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POČÁTKY HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE U NÁS: HMOTNOSTNÍ
SPEKTROMETRIE V ÚSTAVU FYZIKÁLNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD (ČÁST II)
vému iontu určitou specifickou energii nad jeho ionizační
energii. Něco takového nebylo možné ani ionizací elektrony ani fotoionizací, kde část energie může odnést uvolněný
elektron. Přenos náboje tedy umožnil přímou cestu
k získání rozpadových křivek polyatomových molekulových iontů („break-down curves“, t.j. závislost koncentrací
molekulového a fragmentových iontů na vnitřním vzbuzení molekulového iontu po reakční době asi jedné mikrosekundy). Byli jsme tehdy plni poměrně mladé kvazirovnovážné teorie hmotnostních spekter (QET, Rosenstock, Eyring a j., 1952) a bylo jasné, že výsledky studií přenosu náboje mohly nabídnout prakticky první srovnání s Rosentockovými výpočty. Porovnali jsme tedy výsledky přenosu náboje mezi vzácnými plyny a propanem
s čistě teoretickými výpočty Henryho Rosenstocka pro
propan2. Byl to zcela vyjímečný pocit vidět zásadní shodu
mezi výsledky experimentu a osm let starými, čistě teoretickými výpočty, spočívajícími na obrovských, tehdy dost
kritizovaných, zjednodušeních (monomolekulový rozpad,
kvazi-kontinuum stavů atd.). Tenhle typ jednoduchého
využití iontového zdroje s pozměněným urychlením elektronů k studiu přenosu náboje byl svého času nazýván
„Čermákův-Hermanův experiment“ a byl dost populární
ve světě. Používalo jej hodně lidí, protože skoro každý
hmotník se dal otočením knoflíku k němu použít. Armin
Henglein pomocí tohoto experimentu poprvé popsal mechanismus „stripping“ v reakcích iontů s molekulami. Experiment byl ale brzy vytlačen konstrukcí speciálních strojů se dvěma kolmými iontovými paprsky. Jeden takový
speciální stroj měl v té době už k dispozici Einar Lindholm
ve Stockholmu, ale jako fyzik jej používal ke studiu malých biatomických molekul, jejichž rozpady interpretoval
správně pomocí molekulových orbitálů a izolovaných křivek potenciální energie. Teprve později se vrhl na polyatomové soustavy, jejichž ionty se v rámci Rosenstockovy
teorie chovaly jako statistický soubor. Začal měřit rozpadové křivky řady molekulových iontů daleko lépe, než
jsme mohli my a bylo načase vyklidit pole lepší metodě.
Konečně po několika letech se staly zdrojem nejpřesnějších rozpadových křivek koincidenční fotoionizační experimenty, ale prvopočátek úspěšného ověření teorie QET
byl v experimentech s přenosem náboje.
Mnohokrát jsem byl potom dotazován, proč jsme
tehdy tak zásadní práci publikovali jen v málo známém,
ne-li obskurním časopise jako byl „Nucleonics“, kde se
skoro ztrácela mezi inzeráty. Toto je historie: Čermák byl
v r. 1960 pozván díky prof. Platzmanovi do USA na Gordonovu konferenci o radiační chemii, kde jeho výsledky
vzbudily značnou pozornost. Po přednášce za ním přišel
redaktor Nucleonics s návrhem, zda nechce pro časopis
přednášku sepsat (příspěvky z Gordonových konferencí se
dodnes nepublikují), což jsme také později učinili2. Naše
znalost odborné úrovně různých amerických časopisů byla

ZDENĚK HERMAN
Laboratoř Vladimíra Čermáka, Ústav fyzikální chemie
J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
zdenek.herman@jh-inst.cas.cz
Za úplný začátek své práce v oblasti srážkových procesů iontů považuji večer dne 30.7.1958. Pod vlivem prací
o chemických reakcích iontů (Talroze, Field, Franklin,
Lampe), sám v létě v laboratoři, jsem udělal to, co bylo
přísně zakázáno, protože by shořelo vlákno našeho jediného hmotnostního spektrometru: zvedl jsem o řád tlak vodní
páry v iontovém zdroji a viděl poprvé v životě reakci iontu
s molekulou, tvorbu H3O+. S Vladimírem Čermákem jsme
pak začali systematicky studovat reakce iontů
v jednoduchých plynech a hned napoprvé jsme měli štěstí,
že jsme našli reakce, v nichž  aby reakce se stala exotermickou  reagovaly jen elektronicky vzbuzené ionty1. V té
době to bylo bráno jako první důkaz něčeho, co nyní považujeme za velmi triviální – že totiž elektronická excitační
energie je účinná při překonání energetické bariéry reakce.
Sledování srážkových procesů se zvýšeným tlakem ve
zdroji vyžadovala časté měření energií vzniku iontových
reaktantů i produktů. Při tom jsme si všimli, že i pod ionizačním prahem zůstává malý signál iontového proudu,
který už dále neklesal při snížení energie elektronů. Brzy
jsme přišli na vysvětlení: elektrony s příliš nízkou energií
(56 eV) procházely iontovou komůrkou, aniž ionizovaly
molekuly, pak byly urychleny k lapáčku elektronů a až
v prostoru lapáčku vyvolaly ionizaci. Takto vzniklé kladné
ionty byly stejným elektrickým polem urychleny zpět do
iontové komůrky a tam přenosem náboje vytvářely pomalé
ionty, které mohly být vytaženy kolmo z komůrky do
spektrometru. Měli jsme tak k dispozici jednoduché zařízení pro obtížné studium procesů přenosu náboje, aniž
bychom stavěli speciální aparaturu. Pokud jsme napustili
do iontového zdroje směs velkého přebytku např. vzácného plynu s malým množstvím polyatomové molekuly,
získali jsme tak hmotnostní spektrum produktů přenosu
náboje mezi ionty vzácného plynu a oné molekuly. Obvyklé sledování reakcí iontů s molekulami v ionizační komůrce spektrometru dovolovalo měření produktů reakce obvykle jen tehdy, byla-li hmotnost produktu větší než hmotnost reaktantu, iontové produkty o menší hmotnosti než
hmotnost iontového reaktantu byly překryty řádově silnějšími signály fragmentových iontů z elektronové ionizace.
