty, popř. přímé měření hmo-

ty, 
− elektronické principy bez pohybujících se částí, 
− jednoduchá instalace, 
− nízké pořizovací a provozní náklady. 

Publikace je určena nejen pracovníkům v ply-
nárenství a energetice, výrobcům, opravářům a provozo-
vatelům měřících zařízení, odborníkům v metrologii, tech-
nické normalizací a státním zku�ebnictví, technikům, kteří 
se zabývají měřením plynů i v jiných oborech, učitelům 
a �ákům středních a vysokých �kol, ale přinese u�itek 
technické i komerční veřejnosti v celé �íři podnikání i 
potřeb denního �ivota.  

tes 
 

J a k l  T . ,  J o a s  R . ,  N o t l e  R . F . ,  
S c h o t t  R . ,  W i n d s p e r g e r  A . :  
Chemical leasing  
Vydal Springer-Verlag, Wien, New York 2004,  
ISBN 3-211-40445-7. 
 

Publikace  Chemical leasing je dílem pěti rakouských 
autorů, kteří svoji akademickou dráhu nebo konzultační 
činnost spojili s procesem tvorby a ochrany �ivotního pro-
středí v evropském prostoru. Základní filosofie vychází 
z Evropské Strategie trvale udr�itelného rozvoje 

(European Sustainability Strategy) a IPP  (Integrated Pro-
dukt Policy), které jsou v souladu s 6. Akčním programem 
a evropskou politikou manipulace s chemikáliemi (jeho 
součástí je i systém registrace, evaluace a autorizace che-
mikálií: REACH projekt) 

Konkrétně rakouské ministerstvo �ivotního prostředí 
vypsalo projekt, jeho� cílem bylo popsat a vyhodnotit spo-
lečnosti působící v oblasti výroby a zpracování chemikálií, 
které by chemický leasing uplatnily ve svých obchodních 
aktivitách v souladu s prosazovanou environmentální poli-
tikou.  

Pojem �chemický leasing�  je definován jako inova-
tivní servisně orientovaný obchodní model, jeho� cílem je 
redukce mno�ství pou�ívaných chemikálií, a to jak pro 
dodavatele, tak odběratele. Sní�ení mno�ství chemikálií by 
následně mělo vést ke sní�ení nákladů případně jejich opti-
malizací.  

Projekt rakouského ministerstva �ivotního prostředí 
byl vyvíjen a implementován dvěma rakousko-německými 
konsorcii: 1. AFC-Consult ve spolupráci s BIPRO Mni-
chov, 2. ECOTEC ve spolupráci s IIE St. Poelten. Vyhod-
nocován byl mo�ný ekologický a ekonomický potenciál, 
který chemický leasing mů�e poskytovat.  

V mezinárodním měřítku byl model chemického lea-
singu prověřován pilotními aplikacemi v řadě odvětví za-
stoupenými firmami Ford, Dell, Puma, Coca-Cola a GM.  

Výsledky studií byly poskytnuty rakouskému Federal 
Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water 
Management, který na jejich základě hledal odpovědi na 
následující otázky: 
−  jaký obchodní model je vhodný pro chemický lea-

sing, 
−  jak lze chemický leasing aplikovat na rakouské trhy a 

v globálním měřítku, 
−  jaký je potenciál pro vyu�ití chemického leasingu 

v Rakousku, 
−  klady a zápory aplikace chemického leasingu, 
−  jaké jsou nutné předpoklady pro dodavatele, aby 

prostřednictvím chemického leasingu vytvořili nové 
obchodní příle�itosti. 

Výsledkem aplikace chemického leasingu ve více ne� 
4000 rakouských společností bylo sní�ení roční spotřeby 
chemikálií o 1/3. Neméně významné bylo sní�ení nákladů 
o 15 %. V neposlední řadě je oceňováno vytvoření nové 
kvality obchodních vztahů.  

V závěru knihy jsou uvedeny implementační instruk-
ce pro u�ivatele chemikálií a ukázána detailní analýza 
12 identifikovaných oblastí aplikace chemického leasingu. 

Franti�ka  Pavlíková 

Akce v ČR a v zahraničí                                              rubriku kompiluje Luká� Dra�ar, drasarl@centrum.cz 

Rubrika nabyla takového rozsahu, �e ji není mo�no publikovat 
v klasické ti�těné podobě. Je k dispozici na webu na URL http://
www.konference.wz.cz/ a  

http://www.csch.cz/akce9909.htm . Pokud má některý čtenář potí�e 
s vyhledáváním na webu, mů�e se o pomoc obrátit na sekretariát 
ČSCH. Tato rubrika nabyla ji� tak významného rozsahu, �e ji po 
dohodě přebírají i některé zahraniční chemické společnosti. 
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VÚFB a.s. 
U kabelovny 130  
102 01 Praha 10 

 

si Vás dovoluje pozvat na 4. odbornou konferenci 
                         

�Racionální modifikace originálních léčiv� 
                                                                                                                                                                                                                        
Konference se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopadu 2004 
v kongresovém sále Obchodního centra firmy Zentiva, U 
kabelovny 130, Praha 10.                                                                  
Přihlá�ku Va�eho krátkého sdělení na jedno z témat: 
 
− supramolekulární struktury jako nanonosiče pro léčiva 
− pegylační technologie a pegylovaná léčiva 
− chirální switching pro zlep�ení terapeutického profilu 
− chemie a biologie prodrug 
 
posílejte do 25. srpna 2004 na adresu  
schneiderova@zentiva.cz . Bli��í informace o registraci, 
programu konference a úpravě abstraktu vy�ádejte na tel. 
267 243 705. 
 
 

5. Světový mezinárodní odborný veletrh  
Aluminium 2004 
 
jeho� součástí bude i světová konference �Aluminium − 
výroba, zpracování a pou�ití�  
 
se koná ve dnech 22. − 24.9. 2004 na výstavi�ti v Essenu.  
 
Tento veletrh dává přehled celého cyklu výroby, zpracová-
ní a pou�ití aluminia a slou�í jako místo setkání odborníků 
na hliník z celého světa včetně dodavatelů surovin, polo-
produktů a produktů, zpracování povrchů a výrobců strojů, 
výrobních celků a závodů na výrobu hliníku, výrobců stro-
jů pro zpracování hliníku, výrobků z hliníku a aplikací, 
obchodníků, poskytovatelů slu�eb a znalců.  
 
Očekává se účast více ne� 530 vystavovatelů z více ne� 35 
zemí světa. 
V ceně vstupného je katalog veletrhu.  
Dal�í informace na adrese: Schwarz & Partner, spol. s r.o., 
CEE Promotion, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel./fax: 
224 872 042, e-mail: veletrhy@terminy.cz,  
http://www.terminy.cz 
 

Aprílový klub 

Oxid Sirovy, zdraví ne�kodný 
V Ústí nad Labem se v úterý ráno objevila podezřelá mlha. 
Ze Spolchemie toti� před 10. hodinou unikly oxidy síry. 
�Plyn není zdraví �kodlivý, pouze obtě�ující,� řekl mluvčí 
ústeckého magistrátu Milan Knotek. Lidé ve městě chodili 
s kapesníky přes ústa. 
4.5. 11:09 − 11:41 − Aktualizováno 
ÚSTÍ NAD LABEM − �Při sanaci zásobníku do�lo 
k úniku vět�ího mno�ství oxidu sírového. Drá�dí dýchací 
cesty.� Tak zněla zpráva, kterou v 10:44 hodin dostali do 
svých mobilních telefonů prostřednictvím magistrátu Úste-
čané. 
Hasiči během patnácti minut havárii lokalizovali, lidé ve 
městě ale celé dopoledne chodili s kapesníky přes ústa. 
�Aereosol odvál vítr východním směrem přes město lab-
ským údolím pryč,� konstatoval muvčí ústecké chemičky 
Zdeněk Rytíř. 
Celý ú�asný text je na http://www.novinky.cz/03/12/37.html  

   Martin Fusek 
 

Co to vlastně je, ta upravená pitná voda, zvaná pí-
voda, která jak se zdá ka�dému velmi chutná, má 
velmi jemnou chuť, a dá se pít úplně samotná a bez 
bublinek? 
Podstatou pí-vody je to, �e technologické zařízení ja-
ponské firmy I.B.E. doká�e upravit molekulární struk-
turu bě�né, dobře vyči�těné pitné vody, téměř do přesné 

podoby, jako má nejlep�í voda na světě � mateřská plo-
dová voda.  V mateřské plodové vodě � jak známo � se 
toti� molekuly H2O nacházejí v soustavách � clusterech 
� po třech, na rozdíl od ostatních vod, kde jsou statistic-
ky nejčastěji po �esti. Jen některé léčivé vody, jako tře-
ba voda v Lourdech, mají molekul v clusterech méně, 
např. 5. Nejstar�í antarktické ledovce obsahují je�tě asi 
14 % vody s clustery po čtyřech molekulách. Třímole-
kulové jsou ale dnes bě�né jen v mateřských plodových 
vodách, semenech a plodech. 