A zde jsme měli pouhou změnou energie elektronů letících
přes ionizační komůrku jedinečnou možnost výzkumu
jinak těžko sledovatelného procesu. A dále: hned bylo
jasné, že přenosem náboje lze na terčovou molekulu přenést jenom jednu specifickou energii – rekombinační energii iontového projektilu a tedy dodat vzniklému molekulo65
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tehdy velmi omezená: povinností pracovníka Akademie
bylo především publikovat v Collection, až do konce
50. let publikace v zahraničním časopise vyžadovala buď
přímé pozvání nebo div ne zvláštní povolení. A poslat
později výsledky do J. Chem. Phys. nebo jinam Čermák
striktně odmítl: stejné výsledky se dvakrát nepublikují.
Práce s Čermákem a Hanušem byla tvrdou, ale výtečnou
školou. Oba vyrostli v prostředí ústavu prof. Heyrovského,
kde platila zásada „pana šéfa“, že přes den se v laboratoři
experimentuje a výsledky se sepisují večer doma. Publikace se rodily pomalu, protože každá věta, každý výraz se
pečlivě diskutoval a text se mnohokrát měnil a zkracoval.
V době psacích strojů a kopírovaných průklepů to byl postup hodně pomalý. Naučil jsem se od nich také hledat pro
každý pozorovaný jev v experimentech vysvětlení a nikdy
neodbývat podivný nebo neočekávaný výsledek jako experimentální artefakt. Čermák mi od počátku tykal, já jsem
o 14 let staršímu kolegovi až do konce vykal. Skoro od
počátku ale mezi námi platilo oslovení „kompaňone“, jako
odraz Čermákova obdivu pro Francii.
Má disertační práce se týkala reakcí iontů ve směsích
plynů s parami rtuti a alkalických kovů. Kandidátskou
práci jsem zpracovával bez aspirantury, během zaměstnání, což v té době bylo v Akademii možné. Proměřil jsem
několik tuctů reakcí, určil iontové reaktanty podle energie
vzniku produktu i průřezy reakcí. V některých případech
energie vzniku produktu (ArHg+ , HeLi+, ArC2H2+) odpovídala energii vzniku metastabilního neutrálního atomu
vzácného plynu. Narazili jsme tak a popsali reakce asociativní ionizace typu A*m + B → AB+ + e, v nichž přebývající energii odnesl uvolněný elektron3. Protože excitační
energie byla vyšší než ionizační energie druhého
z partnerů, bylo jasné, že může existovat také paralelní
proces tzv. Penningovy ionizace, v němž vzbuzený atom
ionizuje a případně fragmentuje molekulovou částici B
(A*m + B → A + B+ + e). Pomocí zvláštního iontového
zdroje s molekulovými tryskami, v němž jsme odklonili
elektrickým polem ionty, jsme získali paprsek neutrálních
vzbuzených částic a mohli pak sledovat stupeň fragmentace polyatomových molekulových iontů a pomocí rozpadových křivek příslušného molekulového iontu odvodit energii absorbovanou molekulou při Penningově ionizaci4.
Zpracovali jsme také jednoduchý model, který pomocí
křivek potenciální energie dával do vzájemné souvislosti
Pennigovu ionizaci, asociativní ionizaci a chemiionizaci.
Od počátku nám bylo jasné, že významnou informaci
o procesu nese uvolněný elektron, a jak důležité by bylo
měřit přesně jeho energii. Začali jsme tedy koncem roku
1963 stavět přístroj pro měření energie tohoto uvolněného
elektronu, tzv. Lozierovu trubici. Pak se ale naše cesty
s Čermákem začaly rozcházet: já jsem odjel v dubnu 1964
konečně na post-doktorální pobyt do USA k Richardu
Wolfgangovi na Yale University, kde jsem začal stavět
přístroj pro výzkum reakční dynamiky reakcí iontů ve
zkřížených paprscích. Čermák za několik měsíců poté také
odejel do USA a sice do Boulderu v Coloradu, jako jeden
z prvních hostujících vědců Ústavu laboratorní astrofyziky
univerzity v Coloradu (velmi prestižní stipendium JILA

Visiting Fellowship). Vzal si sebou Lozierovu trubici,
kterou dobudoval na přístroj a zahájil tak období elektronové spektroskopie Penningovy ionizace (PIES). V období
196568 jsme ještě spolupracovali na dalších měřeních
asociativní ionizace a chemiionizace a k poslední společné
práci jsme se sešli při studii elektronové spektroskopie
Penningovy a asociativní ionizace rtuti5.
Vladimír Čermák se vrátil koncem roku 1965 z USA
s výborným deflekčním analyzátorem pro měření energie
elektronů v kapse. Postavil jej Art Schmeltekopf, který se
ve skupině Eldona Fergusona v NBS v Boulderu chystal
k měření uvolněných elektronů v reakci H + H, a prostě
zhotovil jeden analyzátor pro Čermáka navíc. Byl to 127°
analyzátor, zhotovený speciálně z molybdenu, a Čermák
kolem něho postavil spolehlivou aparaturu s pěkným rozlišením. Čermák se pak systematicky věnoval až do své
předčasné smrti v r. 1980 elektronové spektroskopii Penningovy ionizace, oboru, který založil, a který se pak stal
stabilní součástí mezinárodních konferencí fyziky srážkových procesů. Proměřil elektronová spektra spousty látek6,7, vytýčil rozdíly mezi excitací vzbuzenými částicemi
a fotony, popsal řadu specifických vlastností látek
s různými funkčními skupinami, popsal autoionizované
stavy řady částic8. Je považován za zakladatele tohoto
oboru (jediné spektroskopie, která u nás vznikla, pokud
vím) a jeho práce byla vysoce respektována po celém
světě9.
Mou spolupráci s Dickem Wolfgangem v reakční
dynamice z let 1964–69 (cit.1013) přeťala posrpnová omezení v cestování z konce roku 1969 a Dickova tragická
smrt v r. 1970. V té době jsme už stavěli s Vojtěchem Pacákem vylepšenou verzi prvního aparátu z Yale zvaného
EVA 1 (ta zkratka byla Dickovým nápadem a znamenala
„Electron-Volt Apparatus“) se zkříženými paprsky iontových a neutrálních reaktantů. I když stroj EVA II obsahoval dva hmotnostní spektrometry (pátý a šestý spektrometr, který jsem postavil), nebyla to už hmotnostní spektrometrie v pravém slova smyslu, ale reakční dynamika, reaktivní rozptyl a chemická fyzika v oblasti iontové chemie.
Vojtěch Pacák skončil v r. 1970 studium fyziky na
matematicko-fyzikální fakultě UK a připojil se ke mně
jako aspirant. V té době jsem už měl první části přístroje
rozkresleny. Začátek této stavby znamenal definitivní konec „Dědka“, kterého jsme rozebrali, ale velký magnet
jsme použili dále jako magnet detekčního spektrometru
přístroje. Základem aparatury byla poměrně velká rozptylová komora, svařená z nerezu a opatřená víkem, otočným
pod vakuem. Na něm byly namontovány zdroje paprsků,
analyzátor energie byl umístěn na pevném detekčním
hmotnostním spektrometru, na jehož konci seděl za oddělujícím deskovým ventilem násobič. Obě tyto části, stejně
jako spoustu u nás ještě neznámého materiálu (teflonem
potažené dráty do vakua, teflonové pásky, motorek do
vakua, boron-nitridové izolátory, jemné mřížky atd.) jsem
si přivezl z USA darem od Dicka Wolfganga. Jako zdroj
křižujícího molekulového paprsku sloužila dobře vyzkoušená mnohokanálová tryska pana Protivy, a stroj jsme
čerpali velkými olejovými difuzními pumpami z Tesly
66
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a bioorganické. Hlavně však tvrdá cestovní omezení nebo
dlouhodobé zákazy cest do zahraničí vyžadovaly, aby se
člověk soustředil jen na velmi malý počet těch nejužitečnějších setkání. Smutnou dlouhodobou bilancí bylo, že
z pozvání na konferenční přednášky, kde mi pořadatelé vše
hradili (takže českou stranu by to nestálo ani vindru, kterou bych stejně nedostal), se uskutečnilo méně než jedno
z osmi. To byla hodně zlá omezení kontaktu se zahraničím, ale tak zle zase nebylo: naši kolegové ze Západu přijížděli k nám na krátké návštěvy i delší pobyty, aby s námi
na spolehlivě fungujícím speciálním přístroji měřili a společně publikovali, případně přednášeli společné příspěvky
na konferencích, na něž byly naše cesty zamítnuty (Keith
Birkinshaw, Jean Futrell, Andy Yencha, Pete Hierl, Mike
Henchman a další).
Památkou na léta v Máchově ulici se stal strop v naší
laboratoři s podpisy návštěvníků laboratoře, kolegů a spolupracovníků z celého světa, kteří neváhali obětovat čas
k obtížnému získání víza do poměrně nesnadno přístupné
země. Tuto tradici vymyslil v r. 1966 Čermák a k podpisu
návštěvníka hrával léta vždycky fanfáru na pozoun.
V období od r. 1966 do roku 1988, kdy jsme z budovy
odcházeli, se shromáždilo na stropě více než dvě stovky
podpisů, včetně mnoha klasiků hmotnostní spektrometrie
a řady budoucích nositelů Nobelovy ceny. Strop jsme za
celou dobu nemohli přirozeně vymalovat, naopak, podepsalo se na něm několik potop z vyšších pater a v rohu
výbuch Čermákovy rotační olejové pumpy, ale pracovalo
se nám pod tímto hvězdným nebem dobře. Po odchodu
z Máchovy ulice nám sice zůstala jen fotografie stropu, ale
tradice pokračovala dál podpisy na stěnách Laboratoře
Vladimíra Čermáka v nové budově ústavu v Kobylisích.

Opočno (2000 l/s a 250 l/s) s náplní konvalexu. Elektronické obvody zhotovili prakticky „na míru“ doc. Pacák
a Láďa Hládek, včetně doma postaveného modulovaného
zesilovače pro oddělení stejnosměrné a frekvenčně zamknuté složky signálu proudů produktu z překřížení paprsků, o pět řádů menšího než signál iontového reaktantu.