Třímolekulově strukturovaná voda, kromě velmi 
příjemné jemné chuti, vykazuje řadu pozoruhodných 
vlastností � např. podle oficiálního skladovacího testu 
z brněnské hygienické stanice − světe div se �  je mikro-
biálně tím čist�í, čím je star�í!!! Dnes dáváme záruku na 
�zka�ení� 5 let i v načatém stavu (jen nesmí být na světle, 
ale nemusí být v chladu). 

 Jen zkuste �slavné giganty � konkurenty� − např. 
barely Crystalis, Rosanu, nebo jakoukoliv balenou pitnou 
vodu, ponechat načnuté pár dní v teple a uvidíte, co  tam 
najednou hygienik najde!  Přitom je vět�ina z nich sterili-
zována při výrobě radioaktivním zářičem. 

Třímolekulová (někdy v literatuře té� nazývaná zá-
kladní) struktura toti� nepodporuje mno�ení patogenních 
mikroorganismů. Proč např. u Crystalisu, do svých nejlep-
�ích automatů na vodu (dispenzorů) montují sterilizační 
UV zářič těsně před výpustný ventil�Je to proto, �e jejich 

 



Chem. Listy 98, 439 − 460 (2004)                                                                                                                                             Bulletin 

451 

(a ka�dá jiná balená) voda je po otevření po pár dnech 
v teple (a ve Va�ich prostorech teplo je),  stě�í  bez převa-
ření pitná. 

Pí-voda je proto velmi vhodná do provozů, kde se 
klade důraz na hygienu. Dispenzor s pí-vodou stačí sano-
vat (a to jen kvůli usazeninám) 1´ ročně. U jiných vod se 
doporučuje desinfekce u� po třech měsících!!! Tím se 
ov�em oni samozřejmě nechlubí. 

Cenově je přitom pí-voda toto�ná s průměrnou cenou 
ostatních balených vod. Jedinou nevýhodou je, �e ji 
z technických a finančních důvodů nedoká�eme dodávat 
ve skleněných obalech. 

Pro dokreslení lze zkusit jednoduchoučké pokusy, 
např.: 
1. Zalévejte asi 4 týdny dvě stejné květiny v květináčích, 

jednu pí-vodou, druhou třeba kojeneckou vodou (dám 
na to pí-vodu zdarma). Budete se divit. 

2. Zkuste dát napít svému psovi (kočce, kanárovi ) pí-
vodu a pak mu dejte vybrat ze dvou (stejných umy-
tých) misek, v jedné pí-voda, v druhé libovolná pitná 
voda. V�dy se napijí pí-vody. A to ani nečetli tento 
text. 
Zkuste naplnit dvě akvaria, jedno pí-vodou, druhé 

jako obvykle. Po cca měsíci se budete divit − v akvariu 
s pí-vodou neroste řasa, rostliny jsou 2x vět�í, rybičky na 
pohled �ivěj�í� 

Máme amatérský překlad knihy o pí-vodě z Maďar�ti-
ny s mnoha dal�ími údaji a pokusy�Máme i vlastní zku-
�enosti z vlivu na zdraví, třeba lze do tří − čtyř měsíců 

upravit cukrovku, bércové vředy atd., ale nemáme k tomu 
klinické studie, tak�e to vlastně nelze publikovat� 

Děkuji za Vá� čas, věnovaný tomuto textu. Pokud by 
jste měla jakýkoliv dal�í dotaz, rád ho zodpovím, nebo 
někdo z lékařů v na�em týmu. 

S pozdravem 
Ing. Miroslav Gaydo� 

 
Komentář: 

Nevím, podle jakých kriterií hodnotil autor �vody�, �e 
vybral plodovou vodu jako tu �nejlep�í na světě�, ale 
vzhledem k tomu, �e autor propaguje vodu určenou k pití, 
je toto hodnocení poněkud překvapující. Vlastnosti plodo-
vé vody, jen� představuje pro plod ochranné prostředí a 
svou cirkulací umo�ňuje transport řady metabolitů, se bě-
hem času mění a není dáno výskytem �třímolekulových 
clusterů�, ale zajisté i přítomností řady dal�ích látek. 

Nemám nic proti plodové vodě, ka�dý z nás v ní jistě 
část svého �ivota pobyl a něco vypil, ale pochybuji, �e by i 
přes přítomnost uváděných klastrů, koktejl ochucený mi-
mo jiné bílkovinami, močovou kyselinou, močovinou, 
kreatininem, glukosou, organickými kyselinami, solemi, 
enzymy, hormony a buňkami ať ji� z embrya, či z urogeni-
tálních vývodů, někomu zachutnal. 

Připíjím autorovi na zdraví nápojem obsahující po-
star�í �třímolekulovou vodu� lahodné a jemné chuti z plo-
dů vinné révy, a to jsem četl tento článek. 

 
Petr �těpánek 

Odborná setkání 

Kalorimetrický seminář 2004 
 
Ve dnech 24. − 28. 5. 2004 pořádala Odborná skupina 

pro chemickou termodynamiku ČSCH ve spolupráci 
s firmou Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Baňa Nová-
ky Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický semi-
nář. Tohoto tradičního, od r. 1976 ji� 26. setkání odborní-
ků v oblasti experimentální kalorimetrie a dal�ích metod 
termické analýzy, se zúčastnilo celkem 73 účastníků 
z Čech, Moravy a Slovenska. Na semináři zaznělo 34 
odborných předná�ek tematicky seřazených do dvou hlav-
ních okruhů: bioaplikace (akumulace energie v rostlinách, 
energetická bilance plodin a dal�í) a materiálová proble-
matika (termické vlastnosti a kinetika krystalizace skel, 
tepelné vlastnosti stavebních materiálů a dal�í). Součástí 
semináře byla prezentace firem NEOTEC, AMEDIS, 
CHROMSPEC, LECO INSTRUMENTE PLZEŇ, 
ANMAT TRADING a LABIMEX, které vyrábějí resp. na 
na�em trhu zastupují přední světové výrobce přístrojů 
a zařízení pro kalorimetrii a termickou analýzu. 

Ač by se na první pohled mohla zdát problematika 
kalorimetrie a termické analýzy úzká, zejména pestrost 
aplikací ukazuje na pravý opak. Je tak celkem pochopitel-
né, �e �ádný z účastníků nezvládá v�echna dílčí témata na 

úrovni badatele-specialisty. Myslím si ale, �e pro určitý 
kvalifikovaný rozhled neu�kodí, pokud se např. odborník 
orientovaný na stanovení termochemických vlastností 
směsných oxidů dozví o fotosyntetické akumulaci energie 
do listů laskavce nebo tepelných parametrech vysokotep-
lotního betonu a cihel z nepálené hlíny. Pro v�echny pak 
jsou jistě zajímavé informace o novinkách v oblasti pří-
strojového vybavení prezentovaných zastoupenými firma-
mi. 

Pro pořádání semináře bylo zvoleno kouzelné místo 
na svazích Nízkých Tater. Hotel Repiská, kde se konal, 
le�í v Demänovské dolině, jen několik málo kilometrů od 
známého ly�ařského střediska Jasná pod Chopkom. Ji� 
pravidelně je součástí semináře i kulturně-poznávací akce, 
v rámci které jsme nav�tívili Demänovské jeskyně. 

Je mou milou povinností poděkovat hlavním organi-
zátorům semináře � prof. B. Tarabovi z Ostravské univer-
zity, Ing. V. Pekárkovi z Ústavu chemických procesů 
AV ČR, Ing. E. Vrabcové a A. Čačané z Bane Nováky za 
vzornou přípravu a bezproblémový průběh semináře. Dík 
organizátorů také patří vý�e uvedeným firmám, které se na 
pořádaní semináře finančně spolupodílely. 

doc. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. 
předseda OS chemické termodynamiky ČSCH 
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Pokroky v anorganickej chémii,  
5. česko-slovenský seminár 
 

V dňoch 22. � 25. 6. 2004 sa v �tudijno-
rekreačnom zariadení UK v Modre-Piesku konal 
5. česko-slovenský seminár �Pokroky v anorganickej 
chémii�. Seminár organizačne pripravila Katedra anor-
ganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v spolupráci s bratislavskou Odbornou 
skupinou Anorganická chémia SCHS pri SAV. 