S mechanickou částí pomohl dočasně u nás působící
Ing. Hánečka a výborní mechanici ústavu, v čele s panem
Protivou. S Vojtěchem jsme přístroj asi po roce spustili
a mohli měřit reaktivní rozptyl iontů doma v Praze. Po
roce 1970 bylo ovšem cestování kamkoliv skoro vyloučené. S Dickem Wolfgangem jsme ještě stačili na dálku dokončit kapitolu do knihy Joe Franklina o reakcích iontů
s molekulami, ale přímé kontakty s kolegy v USA byly
ztraceny. Naštěstí jsme našli spřízněné duše v oblasti
„socialisticky“ dostupné: potkal jsem se v Liblicích na
Zahradníkově kvantově-chemické konferenci s Lutzem
Zülicke z východoberlínského Centrálního ústavu fyzikální chemie Akademie věd NDR a rychle jsme se domluvili
na spolupráci. V Berlíně měli velký ruský počítač, na
němž mohli počítat trajektorie částic – něco, o čem v Praze
nebylo zatím ani řeči  a brzy jsme našli i vhodnou reakci
pro společné teoreticko-experimentální pojednání: tvorbu
HeH+ v reakcích iontu H2+ s He. Pár let jsme se tím zabývali (197376) a byla to jedna z prvních reakcí iontů
s molekulou pojednána „z obou stran“, jak teoreticky tak
experimentálně14. (První byla práce D+ + H2, kterou jsme
začali ještě s Dickem Wolfgangem, Johnem Tully
a Johnem Krenosem, ale vinou izolace po r. 1969
a Dickově smrti jsem se konce už neúčastnil.)
Práce se v Praze rozvíjela docela pěkně, postupně
jsme mohli popsat v rozptylu dynamiku přenosu náboje (s
V. Pacákem a Petem Hierlem, 1977)15, konkurenci různých mechanismů v jedné reakci (1989)16, tvorbu komplexu v reakcích iontů s molekulami17, rozptyl v reakcích
přenosu náboje atomových dikationtů18,19, dynamiku přenosu hydridového iontu20,21, chemické reakce dikationtů
(cit.2123) a v poslední době i interakce iontů s povrchy
pevných látek24, kde jsme ke sledování rozptylu iontů po
srážce s povrchem používali modifikovanou aparaturu
EVA II s křižujícím paprskem nahrazeným destičkou z
nerezi, uhlíku, wolframu, berylia apod.
To už ovšem dávno nebyla čistá hmotnostní spektrometrie a také mezinárodní setkání hmotnostní spektrometrie se tematicky začala s naší prací rozcházet, byť reakce
iontů a metodika používaných hmotnostních spektrometrů
udržovala obor stále na obzoru. Pokud byly součástí konferencí hmotnostní spektrometrie části jako fundamentální
procesy nebo chemie iontů, podle možností jsem se jich
zúčastňoval. Takové byly americké konference ASTM
(později ASMS) z let 1964–1969 i poslední, na niž jsem
byl pozván k přednášce v r. 1975, nebo evropská konference v Berlíně v r. 1967, ale postupem času fundamentální
srážkové procesy se přesouvaly do speciálních konferencí
(Gordonovy konference o reakční dynamice nebo chemii
iontů, ICPEAC, MOLEC apod.), zatímco těžiště rychle
rostoucích hmotnostně spektrometrických konferencí se
přesouvalo do oblasti přístrojové, analytické, organické
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CHYSTÁ SE SKUTEČNĚ REVOLUCE VE VĚDECKÉM PUBLIKOVÁNÍ,
ANEB JAK POKRAČUJE „OPEN ACCES“?
race navrhují v zásadě dva kroky. Jednak zahájení vydávání nových vědeckých časopisů, které se budou orientovat
na dosažení výše uvedených principů volného přístupu
a jednak aby akademické, státní nebo i soukromé instituce
udržovaly a provozovaly repositáře, na které by vědci dobrovolně nebo i povinně posílali své jakkoliv vydané práce
nebo i další vědecké dokumenty. Jednalo by se tak de facto
o repositáře, kde by byly dostupné vědecké články na základě autorského copyrightu, který není převeden na vydavatele včetně zachování určité ochranné doby, např. 1 nebo ½ roku v zájmu ochrany investic vydavatelů do edičního procesu. Stručně řečeno, nejedná se o nic jiného, než
o jiný obchodní model, kde místo toho, aby vydavatel
nejdříve vložil své prostředky do vydávání časopisu a vložené prostředky získal zpět formou předplatného, budou
veškeré náklady na zveřejnění vědecké práce uhrazeny
předem.
Je evidentní, že celá záležitost vyvolává řadu otázek,
důsledků a souvislostí. Zmiňme se alespoň o některých:
 Jedná se výhradně o elektronický síťový přístup,
z čehož logicky plyne předpoklad ukončení vydávání
tištěných verzí vědeckých časopisů.
 Klíčový předpoklad spočívá v tom, že náklady na
vydávání budou výrazně nižší než současná forma
předplatného.
 Deklarace OA a priori nepředpokládají, že náklady
bude hradit vědec a počítají s různou, převážně institucionální formou financování, hlavně dotačního charakteru.
 Protože ale náklady na OA budou výrazně nižší, neměla by být úhrada touto formou zásadním problémem, náklady by tedy měly nést univerzity a grantové
agentury, které by udělené granty navýšily o náklady
na zveřejnění.
 Výhodou bude volný přístup kdekoliv a pro kohokoliv
prostřednictvím sítě, a to okamžitě po standardním
recenzním řízení, protože veškeré náklady na vydávání, resp. zveřejnění už budou uhrazeny a zveřejnění
nebude blokováno copyrightem převedeným na vydavatele.
 Je zřejmé, že takový krok výrazně zasahuje do současné praxe a bude vyžadovat jednání jak s komerčními
vydavateli, tak i vědeckými společnostmi, pokud vydávají své časopisy.
 Místo umístění na institucionální servery je pochopitelně mnohem efektivnější umístění na centrálně spravované repositáře, vzorem pro tuto koncepci byl zřejmě PubMed, uložení právě na tento server (repositář)
je dnes vyžadováno od příjemců grantů americké
NIH.
 Budou-li veškeré náklady na zveřejnění vědecké práce
uhrazeny sice předem, ale až po rigorózním recenzním
řízení, znamená to, že náklady na nevydané práce
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Už delší dobu se vědci setkávají s pojmem „Open
Acces“ (OA) vyvolávající lákavou představu, že publikované vědecké články budou volně dostupné na síti bez
ohledu na to, zda daná vědecká instituce, na které vědec
pracuje, daný časopis předplácí či nikoliv. Dnes už samozřejmý přístup k vědeckým publikacím v elektronické
formě prostřednictvím sítě takovým představám velmi
nahrává, ale už není tak zřejmé, jak toho dosáhnout. Následující článek se pokouší sumarizovat představy a současný
stav jejich naplnění, i s ohledem na to, že různé návrhy
aktivity v tomto směru představují poměrně velmi zásadní
zásahy do stávající praxe s ne vždy jasnými a domýšlenými důsledky.

Co je „Open Access“ ?
Za projektem OA stojí zřejmě celá řada impulsů, počínaje dlouhodobou nespokojeností se stoupajícími cenami
předplatného časopisů a jejich stále větším a větším počtem, s důsledkem, že udržování předplatného potřebného
souboru titulů je už mimo finanční možnosti i velmi bohatých institucí. Přechod na elektronické formy pak otevřel
cestu k tomu, aby bylo možné uvažovat o reálných možnostech řešení této, tak zvané „Journal crisis“. První konkrétní návrh a koncepce byla vyhlášena pod hlavičkou
Open Society Institute v únoru 2002 jako tzv. Budapešťská
deklarace1. Následovalo obdobné prohlášení z konference
věnované této problematice v Bethesdě2 v USA a konečně
v říjnu 2003 při příležitosti Conference on Open Access to
Knowledge in the Science and Humanities v Berlíně byla
přijata v zásadě velmi podobná Berlínská deklarace3.
Tyto deklarace a i řada dalších, se v klíčových bodech
prakticky shodují a zdůrazňují dosažení takového stavu,
kdy vědecké články budou volně k dispozici na Internetu
bez omezujících požadavků na přístupová hesla, nutnosti
bezprostřední finanční úhrady a současně s možností stahování textu, jeho vytištění, kopírování a dalšího šíření
a využívání k vědecké práci za samozřejmého předpokladu
důsledného a korektního citování původního autora či
autorů. Důležitým aspektem je zachování autorských práv
skutečnému autorovi, který by nebyl nucen je převádět na
vydavatele. Koncepce OA současně respektuje fakt, že
realizace celého procesu zveřejnění vědecké publikace
včetně samozřejmého rigorózního recenzního řízení vyžaduje finanční náklady, které ale mají být výrazně nižší než
je jejich současná úroveň. Pro naplnění cílové vize dekla69
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nebudou vůbec uhrazeny, resp. musí je uhradit práce
přijaté. V klasickém modelu jsou rozprostřeny do
celkových nákladů.
Podobných nepříliš jasných důsledků a otazníků může
být pochopitelně daleko více.

Pokusy o uzákonění koncepce OA
Z faktu, že nepochybně velmi významný podíl vědeckého výzkumu je financován z veřejných prostředků, tedy
z peněz daňových poplatníků, vyplývá i jistý politický
rozměr koncepce OA, tedy nároku na volný přístup. Tento
aspekt je hlavně zdůrazňován v USA, kde má jistou oporu
v ústavě a vedl již v r. 2003 k podání návrhu zákona požadující povinné zveřejňování výsledků výzkumu financovaného z federálních prostředků, který ale neprošel. Přesto
ale snahy o prosazení podobného zákona pokračují
a v současné době v americkém kongresu jsou projednávány dva návrhy zákonů, jeden požadující povinné zveřejňování publikací a druhý, který má takovým snahám zabránit. Analogická snaha prosadit povinnost zveřejňovat vědecké výsledky financované z veřejných prostředků zákonem na půdě britského parlamentu v r. 2005 neuspěla.
Podle názoru znalců je naděje na prosazení podobných
zákonů malá, což ale nebrání, aby grantové agentury nezačlenily povinnost co nejdříve umožnit co nejširší přístup
k publikovaným výsledkům do podmínek udělení grantu.