 Počas semináru odznelo 33 predná�ok vedec-
kých a vedecko-pedagogických pracovníkov z prírodo-
vedeckých a chemických fakúlt Univerzity Palackého, 
Olomouc; Univerzity Pardubice; Masarykovej Univer-
zity, Brno; Slovenskej Technickej Univerzity, Bratisla-
va; Univerzity Pavla Jozefa �afárika, Ko�ice; Univerzi-
ty Komenského, Bratislava a z Ústavu anorganickej 
chémie SAV, Bratislava. Na ka�dú z piatich plenárnych 
predná�ok nadväzovalo v�dy niekoľko tematicky prí-
buzných predná�ok mlad�ích vedeckých pracovníkov 
a doktorandov. Účastníci semináru si v predná�kach 
vypočuli a následne diskutovali o komplexných zlúče-
ninách niklu, medi, kobaltu, vanádu, zinku, platiny 
a paládia, ich syntézach, �truktúre, spektrálnych, ter-
mických, magnetických, alebo mo�ných antimikrobiál-
nych vlastnostiach, ale aj o takých témach ako sú anor-

ganické látky fosfazénového typu, farebné pigmenty, 
sól-gel metódy syntéz, termoanalytické metódy charak-
terizácie, YBCO supravodiče, bentonitové íly 
a montmorillonit, SiAlON-y, alebo sorpcia resp. roz-
pustnosť oxidov v procese elektrolytickej výroby hliní-
ka. Predná�ka o novom �tudijnom programe �Chemie 
konzervování-restaurování� na Masarykovej Univerzite 
potvrdila narastajúcu interdisciplinárnu úlohu výuky 
chémie. Program a diskusie dokázali, �e účasť na ta-
komto seminári má význam nielen pre plenárnych pred-
ná�ateľov, ale najmä pre mladých vedeckých pracovní-
kov a doktorandov. Predná�ky sú publikované 
v Zborníku príspevkov (Univerzita Komenského Brati-
slava, 2004, ISBN 80-223-1956-2). 

 Program semináru a obsah zborníka ukazujú, �e 
tematické a metodické oblasti anorganickej chémie sa 
neustále roz�irujú, a to aj do náuky o materiáloch. Práve 
v rozvoji materiálového výskumu zohrávajú chemické 
aspekty častokrát dôle�itú úlohu. Vychádzajúc 
z tradície striedania organizátorov sa účastníci dohodli, 
�e 6. seminár pripravia v r. 2006 kolegovia z Masaryko-
vej Univerzity Brno v Českej republike. 

Peter Schwendt, 
predseda organizačného výboru semináru 

Milan Drábik, 
predseda OS SCHS, Anorganická chémia Bratislava 

Chcete se stát členy European Federation for 
Medicinal Chemistry? 
 

European Federation for Medicinal Chemistry 
(EFMC) je nezávislou společností zalo�enou v roce 1970. 
Spojuje 21 národních organizací z 19 států Evropy a Izrae-
le. Ideou pro její zalo�ení byla snaha podporovat a zlep�it 
spolupráci mezi evropskými národními společnostmi, 
zlep�it kontakty a výměny vědeckých poznatků mezi far-
maceutickými chemiky v evropském i celosvětovém mě-
řítku, lépe čelit rychle se vyvíjejícím trendům v oblasti 
vývoje nových léčiv. 

Pro farmaceutickou chemii existuje celá řada syno-
nymních označení, jako např. medicinální chemie, farma-
kochemie apod., přitom se v�dy jedná o disciplínu, jejím� 
cílem je získat nové sloučeniny s pozitivním vlivem na 
lidský či zvířecí organismus. Touto chemií se zabývá 
v na�í republice celá řada lidí � prakticky v�ichni, kteří 

připravují biologicky aktivní látky, a proto by bylo dobré 
zvá�it tuto nabídku. 

EFMC organizuje jednou za dva roky mezinárodní 
symposium − International Symposium on Medicinal Che-
mistry (ICMS) a podílí se rovně� na organizaci různých 
bilaterálních konferencí. Členové dostávají příslu�né infor-
mace EFMC včetně občasného bulletinu. Na druhé straně 
EFMC vy�aduje roční členský příspěvek ve vý�i 70 Kč. 
O tuto částku bude navý�en od r. 2005 členský příspěvek 
České chemické společnosti pro ty z Vás, kteří mají zájem 
být členy EFMC. 

Českou republiku zastupuje v této organizaci odborná 
skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie 
České společnosti chemické. Svůj zájem o členství 
v EFMC sdělte prosím na adresu doc. Dr. V. Klime�ová, 
Farmaceutická fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 
05 Hradec Králové, nebo prostřednictvím e-mailu: 
klimeso@faf.cuni.cz  do konce roku 2004. 

 

Zprávy 
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Ke 100. výročí narození  
prof. Ing. Dr. Ivana Franty 
 
Dostalo se mi cti stát se následovní-
kem svého �kolitele ve vědecké 
přípravě a prvého představeného 
v zaměstnání, bezesporu nejzku�e-
něj�ího československého odborní-
ka v�ech dob v oboru zpracování 
polymerů, prof. Ing. Dr. Ivana 
Franty, �e leto�ního 21. srpna neu-

věřitelně uplyne ji� celé století od jeho narození. 
Ivan Franta se narodil ve Vysokém Mýtě a po absol-

vování Vy��í průmyslové �koly v Praze studoval v letech 
1923 a� 1928 při zaměstnání Vysokou �kolu chemicko-
technologického in�enýrství v Praze. Před dokončením 
studia pracoval ve �kolním roce 1928/29 jako demonstrá-
tor a v letech 1929 a� 1933 jako asistent u prof. Krauze 
v ústavu technologie látek výbu�ných a látek organických. 
Zabýval se  chemií přírodních látek, olejů, pryskyřic 
i kaučuků a dizertační prací Studie o lacích kaučuko-
olejnatých získal v roce 1933 doktorát technických věd.  

V tém�e roce pře�el k firmě Baťa ve Zlíně, kde byl po 
krátkém zapracování jmenován vedoucím gumárenské 
laboratoře. Zde se prováděla kontrola jednotlivých provo-
zů i materiálový a technologický výzkum, jeho� zásluhou 
se dostala výroba pry�ové obuvi a pneumatik u fy Baťa na 
jedno z nejpředněj�ích míst na světě. 

V roce 1938 pře�el do sesterského závodu Fatra 
v Napajedlích, aby zde dobudoval a vedl laboratoř, zaji�-
ťující výrobu lisované technické pry�e, pogumovaných 
tkanin, plynových masek, ochranných oděvů, gumových 
člunů, hadic, hraček aj. Zpracovatelským výzkumem pro-
cházely i první plasty − hlavně PVC, jím� se Dr. Franta 
sám intenzivně zabýval. Kromě výchovy nových pracovní-
ků, která byla samozřejmou součástí jeho odborné činnosti 
v závodě, se po celou dobu praxe zabýval i pedagogickou 
činností na Vy��í průmyslové �kole chemické a ve Studij-
ním ústavu ve Zlíně, kde předná�el gumárenskou technolo-
gii a napsal  první česká skripta z tohoto oboru. 

Po osvobození se stal technickým vedoucím závodu 
Fatra a v roce 1946 byl jmenován podnikovým ředitelem 
Fatry, n.p., Napajedla, která se oddělila od koncernu Baťa 
a sdru�ovala i závody Optimit Odry, Gumárny Zubří 
a Granitol Olomouc. V této své funkci prosadil Dr. Franta 
diferenciaci výrobních programů podniků tak, �e závod v 
Napajedlích rozvíjel výhradně zpracování plastů a gumá-
renské výroby byly soustředěny do jiných specializova-
ných závodů. 

Roku 1949 byl Dr. Franta pověřen vybudováním 
a řízením ústavu gumárenské technologie ve Zlíně. Své 
habilitace, kterou absolvoval následujícího roku 
v chemickém odboru Vysoké �koly technické v Brně, ne-
mohl vyu�ít, proto�e odbor byl roku 1951 zru�en ve pro-
spěch nově zřízené vojenské technické akademie.  

 Osobní zprávy 

K �edesátým narozeninám  
prof. RNDr. Pavla Bene�e, CSc. 

 
Čas �ivota neúprosně protéká a nelze ho zachytit. Ti, 

kteří se v na�í mysli stále je�tě jeví jako mladí, jsou náhle 
ve věku, kdy by byli v období na�eho národního obrození 
označováni jako úctyhodní kmeti. Patří k nim i jmenova-
ný, kterému 13. 6. 2004 �ivotní cesta přiděluje 60 let. 

Prof. Bene� zasvětil svoji profesionální �ivotní dráhu 
výuce chemie. Nejprve vystudoval na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy učitelství chemie. Proto�e je jedním 
z těch, kteří se domnívají, �e kdy� chtějí něco učit, musí to 
umět, formou dálkového studia ji� jako učitel chemie vy-
studoval odbornou chemii se zaměřením na chemii analy-
tickou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 
V tomto oboru zde také získal doktorát přírodních věd 
RNDr. 

Na stejné fakultě později obhájil dizertační práci 
v oblasti didaktiky chemie a získal titul kandidáta pedago-
gických věd. V r. 1984 byl po obhájení svých prací jmeno-
ván docentem vyučování chemie. V r. 2000 byl jmenován 
profesorem pro teorii vyučování chemie. Jeho zahraniční 
aktivity vedly v r. 1994 ke jmenování profesorem honoris 
causa na Moskevské pedagogické univerzitě. 

Během svého bohatého tvůrčího �ivota jako hlavní 
autor publikoval více ne� 50 kni�ních publikací učebnic 
chemie v Česku i v zahraničí, metodických příruček a pře-
kladů presti�ních textů pro výuku chemie. V odborných 
časopisech a dal�ích textech publikoval přes 100 příspěvků 
zaměřených na výuku chemie, zejména na �kolní chemic-
ký experiment. Zpracoval moderní učebnice a pracovní 
se�ity �Základů chemie� nejen pro základní �koly a ni��í 
ročníky víceletých gymnázií, ale i pro �koly zvlá�tní a pro 
nevidomé. Projekt je průbě�ně doplňován příručkami 
k zacházení s nebezpečnými látkami, chování v situacích 
ohro�ení a tématy pro projektové vyučování. 

Jubilant zahájil svoji praxi na základní �kole, pokra-
čoval jako odborný pracovník pro oblast zájmové činnosti 
v chemii a od r. 1972 pracuje na Univerzitě Karlově, Peda-
gogické fakultě v řadě odborný asistent, docent a profesor. 
Pracoval v různých funkcích jako vedoucí katedry chemie 
a didaktiky chemie, proděkan a od r. 2003 jako děkan fa-
kulty. 

S jubilantem jsem spolupracoval na Pedagogické 
a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Řadím se 
rád ke kolegům, u kterých je pro své osobní vlastnosti 
oblíben a spolu s nimi mu přeji úspěchy v jeho tvůrčí čin-
nosti, zejména pak ve funkci děkana Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy. 

 
 

Antonín Berka 
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Roku 1953 v�ak vzniklo na katedře plastických hmot 
V�CHT Praha oddělení zpracování kaučuků a plastických 
hmot, jeho� vedením a příslu�nou výukou byl doc. Franta 
pověřen.  Roku 1954 pře�el natrvalo do Prahy jako vedou-
cí katedry technologie kaučuku a plastických hmot. O rok 
později byl jmenován profesorem. Vybavil velice brzy 
oddělení potřebným zařízením a díky svým průmyslovým 
kontaktům i gumárenskými a plastikářskými stroji, tak�e 
ji� ve studijním roce 1953/54 byla zahájena velice kvalitní 
výuka oboru. Byl zde rozvinut i základní výzkum v oblasti 
fyziky polymerů, vulkanizace kaučuku, degradace a stabi-
lizace polymerů − hlavně PVC − a modifikace polymerů.  

Na V�CHT v Praze zastával prof. Franta dále v letech 
1956 a� 1958 a 1964 a� 1969 funkci děkana Fakulty orga-
nické technologie (FOT). Byl členem vědeckých rad FOT 
i V�CHT Praha, předsedou komisí pro obhajoby kandidát-
ských i doktorských dizertací pro obor technologie mak-
romolekulárních látek, i komisí pro státní závěrečné 
zkou�ky. Členem těchto komisí byl i na SV�T v Bratislavě 
a na V�CHT v Pardubicích. Mimo �koly byl aktivně činný 
v ČSVTS, kde po deset let předsedal Komisi pro plastické 
hmoty a pry�. Dále působil jako předseda redakční rady 
časopisu Plastické hmoty a kaučuk, jako předseda hodnoti-
telské komise pro výrobky z pry�e Státní autorizované 
zku�ebny 224 a jako člen hodnotitelské komise pro pneu-
matiky Státní autorizované zku�ebny 211. 

Profesor Franta byl iniciátorem a hlavním autorem 
obsáhlé knihy Polyvinylchlorid a mnohosvazkové kni�nice 
Gumárenská technologie. Napsal čtyřsvazková skripta pro 
posluchače své specializace a jeho zásluhou vzniklo 
i několik vědeckopopulárních krátkých filmů o zpracování 
kaučuku a polyvinylchloridu. Je té� autorem více ne� 
80 vědeckých statí, studií, závěrečných zpráv, projektů 
a patentů. Také v cestovních zprávách ze studijních cest 
(do Anglie, Francie, Německa, Kanady, USA) předával 
získané poznatky svým spolupracovníkům. 

Za svou činnost v ČSVTS byl v letech 1962, 1969 
a 1973 vyznamenán vysokými čestnými uznáními za úsilí 
o rozvoj činnosti ČSVTS a o technický pokrok českoslo-
venského národního hospodářství. Je té� nositelem čest-
ných uznání za zásluhy o rozvoj chemického průmyslu. 

Bohatá vědecká, průmyslová i pedagogická činnost 
získala prof. Frantovi významné postavení i v zahraničních 
odborných kruzích a institucích: byl členem IUPAC − 
sekce pro polymery a titulárním členem Institution of Rub-
ber Industry v Londýně. 

Za svého téměř dvacetiletého působení na V�CHT 
Praha vychoval prof. Franta na�emu chemickému průmys-
lu a výzkumným a vědeckým ústavům přes 300 in�enýrů, 
z toho 78 absolventů dálkového studia, a vy�kolil 18 vě-
deckých pracovníků − kandidátů technických věd. Opustil 
nás nav�dy neočekávaně, po krátké nemoci, v lednu 1975. 

Profesor Franta byl nejen poradcem a konzultantem 
prakticky v�ech vedoucích pracovníků průmyslu i vývoje 
a výzkumu v gumárenském oboru a výborným vysoko-
�kolským pedagogem, ale i přítelem a rádcem prostých 
lidí, techniků a dělníků, pro ně� měl v�dy vhodná humorná 
slova a kteří ho při náhodných setkáních v závodech 

a výzkumných pracovi�tích v�dy vítali a zdravili �irokým, 
přívětivým a přitom uctivým pozdravem. Byl hluboce 
lidsky cítícím člověkem, který pomáhal v�ude, kde bylo 
třeba. Pro nás, kteří jsme měli to �těstí ho poznat, dodnes 
zůstává vzorem veliké lidské osobnosti, jakých by na�e 
současná společnost potřebovala mnoho a mnoho. 

 
Vratislav Ducháček 

 
 
 

Pavel Jandera a Karel Vytřas 
 
čas je neúprosný aneb pokus o dvojportrét �edesátníků 
 
 

Zleva: prof. Karel Vytřas, prof. Pavel Jandera 

 
Asi jsem měl �těstí na učitele obecně a analytické 

chemie zvlá�ť. Analytika v Pardubicích měla od zalo�ení 
jasnou koncepci, osvícené a renomované profesory a co se 
výkonů týká, byla v�dy takříkajíc na bedně jak vzhledem 
k ostatním katedrám, tak v rámci republiky. 

Stihl jsem profesora Jurečka, pro mlad�í u� jen syno-
nymum s funkční analýzou organických látek a samozřej-
mě nadací. Následovala éra profesora Churáčka, iniciátora 
chromatografických technik u nás a prvního člena Učené 
společnosti ČR z na�í univerzity. 