Je to především americká National Institution of Healths
(NIH), která kategoricky požaduje, aby výsledky touto
agenturou podporovaných projektů byly zveřejňovány
formou OA a po řadě sporů od r. 2009 jednoznačně podmiňuje udělení grantu přijetím podmínky, že výsledky
budou do 1 roku zpřístupněny na PubMedu. Ke stejnému
kroku přikročila grantová agentura Wellcome Trust,
ovšem s tím, že navýší udělený grant o náklady na OA
v případě, že práce bude touto formou publikována u vydavatele, se kterým Wellcome Trust uzavře dohodu. Další
grantové agentury ale s podobným krokem evidentně nespěchají, pouze zdůrazňují, že je možné grantové prostředky použít na OA formu zveřejňování výsledků.

Jak se představy OA naplňují?
Komerční vydavatelství poměrně brzy po vyhlášení
OA koncepce nabídla možnost publikovat libovolný článek jako OA, tedy okamžitou volnou dostupnost v zásadě
bez nutnosti převedení autorských práv na vydavatele,
ovšem pokud autor uhradí částku kolem 3000 USD. Není
asi překvapující, že této možnosti zatím není příliš využíváno. I když tato částka na první pohled většinu vědců
šokuje, detailnější rozbor publikačních nákladů ukazuje, že
není úplně nesmyslná. Stačí si představit že standardní
vědecký časopis má 12 čísel do roka s průměrem 1520
článků na číslo, což znamená každý měsíc připravit číslo
k tisku (nebo k umístění na síť) včetně administrace, různé
úrovně editace až po definitivní formu, organizace recenzních řízení, komunikace s autory, tedy nutnost zaměstnávat
několik plně placených zaměstnanců s vyšší kvalifikací
a už jenom jejich mzdové náklady povedou k odhadům
řádově stovky až tisíce dolarů na článek. Už velmi výrazný
nárůst předplatného vedl k řadě ekonomických studií5,6,
které sice zdůrazňují široké spektrum nákladů, ale více či
měně se shodují na nákladech řádově 1000 až 4000 USD
s odchylkami na obě strany.
Podstatnější je skutečnost, že představy o výrazném
snížení publikační nákladů při koncepci OA se příliš nenaplnily. Můžeme se podívat na situaci dnes pravděpodobně
nejprestižnějšího projektu podporujícího OA, což je série
nových časopisů publikujících výhradně touto formou
označovaných jako Public Library of Science7, která se
stala populární pod akronymem Plos. Prvním titulem byl
v r. 2003 Plos Biology následovaný v r. 2004 titulem Plos
Medicine. V červenci 2010 existovalo už celkem 7 časopisů v této sérii, s velmi úctyhodnými IF, v případě obou
uvedených 12,9 a 13,05. Kdo zatím nezkusil v tomto časopise publikovat, bude možná překvapen, že za otištění je
požadován značně vysoký poplatek, pro Plos Biology
a Plos Medicine je to 2900 USD5, u ostatních pak 2250
USD a „nejlacinější“, Plos ONE 1350 USD (údaje červenec 2010). Asi nepřekvapí, že výše poplatků dobře koreluje s hodnotou IF. Pro chemii jsou OA časopisy zatím spíše
výjimečné, příkladem je ve Švýcarsku sídlící společnost
MDPI (Molecular Diversity Preservation International),
které vydává OA časopisy Molecules, Sensor, Entropy
a řadu dalších. Ale i zde jsou požadovány částky kolem
1500 CHF (+ 250 CHF na povinnou jazykovou korekturu).
Dodejme ale, že z celkem vydávaných cca 40 titulů jen
4 mají IF a právě u nich je požadována uvedená výše poplatků. Podobná data a finanční požadavky nalezneme
u řady dalších OA časopisů nebo projektů, v r. 2009 publikovaná zpráva6 uvádí čísla v rozmezí 1200–3000 USD,
v případě časopisu Cell pak 5000 USD.

Jaký další vývoj lze očekávat?
Frustrace z rozporu mezi evidentními možnostmi
současných informačních technologií a v zásadě administrativními překážkami v přístupu k výsledkům vědecké
práce určitě povedou k pokračujícím snahám o řešení.
Budiž ale řečeno, že oproti praktické zkušenosti vědců
v době vyhlašování výše uváděných OA deklarací, je dnes
situace výrazně odlišná v tom smyslu, že plné texty vědeckých článků jsou „volně“ přístupné v překvapujícím množství a několik nedávno zveřejněných dotazníkových akcí
ukázalo, že velká část vědců je s dosaženým stavem naprosto spokojena. Není to ale evidentně výsledek koncepce
OA, ale hlavně důsledek vydavatelské politiky umožňující
vzájemného sdílení vědeckými institucemi (neziskovými)
předplácených elektronických verzí periodik na základě
vytvořených konsorcií a také nabídky přístupu k velkým
souborům periodik za výhodné předplatné. Vědec zpravidla nepozná a také ho to pochopitelně nezajímá, proč se
plný text daného článku otevře a proč ne7.
Největší roli bude hrát logický nárůst počtu vědců
a výsledků jejich práce, což povede k další poptávce po
70
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publikačních možnostech, na kterou bude reagovat nabídka. Už dnes je počet vědeckých časopisů i jenom těch,
které snesou přísnější kriteria, takový, že ani velmi bohatá
univerzita by si nemohla dovolit je předplácet jako soubor
individuálních předplatných. Otočení finančních toků
o 180 stupňů vypadá lákavě, ale muselo by být realizováno
v jeden moment (asi jako změna jízdy vlevo na změnu
jízdy vpravo). Jinak je evidentní, že koncepce OA vede
k situaci, kdy budou vedle sebe existovat dva principy
kompenzace nákladů na vědecké publikování. Jednak přímo hrazený OA, ale současně i stávající předplatné, které
nebude možné výrazněji snížit, dokud velká většina periodik nebude OA. Neboli zavádění OA bude znamenat po
jistou dobu zvýšené a nikoliv snížené náklady. A ještě
daleko závažnější je otázka péče o uchování zveřejněných
vědeckých publikací. V případě tištěných verzí to byla
přirozená role vědeckých knihoven. Elektronické verze
zůstávají dnes na serverech vydavatelů, a i když stále hovoříme o „předplatném“, jedná se ve velké většině jen
o právo přístupu v daném roce a do kratšího či delšího
období v minulosti a nikoliv o trvalé vlastnictví. Dřívější
vlastnictví reprezentované svazky na regálech knihoven
znamená dnes vlastnictví virtuální, a to jen těch časopisů,
které univerzity jmenovitě předplácejí, resp. které byly
předpláceny v minulosti jako tištěné. Přístup do velkých
souborů hlavních vydavatelů vědeckých časopisů
(Elsevier, Wiley, Springer a dalších), který daleko převyšuje skutečně jmenovité předplatné a také téměř neskutečně převyšuje rozsah zdrojů, které vůbec kdy jaká vědecká
knihovna měla, skončí v okamžiku, kdy nebude obnovováno předplatné pro časopisy daného vydavatele, ať již konsorciální nebo individuální. Jinak řečeno, kdy nebude
uhrazen poplatek za přístup ke zdroji informací toho či
onoho vydavatele. Kromě přirozených komerčních zájmů
vše ale začíná a končí právě u otázky převodu či nepřevodu autorských práv na vydavatele. Jedině na základě jasných právních vztahů je možné smysluplně diskutovat
o tom, kdo a jak bude pečovat jak o spolehlivé fungování
zveřejňování výsledků vědecké práce, tak i o jejich trvalou
archivaci. Je tedy zřejmé, že ve hře není jen otázka OA
ano nebo OA ne, ale že jde o celou řadu otázek souvisejících s publikováním vědeckých informací poté, co je už
téměř dokončen přechod na jejich digitální verze přístupné
prostřednictvím sítí, což je vývoj, o jehož nepochybném
významu pro efektivitu vlastní vědecké práce nemá smysl
diskutovat.
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J. Šilhánek (Department of Organic Technology,
Institute of Chemical Technology, Prague): Revolution in
Scientific Publishing? Getting on with Open Access
The Open Access (OA) concept has been formulated
in couple of declarations in 2003 and 2004 as a tempting
alternative to standard publication practice based on journal subscription and copyright transfer to the publisher.
The main advantage of the OA concept is immediate access to the published papers without the necessity of personal or institutional subscription to a particular journal.
The concept assumes launching new scientific journals
committed to open access and promoting deposition of
published papers in electronic archives open to all scientists free of charge. The article compares the OA concept
with the current practice and discusses some of its pros
and cons.
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Ze života chemických společností
Třídenní maratón přednášek a posterových sdělení se
uskutečnil ve 12 sekcích se zaměřením na anorganickou,
organickou, analytickou a fyzikální chemii, dále na materiály (anorganické, kompozitní a polymerní), nanotechnologie včetně IDMS (seminář 1. International Days of Materials Science) a na průmyslovou a potravinářskou chemii.
Další odborné sekce se věnovaly přírodním látkám, chemickému vzdělávání, průmyslové chemii, termické analýze i environmentálnímu inženýrství.
Detailní popis průběhu všech odborných sekcí je mimo rozsah tohoto článku, ale pro ilustraci cituji alespoň
vyjádření některých garantů odborných sekcí k úrovni
a průběhu jimi garantovaných sekcí:
Prof. Petr Čársky, sekce Fyzikálni, teoretická
a počítačová chemie. V sekci Fyzikální, teoretická
a počítačová chemie byl tento obor chemie zastoupen
v celé jeho šíři jak co do obsahu, tak i zastoupením renomovaných pracovišť z České republiky a Slovenské republiky. Pozvání k přednášce přijali přední odborníci a tak
sekce poskytla reprezentativní představení současné české
a slovenské fyzikální, teoretické a počítačové chemie.
Zastoupen byl experiment i teorie. Tématicky byla sekce
rozdělena do čtyř částí, které se týkaly aplikací spektroskopie na chemické problémy, vlastností fází a fázových přechodů, neobvyklých nano- i makrostruktur, jakož i pokroku v teoretické chemii s cílem pomáhat experimentátorům
při řešení těchto úloh. Řada přednášek v této sekci svou
kvalitou i obsahem by jistě zaujala i účastníky sjezdu
s primárním zájmem o jiné paralelně probíhající sekce.
Prof. Michal Holčapek, sekce Analytická chemie. Program analytické sekce pokrýval široké spektrum
technik s důrazem na separační techniky, elektrochemii
a hmotnostní spektrometrii. Program analytické sekce
nabídl celkem 19 přednášek, z čehož 3 prezentace byly
vyzvané plenární přednášky: P. Jandera (Univerzita Pardubice)  Vícerozměrná kapalinová chromatografie,
V. Havlíček (Mikrobiologický ústav)  Současné trendy
hmotnostní spektrometrie a J. Barek (Univerzita Karlova)
 Pokroky v environmentální elektroanalýze organických
polutantů. Kromě toho se v rámci analytické sekce uskutečnila soutěž o Cenu Shimadzu, kde bylo prezentováno
10 příspěvků mladých autorů. V posterové sekci bylo prezentováno 28 příspěvků velmi dobré kvality, takže odborná komise (M. Holčapek, P. Jandera, J. Barek, Z. Navrátilová, V. Pátoprstý a D. Velič) měla těžký úkol při volbě
nejlepšího posteru, ale nakonec se téměř jednohlasně
usnesla na ocenění posteru s názvem "Hmotnostní spektrometrie s desorpční elektrosprejovou ionizací: konstrukce
iontového zdroje a jeho optimalizace" od autorů F. Kaftan,
J. Cvačka, M. Volný. Cenu autorskému kolektivu předal
zástupce firmy Metrohm.