Vý�e uvedení si v�dycky dokázali přitáhnout a vycho-
vat dal�í generaci a tak ti, kteří zavr�í letos �edesátku, jsou 
podle tohoto pojetí třetí vlna, vlna mohutná a nebývale 
silná. Pamatuji si dodnes otázky u zkou�ek (třeba ty o rov-
nováhách v přírodě a rozpou�tění krápníků byly zvlá�tě 
vypečené), které jsem absolvoval před 30 lety, ano, tak 
dlouho je znám. 

Ka�dý z pánů profesorů (oba jsou absolventy V�CHT 
Pardubice) je výrazná, mezinárodně uznávaná individuali-
ta. Jeden představuje chromatografickou a druhý elektroa-
nalytickou �kolu. Přesto a nebo právě proto ka�dý pokus o 
mechanické srovnání nemů�e uspět a ani by neměl smysl. 
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A teď u� ka�dý za sebe: 
Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., (1.4.1944) je mezi-

národně uznávaným odborníkem v oblasti separačních 
technik. Významné výsledky: obecná teorie a postupy 
optimalizace gradientové eluce, výzkum mechanismu se-
parace kapalinovou chromatografií a elektroforetických 
separací, popis a optimalizace preparativních separací, 
vývoj nových analytických metod pro charakterizaci poly-
merů, tenzidů a syntetických barviv, pro analýzu antioxi-
dantů v potravinách. Autor a spoluautor tří monografií, 
třinácti kapitol  v monografiích a více ne� 250 původních 
sdělení, převá�ně v zahraničních odborných časopisech 
s více ne� 1900 citačními ohlasy (dle SCI), člen redakč-
ních rad, člen vědecké rady a akreditační komise Ústavu 
analytické chemie AV ČR, místopředseda Skupiny pro 
chromatografii a elektroforézu České společnosti chemic-
ké, člen mezinárodního výboru a zástupce ČR v Central 
European Group for Separation Science. V posledních pěti 
letech byl hlavním ře�itelem čtyř tuzemských grantových 
projektů a odpovědným ře�itelem za českou stranu u sedmi 
projektů mezinárodní spolupráce. 

Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. (14.7.1944) je mezi-
národně uznávaným odborníkem v oblasti analytické che-
mie. Odborné zaměření: chemické rovnováhy 
v roztocích, aplikovaná spektrometrie, elektroanalytická 
chemie (iontově selektivní elektrody, elektrochemické 
rozpou�těcí metody). Autor 16 kni�ních kapitol a 214 prací 
v odborných časopisech (1184 citací k 28.6.2004), člen 
vědeckých rad a odborných skupin, ře�itel a koordinátor 
četných národních a mezinárodních projektů. Začátkem 
devadesátých let vykonával pět let funkci prorektora a 
později byl stejně dlouho proděkanem fakulty chemicko-
technologické. Od roku 1994 doposud je vedoucím kated-
ry analytické chemie, FChT Univerzity Pardubice. Je před-
sedou pardubické pobočky České společnosti chemické. 

 
Práce, kterou odvedli ve prospěch české analytické 

chemie a zároveň ve prospěch České společnosti chemic-
ké, si jistě zaslou�í uznání. 

Karel Ventura 

 

Za doc. Ing. Miroslavem  
Schätzem, CSc. 
 
Ani ne před  dvěma léty  jsme  
gratulovali významnému českému 
vědecko-pedagogickému pracov-
níku v oboru technologie mak-
romolekulárních látek, doc. Ing. 
Miroslavu Schätzovi, CSc., 
k získání Zvlá�tního ocenění 9. 
Mezinárodního chemického ve-
letrhu Chemtec 2002 za jeho mo-

nografii Historie výuky chemie a medaile Emila Votočka, 
udělované Vysokou �kolou chemicko-technologickou 
v Praze, za jeho obdivuhodné celo�ivotní dílo. Málokdo 
z nás by si tenkrát pomyslel, �e jeho dílo se skutečně chýlí 

ke konci. Téměř v předvečer svých 78. narozenin (31. 
května) dne 2. května 2004 v tichosti uhasl jeho přeplodný 
�ivot. Snad symbolicky v následující pátek bylo jeho tělo 
v pra�ském motolském krematoriu v přítomnosti pozůsta-
lých rodinných příslu�níků a početného zástupu jeho spo-
lupracovníků, bývalých �áků a přátel odevzdáno čistému 
ohni. 

Rodák z  Kdyně na �umavě pro�el se základním vzdě-
láním  Baťovou �kolou práce ve Zlíně, kde potom pracoval 
jako laborant a chemik ve Výzkumném ústavu. Při zaměst-
nání vystudoval Vy��í průmyslovou �kolu chemickou. Na 
maturitu navázal studiem na Vysoké �kole chemicko-
technologického in�enýrství v Praze, kde se je�tě před jeho 
dokončením stal asistentem prof. Wichterla (jak si pan 
profesor přál skloňovat své příjmení) v Ústavu plastických 
hmot. Ve své diplomové práci se jako první zabýval přípra-
vou hydrofilních gelů na bázi síťovaných hydroxyakryláto-
vých polymerů k pou�ití v očním lékařství. 

V roce 1953 pře�el na nově zakládanou katedru tech-
nologie kaučuků a plastických hmot k prof. Frantovi, kde 
se významně podílel na jejím budování, vybavení a peda-
gogické činnosti. Pro průmysl vyvíjel lamináty na základě 
tuzemských akrylátů s vy��í tepelnou stabilitou. Navrhl 
k síťování glykoldimethakryláty, při jejich� přípravě spo-
lupracoval s Dr. Límem. Tento výzkum později vedl 
k syntéze hydroxyethylmethakrylátu � ideální suroviny 
k přípravě kontaktních měkkých očních čoček. Ve vědec-
ko-výzkumné činnosti  docenta Schätze v�ak dominuje 
problematika výroby a zpracování silikonového kaučuku. 
V roce 1964 obhájil kandidátskou dizertační práci a v roce 
1973 se habilitoval pro obor Technologie makromoleku-
lárních látek. Od roku 1964 deset let vedl výzkumné pra-
covi�tě pro zpracování silikonového kaučuku zřízené teh-
dej�í Státní komisí pro vědu a techniku. Za úspě�nou reali-
zaci výroby silikonových kaučuků v Lučebních závodech 
v Kolíně byl v roce 1966 vyznamenán Státní cenou. 

Během svého aktivního vědecko-pedagogického pů-
sobení na V�CHT Praha vedl  půldruhé stovky diplomantů 
a 12 aspirantů. Napsal dvoje skripta a stal se autorem nebo 
spoluautorem téměř desítky knih, z nich� mnohé byly vy-
dány také v zahraničí, více ne� sedmi desítek časopisec-
kých publikací a stejného počtu patentů. 

S profesorem Frantou spolupracoval na několika po-
pulárně-vědeckých filmech, technickou spoluprací ovlivnil 
úroveň loutkových filmů Jiřího Trnky, Filmovým atelie-
rům pomáhal realizovat trikové záběry v dal�ích snímcích 
(např. Tři veteráni). 

Na �zaslou�ený odpočinek� formálně ode�el v roce 
1991, ve svých pěta�edesáti letech, ale ve své výzkumné, 
realizační a literární činnosti  pokračoval a� do pozdního 
podzimu 2003, kdy ho postihla  tě�ká srdeční příhoda, 
s ní� v souběhu s dal�ími nemocemi ji� neměl sílu se vítěz-
ně poprat.  

Pana docenta Schätze jsem poznal jako student 
3. ročníku Fakulty organické technologie Vysoké �koly 
chemicko-technologické v Praze, kdy� jsem se rozhodoval 
o své specializaci, kterou jsem absolvoval jako jeho diplo-
mant. Měl jsem proto, dnes ji� s neúprosně postupujícím 
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časem jako jeden z mála, kteří mohou podat svědectví, 
výjimečnou mo�nost poznat ho jako mladého erudovaného 
učitele, talentovaného výzkumníka, znalce umění, optimis-
tického a společenského člověka, později svého spolupra-
covníka. S radostí jsem psal časopisecké medailony u pří-
le�itosti jeho významných �ivotních výročí. 

Dnes mi připadl  sice nanejvý� čestný, ale také nanej-
vý� tě�ký a smutný úkol, napsat medailon poslední � 
nekrolog. Docent Schätz byl celým svým �ivotem neroz-
lučně spjat s Vysokou �kolou chemicko-technologickou 
v Praze a zařadil se mezi její přední tvůrčí pracovníky, 
kteří svou odbornou činností a tvůrčím elánem významně 
přispěli k jejímu rozvoji. Současně v�ak dlouhou dobu 
pedagogicky působil také na Vysoké �kole umělecko-
průmyslové a v Akademii výtvarných umění v Praze. Pro-
to jsou mezi celou  řadou jím navr�ených a technicky vtip-
ných aplikací polymerů v různých oborech lidské činnosti 
včetně zdravotnictví dobře známy předev�ím aplikace ve 
výtvarném umění, obecně zejména jeho modelovací hmoty 
(Modurit, Modelit, Monagel, Solagel, Monapren, Akvadu-
rit a dal�í). 

Proto také mé dne�ní řádky  neznamenají, �e  jsou  
poslední vzpomínkou na v�estranně talentovaného vysoko-
�kolského učitele, vědecko-výzkumného i vývojového 
pracovníka. Výsledky jeho díla budou vyu�ívat jistě je�tě 
celé generace chemiků, technologů, umělců, lékařů i růz-
ných kutilů a prostých lidí, kteří pana docenta měli rádi 
a obdivovali ho stejně jako my, jeho bývalí �áci, spolupra-
covníci, kolegové, podřízení i nadřízení. V na�ich myslích, 
v na�ich srdcích zůstane zapsán zlatým písmem, dokud 
budeme na tomto břehu, zatímco on ji� na tom druhém, 
který  v�ak i  nás očekává. Za �ivotními �lépějemi pana 
doc. Ing. Miroslava Schätze, CSc. zůstane jistě velmi dlou-
ho bílé místo� Čest jeho památce! 

Vratislav Ducháček 
 
 

Vzpomínka na RNDr. Jana 
Vrkoče, CSc.  
(*6.1.1934 −�27.3.2004) 
 
 Dr. Jan Vrkoč nastoupil 
do Ústavu organické chemie 
a biochemie ČSAV ihned po ab-
solvování Přírodovědecké fakulty 
UK v roce 1957. Celo�ivotním 
působi�těm se pro něj stalo Oddě-

lení přírodních látek, kde v roce 1960 pod vedením 
prof. �orma úspě�ně obhájil dizertaci na téma 
�Struktura Calaconu� a o třicet let později převzal vede-
ní. Hned od počátku své vědecké kariéry se projevil 
jako silná chemická individualita s vyhraněným zá-
jmem o mezioborové discipliny zkoumající chemické 
interakce, které ovlivňují biologické procesy. Nejprve 
se věnoval izolaci a identifikaci bioaktivních látek 
z rostlin. Z rostlinného materiálu izoloval a identifiko-

val řadu nových terpenických sloučenin, studoval i je-
jich metabolismus. V krátké době publikoval desítky 
prací ve vysoce impaktovaných časopisech a význam-
nou měrou přispěl k tomu, �e pracovi�tě v té době před-
stavovalo ve světě uznávanou �pičku v oboru přírod-
ních látek. Dr. Vrkoč měl v�dy i vzácnou schopnost 
rozpoznat budoucí trendy v základním výzkumu. 
V době, kdy se pomalu začalo zji�ťovat, �e přehnaná 
chemizace �ivotního  prostředí přinese v budoucnosti 
záva�né problémy, stál Dr. Vrkoč u zrodu české �koly 
chemické ekologie, zejména výzkumu chemické komu-
nikace hmyzu. Soustředil kolem sebe skupinu mladých 
pracovníků s úctyhodným pracovním záběrem, která se 
s cílem vyu�ít získaných poznatků k ře�ení ekologic-
kých problémů zaměřila na studium chemických signál-
ních procesů ovlivňujících chování hmyzu. V této oblas-
ti jsou světově uznávané jeho práce věnované identifika-
ci nezvyklých tricyklických diterpenů obsa�ených 
v obraných sekretech termitů. Mimořádnou pozornost 
vzbudila i izolace a identifikace první nitrolátky 
z hmyzích sekretů. Dr. Vrkoč věnoval značné úsilí 
i praktickému vyu�ití svých dlouholetých poznatků pro 
ekologicky nezávadnou regulaci hmyzích �kůdců. Za-
měřil se hlavně na vyu�ití hmyzích feromonů a atraktan-
tů v integrované ochraně rostlin, studoval systémy říze-
ného odparu biologicky aktivních látek ze syntetických 
směsí a regulační mechanismy reprodukce hmyzu. Byl 
také prvním vědeckým pracovníkem v ČR, který obdr-
�el v roce 1991 grant od Agency for International Deve-
lopment  (AID), Washington. Za svou celo�ivotní práci 
byl v  roce 2001 oceněn Heyrovského medailí AV ČR. 
 Známý i mezi zahraničními spolupracovníky jen 
jako �Honza�, udr�oval řadu intenzivních spoluprací na 
východ, západ i na sever od svého působi�tě. Jako mla-
dý post-doktorand pracoval rok na Oregonské státní 
univerzitě a po �edesátce si roční stá� zopakoval na 
Cornellově univerzitě v Ithace ve věhlasné chemicko-
ekologické skupině profesora Meinwalda. V laboratoři 
dokázal v�dy udr�et dobrou atmosféru, poradit a po-
vzbudit, bylo-li třeba. Aspirantům nebránil v tom, aby 
se pou�těli svými cestami, byť si o tom myslel své. Na-
opak je v�dy povzbuzoval a vedl k samostatnosti. 
V době, kdy se příli� necestovalo do zahraničí západ-
ním směrem, rozvíjel spolupráce s pracovi�ti 
v Ki�iněvě, Leningradě a Tartu, z nich� vze�ly kvalitní 
práce i praktické aplikace. Mlad�í spolupracovníky ko-
lem sebe �postrkoval� k cestám na konference 
i k pokračování v jím navázaných zahraničních spolu-
pracích. Tak si vychoval své následovníky, kteří kráčejí 
v jeho chemicko-ekologických �lépějích, bohu�el u� 
bez jeho laskavého pozorování z povzdálí. V�ichni, kdo 
jsme ho znali, na něho budeme stále vzpomínat. 

Irena Valterová a Bohumír Koutek       
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Prof. Ing. Vladimír Macháček, 
DrSc. �edesátiletý 
 
Tak jako kinetika ka�dé chemické 
reakce dospěje do určité časové 
fáze, tak se mění i �ivotní fáze ex-
perimentátora. Pohledem do leto�-
ního kalendáře jsme si uvědomili, 
�e i ná� dlouholetý spolupracovník 
otevírá svou dal�í �ivotní kapitolu 

začínající číslicí 60.  
V�e začalo prozaicky na sklonku druhé světové války 

v Ostravě, kde se dne 31.10. 1944 Vladimír narodil. Ob-
klopen průmyslovou Ostravou se ji� v raném mládí začal 
zajímat o podstatu chemických dějů � ji� jako malému 
chlapci mu učaroval pohled na star�í kamarády, kteří 
z nalezené válečné munice získávali trinitrotoluen. 

Tento zájem začal od roku 1958 rozvíjet při studiu na 
Střední průmyslové �kole chemické v Ostravě, kterou 
v roce 1962 úspě�ně zakončil a byl přijat ke studiu na Vy-
sokou �kolu chemicko-technologickou v Pardubicích. Po-
sluchač Vladimír Macháček začal pracovat na katedře 
organické chemie ve druhém ročníku u tehdej�ího odbor-
ného asistenta Ing. Jaromíra Kaválka, s ním� ho dodnes 
pojí dlouholeté osobní přátelství. Jeho první prací na ka-
tedře byla syntéza 3-hydroxy-2-methyl-6-chinoxalinu. Ve 
čtvrtém ročníku pře�el jako mimořádně nadaný posluchač 
do skupiny prof. Večeři, doc. �těrby  a doc. Panchartka, 
v ní� byla nosným programem chemie azosloučenin synté-
zou počínaje, přes kinetické studie azokopulace a� 
k přenosům elektronických efektů přes azoskupinu. V roce 
1967 s výborným prospěchem promoval a stal se tak in�e-
nýrem chemie. Osudný rok 1968 z části strávil jako absol-
vent vojenské katedry u chemického vojska, kde mu byla 
jeho nadřízenými svěřena zejména technologie přeměny 
denaturovaného lihu na líh čistý. Po návratu ze základní 
vojenské slu�by nastoupil jako interní aspirant k doc. Ing. 
Vojeslavu �těrbovi, CSc., pod jeho� vedením v rekordním 
čase (1969) obhájil kandidátskou disertační práci. K této 
době se vá�e i úsměvná historka týkající se tehdy slibně se 
rozvíjející spolupráce s prof. Bowdenem z University of 
Essex, který nav�tívil Pardubice a po přednesených před-
ná�kách na téma azokopulačních reakcí pak později při 
sklence vína vysvětlil nejen čerstvému kandidátu věd, ale i 
přítomným profesorům rozdíl mezi anglickými slovy 
"copulation" a "coupling". Kromě odborného růstu na�el 

na katedře organické chemie i svou pozděj�í man�elku 
Olgu, s ní� má syna Tomá�e. V letech 1969−1983 působil 
na Katedře organické chemie jako pedagogický a později 
odborný asistent. V roce 1977 byl hostujícím vědeckým 
pracovníkem v Ústavu speciální chemické technologie 
v Moskvě a v Ústavu organické chemie AV SSSR 
v Novosibirsku. V roce 1983 byl jmenován docentem or-
ganické chemie. Ačkoliv se v té době habilitační práce 
nevy�adovala � měl ji sepsanou a v roce 1990 ji mohl 
ihned předlo�it vědecké radě k řádné habilitaci. Mezitím 
v roce 1986 převzal vedení katedry po prof. Ing. dr. Miro-
slavu Večeřovi, DrSc. a v roce 1989 obhájil doktorskou 
disertační práci s názvem �Reakce elektrondeficitních 
aromátů a N-arylpyridiniových solí s nukleofily� na Ústa-
vu organické chemie a biochemie ČSAV v Praze. V roce 
1991 byl na základě rozhodnutí vědecké rady V�CHT 
Praha jmenován profesorem organické chemie. Jeho che-
mickým osudem se kromě kinetických studií reakcí 
v homogenním prostředí stala rovně� nukleární magnetic-
ké resonance. V těchto oblastech publikoval více ne� 100 
původních prací s více ne� 500 citačními ohlasy. Rovně� 
je autorem celé řady skript a učebních textů počínaje zá-
kladní organickou chemií, přes laboratorní cvičení a� 
k textům pro specialisty. Během své dosavadní kariéry 
vedl diplomové práce 27 in�enýrů a vychoval 15 kandidá-
tů věd resp. doktorů. Byl a je členem i předsedou celé řady 
komisí a vědeckých rad. Ve funkci vedoucího katedry se 
velkou měrou zaslou�il o dal�í rozvoj kinetické �koly stu-
dia mechanismů organických reakcí zalo�ené profesory 
Večeřou a �těrbou. 

Osobně je profesor Vladimír Macháček člověkem 
s velmi vyvinutým smyslem pro spravedlnost. Je člověkem 
společenským, často nav�těvuje koncerty vá�né hudby. Při 
různých příle�itostech rád se svými kolegy a přáteli poho-
voří nad sklenkou dobrého vína. Mezi jeho dřívěj�í koníč-
ky patřilo pěstování kaktusů a bromélií, jeho dal�í vá�ní 
byly dálkové 50−100 kilometrové pochody, které často 
absolvoval s kolegou prof. Antonínem Lyčkou. 
V současnosti jeho volný čas zcela zaplňuje jeho chalupa-
ření v Janově. 

Milý Vladimíre, do dal�ích let Ti přejeme mnoho 
zdraví, radosti a úspěchu v osobním i profesionálním �ivo-
tě. 

za kolektiv katedry  
J. Kaválek, J. Hanusek a M. Sedlák 

Noví členové ČSCH 

Andertová Jana, Ing., CSc., V�CHT Praha 
Botek Petr, Ing., V�CHT Praha 
Braun Martin, Mgr., PřF UK Praha 
Brodinová Jitka, Ing., Univerzita Pardubice 
Burdová Kamila, studující PřF MU Brno 

Bure� Filip, Ing., Univerzita Pardubice 
Buřič Lubor, studující V�CHT Praha 
Cihlářová Alena, Stock Plzeň, s.r.o. Plzeň 
Čajka Tomá�, Ing., V�CHT Praha 
Čechalová Veronika, Ing., Univerzita Pardubice 
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Čí�ek Karel, Mgr., PřF UK Praha 
Drábková Jitka, studující PřF Univerzita Palackého 

Olomouc 
Dudková Iva, studující V�CHT Praha 
Dunovská Lenka, Ing., V�CHT Praha 
Filová Vanda, Ing., Imunotech, a.s. Praha 
Gibala Petr, Ing., V�CHT Praha 
Gojný Jan, Ing., Univerzita Pardubice 
Havránek Miroslav, Mgr., Ph.D. RE&D VÚFB, s.r.o. 
Hlou�ková Petra, studující V�CHT Praha 
Hoherčáková Zuzana, Mgr., PřF UK Praha 
Holeček Jaroslav, Ing., Univerzita Pardubice 
Holou�ková Alexandra, Mgr., Gymnázium Havířov 
Horáková Jana, Mgr., PřF Univerzita Palackého  

Olomouc 
Horká Marie, Ing., CSc., UIACH AV ČR 
Hrabica Jaroslav, Ing., Univerzita Pardubice 
Husáková Anna, Ing., V�CHT Praha 
Chladová Jarmila, studující PřF UK Praha 
Chobot Vladimír, PharmDr.,PhD., FarmF UK Hra-

dec Králové 
Chytilová Petra, studující V�CHT Praha 
Jano�cová Markéta, studující PřF Ostravská univerzita 
Jáno�ová Marie, studující PřF Univerzita Palackého 

Olomouc 
Jánská Marie, Ing.,  V�CHT Praha 
Jech Martin, Ing., V�CHT Praha 
Je�ová Věra, Ing., Univerzita Pardubice 
Kadalová Lenka, studující PřF Univerzita Palackého 

Olomouc 
Kajfo�ová Barbora, studující PřF Ostravská univerzita 
Kánský Jiří, Ing., V�CHT Praha 
Kazda Radek, Ing.  V�CHT Praha 
Klánová Jana RNDr. Ph.D. PřF MU Brno 
Klecán Ondřej, Ing., Zentiva - VÚFB, a.s. Praha 
Klimánková Eva, Ing.  V�CHT Praha 
Kohoutková Jana, Ing.  V�CHT Praha 
Ko�čová Simona, Mgr., ÚOCHB AV ČR Praha 
Kovalczyk Tomá�, Ing.  V�CHT Praha 
Kozáková Michala, Ing., ÚOCHB AV ČR Praha 
Králová Eva, Ing., Bratří Zátkové, Bor�ov nad Vltavou 
Kri�tůfková Tereza,studující PřF Ostravská univerzita, 
Lancová Kateřina, Ing.  V�CHT Praha 
La�tovka Václav, studující V�CHT Praha 
Lojza Jaromír, Ing.  V�CHT Praha 
Maier Vítězslav, Mgr., PřF Univerzita Palackého  

Olomouc 
Matyk Josef, Mgr., Farmaceutická fakulta UK v Hradci 

Králové 
Mazurek Pavel, Ing., Univerzita Pardubice 

Medová Martina, Mgr., CPN, s.r.o. Dolní Dobrouč 
Mike�ová �aneta, studující PřF Univerzita Palackého 

Olomouc 
Müller Luká�, studující PřF Univerzita Palackého  

Olomouc 
Nechvátal Miloslav, RNDr., Labtech, s.r.o. Brno 
Nevrklová Michaela, Ing., V�CHT Praha 
Obermajer Jaroslav, Ing., CSc., Deza, Vala�ské Meziříčí 
Palarčík Jiří, Ing., Univerzita Pardubice 
Papou�ková Barbora, studující PřF Univerzita Palac-

kého Olomouc 
Patera Jan, studující V�CHT Praha 
Podzimek Petr, Liard technologies, Liberec 
Pokorná Iveta, Ing., V�CHT Praha 
Pospí�il Tomá�, studující PřF MU Brno 
Prekop Jiří, Ing., V�CHT Praha 
Pulkrabová Jana, Ing.,  V�CHT Praha  
Ranc Václav, studující PřF Univerzita Palackého  

Olomouc 
 Rota Ivan, studující Gymnázium Sokolov 
Rů�ička Ale�, Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice 
Řečinská Jana, studující PřF Univerzita Palackého  

Olomouc 
Sívek Roman, Ing., Univerzita Pardubice 
Srb Martin, studující V�CHT Praha 
Stopka Pavel, Ing. CSc., ÚACH AV ČR Ře� u Prahy 
Straňák Luká�, Bc., V�B-TUO Ostrava 
Szotkowski Tomá�, Mgr., V�B-TUO Ostrava 
Tichá Jana, Ing.,  V�CHT Praha  
Trojan Jakub, studující SP�CH Pardubice 
Tomková Jana, studující PřF Univerzita Palackého 

Olomouc 
Tutsch Jiří, studující V�CHT Praha 
Veřmiřovský Jan, Mgr., Ostravská univerzita 
Větvička Václav, RNDr., CSc., University of Louisville 

USA 
Vlk Martin, studující PřF UK Praha 
Vojtová Daniela, studující V�CHT Praha 
Vokáčová Marie, V�CHT Praha 
Vomelová Ivana, studující V�CHT Praha 
Vo�enílková Jitka, Ing., Univerzita Pardubice 
Vrabelová Michaela, studující PřF Ostravská univerzita 
Vrchotová Nadě�da, RNDr., CSc., Ústav ekologie  

krajiny AVČR Česká Budějovice 
Vrkočová Martina, Mgr., Z� �ilhéřovice 
Vytlačilová Jitka, Mgr., FarmF UK Hradec Králové 
Wolff Mariusz, studující Slezka Univerzita Katowice, 

Polsko 
Zárubová Markéta, Ing., V�CHT Praha 
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�ivotní jubilea členů Společnosti ve 4. čtvrtletí 
2004 
 
90 let 
Ing. Karel Mňouček, CSc., (21.10.) dříve VÚFB Praha, 

nyní v důchodu Praha 
 
85 let 
Ing. Miloslav �taud, CSc., (3.10.) dříve VÚ chemických 

zařízení Brno, nyní v důchodu Brno 
RNDr. PhMr. Lubomír Bajgar, (4.11.) dříve Městský 

ústav národního zdraví Ostrava, nyní v důchodu Ostra-
va 

Prof. RNDr. Ivan Vavruch, DrSc., (18.11.) dříve CIBA-
GEIGY SA, výzkumné centrum Marly �výcarsko, nyní 
v důchodu Marly �výcarsko 

Dr. Ing. Josef Jizba, CSc., (22.12.) dříve V�CHT Praha, 
nyní v důchodu Újezd nad Lesy 

Jan �leis, (29.12.) nyní v důchodu Horní Bříza 
 
80 let 
Ing. Tomá� Baxant, (1.11.) dříve Fruta n.p. Brno, nyní 

v důchodu Brno 
Prof. Dr. Ing. Otto Exner, DrSc., (14.11.), ÚOCHB AV 
ČR Praha 

PhMr. Milada �ulcová, (27.11.) dříve Léčiva Praha, nyní 
v důchodu Praha 

 
75 let 
Ing. Zdeněk Veselý, CSc., (15.10.) dříve VÚFB Praha, 

nyní v důchodu Praha 
Ing. Miloslav Vobecký, CSc., (20.10.) dříve Ústav analy-

tické chemie AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha 
RNDr. Josef Kopřiva, (30.10.) dříve SP�CH Ústí nad 

Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem 
Ing. Ladislav Rosík, CSc., (1.11.) dříve Kaučuk a.s., Kra-

lupy nad Vltavou, nyní v důchodu Kralupy nad Vlta-
vou 

RNDr. Karel Vetej�ka, CSc., (12.11.) dříve Ústav pro 
výzkum rud Mní�ek pod Brdy, nyní v důchodu Praha 

Prof. RNDr. Josef Loub, CSc., (5.12.) dříve PřF UK Pra-
ha, nyní v důchodu Praha 

Doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc., (22.12.) dříve PřF 
UK Praha, nyní v důchodu Praha 

Doc. MUDr. Rudolf Rosenfeld, CSc., (30.12.) dříve LF 
Univerzita Palackého Olomouc, nyní v důchodu Olo-
mouc 

 
70 let 
Prof. RNDr. Václav Stu�ka, CSc., (29.9.) PřF UP Olo-

mouc 
Ing. Zdeněk Urner, (6.10.) dříve V�CHT Praha, nyní 

v důchodu Praha 
RNDr. Alois Luká�, CSc., (17.10.) IDLF Praha 
Miroslav Hartman, (4.11.) dříve VÚ vý�ivy zvířat Poho-

řelice, nyní v důchodu Pohořelice 
Ing. Ladislav Klusáček, CSc., (4.11.) Vojenský technický 

ústav obrany Brno 
Ing. Ladislav Hrubant, (8.12.) dříve Výzkumný a zku-

�ební letecký ústav Praha, nyní v důchodu Praha 
Ing. Miroslav Pe�ek, CSc., (25.12.) dříve ÚVVVR Praha, 

nyní v důchodu Praha 
Ing. Du�an Hesoun, (30.12.) dříve Chemopharma Ústí 

nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem 
 
65 let 
Ing. Ladislav Med, (1.10.) Okresní nemocnice Klinická 

biochemie 
Doc. Ing. Milan Zábranský, CSc., (3.10.) V�CHT Praha 
Ing. Blanka Wichterlová, CSc., (8.10.) ÚFCH J. H. AV 
ČR Praha 

Prof. Ing. Václav Bouda, CSc., (9.10.) ČVUT FEL Praha 
Ing. Bohumír Koutek, CSc., (12.10.) ÚOCHB AV ČR 

Praha 
Ing. Josef Kří�, CSc., (13.10.) dříve V�CHT Praha, nyní 

v důchodu Jílové u Prahy 
Ing. Bedřich Porsch, CSc., (17.10.) ÚMCH AV ČR Pra-

ha 
Prof. Ing. Milo� Marek, DrSc., (15.11.) V�CHT Praha 
Doc. Ing. Zdeněk Kafka, CSc., (19.11.) V�CHT Praha 
Ing. Vladimír Staněk, DrSc., (13.12.) dříve ÚCHP AV 
ČR Praha, nyní v důchodu Praha 

Ing. �tefan Palágyi, DrSc., (19.12.) Úřad pro jadernou 
bezpečnost Praha 

 
60 let 
Ing. Jiří Kube�, ( 24.10.) SUKL Praha 
Ing. Otakar Brenner, CSc., ( 15.11.) AGT, s.r.o. Praha 
Ing. Bohumil Boček, (25.11.) Medistyl, s.r.o.Praha 
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., (31.10.) ÚCHP AV ČR 

Praha 
Prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc., (31.10.) Univerzi-

ta Pardubice 
Ing. Jiří Křepelka, CSc., (13.11.) Praha 
Ing. Josef Janča, DrSc., (16.11.) Brno 
RNDr. Ilona Navrátilová, (25.11.) Gymnázium nad Alejí 

Praha 
Doc. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., (30.11.) ÚFCH JH 

AV ČR Praha 
Ing. Jan Salák (5.12.) Fide - S&S, Hrob 
Ing. Jaroslav Sojka, (11.12.) Státní rostlinolékařská sprá-

va Praha 
RNDr. Eva Bubnová, CSc.,  (22.12.) dříve LF UK praha, 

nyní v důchodu Praha 
 
V čísle 4/04 nebyli uvedeni členové, kteří oslavili �edesáti-
ny v červenci. V�em se velmi omlouváme. 
 
RNDr. Zdenka Kopicová, CSc., (1.7.) VÚPP Praha 
RNDr. Jan Hlaváček, CSc., (6.7.) ÚOCHB AVČR Praha 

 Výročí a jubilea 
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Doc. Ing. Jan �avel, CSc., (6.7.) Budějovický Budvar, 
České Budějovice 

Doc. Ing. Jan Tříska, CSc., (14.7.) Ústav ekologie kraji-
ny AV ČR, České Budějovice 

Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc., (14.7.) Univerzita Pardu-
bice 

RNDr. Milo� Budě�ínský, CSc., (20.7.) ÚOCHB AV ČR 
Praha 

Prof. RNDr. Tomá� Trnka, CSc., (20.7.) PřF UK Praha 
Ing. Jan Kysela, CSc., (21.7.), ÚJV Ře� u Prahy   
 

Blahopřejeme                   

 

 

Zemřelý člen společnosti 
 
Doc. Ing. Miroslav Zbirovský, V�CHT Praha, zemřel 

dne 7. května 2004 ve věku 76 let. 
 
Čest jeho památce 