Prof. Vilím Šimánek, sekce Přírodní látky. Přednášky sekce proběhly ve středu 30. 6. v odpoledních hodinách. Auditorium tvořilo cca 30 posluchačů. Přednášející-

Jaký byl 62. sjezd asociací českých
a slovenských chemických společností
na Fakultě chemicko-technologické
v Pardubicích?
Ve dnech 28. až 30. června se uskutečnil na Fakultě
chemicko-technologické Univerzity Pardubice 62. Sjezd
asociací českých a slovenských chemických společností.
62. ročník odborného setkání chemiků byl pořádán při
příležitosti 60. výročí existence vysokého chemického
školství v Pardubicích a pod záštitou děkana Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petra Lošťáka, DrSc. Cílem konference bylo prezentovat výsledky výzkumu
a vývoje v oblasti chemie formou plenárních přednášek
(5), přednášek v odborných sekcích zvaných (40) a podpůrných (131 + 10 "Cena Shimadzu" + 20 "International
Days of Materials Science") i formou plakátových sdělení
(234). 62. Sjezdu se zúčastnilo více než 422 chemiků převážně z Čech, ze Slovenska, dále z Francie, Německa,
Švýcarska a USA. Hosty sjezdu bylo také šest mladých polských chemiků. Jejich účast je na sjezdech chemických společností již více než 18letou tradicí a nesporně přispívá ke
vzájemnému poznávání obou blízkých komunit chemiků.
Sjezd byl zahájen v pondělí 28. června v Aule Arnošta z Pardubic) za přítomnosti rektora Univerzity Pardubice
prof. Miroslava Ludwiga, primátora města Pardubic
Ing. Jaroslava Demla, předsedů obou národních chemických společností prof. Jitky Ulrichové a doc. Milana Drábika, předsedy vědeckého výboru 62. Sjezdu
prof. Miloslava Frumara a dalších významných hostů
z české i slovenské odborné chemické komunity.
S plenárními přednáškami v průběhu sjezdu vystoupili významní zahraniční chemici. Profesor Michael Graetzel
ze švýcarské Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Laboratoire de Photonique et Interfaces s přednáškou
"Mesoscopic Electrodes for Generation and Storage of
Electric Power from Sunlight", profesor Josef Michl
z University of Colorado, USA s přednáškou "Molecular
rotors and bubbles", profesor Jacques Lucas z University
of Rennes, Francie s přednáškou "Glasses to see beyond
the visible" dále z Německa profesor Dr. Herbert W. Roesky z University of Göttingen s přednáškou "Interstellar
Molecules  Models for New Chemistry" a prof. Helmut
Cölfen z Max Planck Institute of Colloids and Interfaces,
Potsdam s přednáškou "Polymers and Crystals  a happy
marriage". Všichni tito zahraniční odborníci mají vazbu na
výzkumné směry pěstované na hostitelské instituci
62. sjezdu, Fakultě chemicko-technologické Univerzity
Pardubice. Dva z nich  profesor Josef Michl (od roku
1996) a profesor Jacques Lucas (od roku 2000) patří mezi
čtrnáct osobností, kterým byl udělen za mimořádný podíl
na rozvoji vzdělanosti, vědy a vědeckého poznání titul
"doctor honoris causa" Univerzity Pardubice.
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mi byli Zdeněk Wimmer z Ústavu experimentální botaniky
AV ČR, Radek Gažák z Mikrobiologického ústavu (MBÚ)
AV ČR, Jan Vacek z Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Petra Košinová z Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice. V plakátové sekci byl k ocenění
věnovaném firmou NICOLET CZ vybrán příspěvek Petry
Kolářové a spol. z MBÚ na téma "Preparativní dělení
diastereomerů silybinu a jeho sulfátů". Technické zabezpečení sekce bylo na velmi dobré úrovni, pouze její časový
souběh se sekcí "Potravinářská chemie" nebyl pro účastníky se zájmem o přednášky v obou tematicky blízkých oborech volen šťastně.
Prof. Petra Šulcová, sekce Termická analýza.
Tato sekce byla historicky významná, neboť se jednalo
o první společné setkání termoanalytiků z Česka a Slovenska v rámci chemických sjezdů. Sekce byla organizována
Odbornou skupinou termické analýzy (OSTA) ČSCH,
přitom v sekci zaznělo celkem 10 přednášek, kdy první
byla věnována představení samotné odborné skupiny termické analýzy. Přítomní měli možnost seznámit se se
vznikem odborné skupiny, který je datován do roku 1972,
a byl inspirován jednak založením Mezinárodní konfederace pro termickou analýzu (JCTA) v roce 1965 (ICTAC od
r. 1992) a jednak vznikem termoanalytické skupiny na
Slovensku také v roce 1972. Odborná skupina se dále podílela na organizování letních škol termické analýzy a ve
spolupráci se slovenskými termoanalytiky na organizování
konferencí o termické analýze - TERMANAL, kdy první
ročník se uskutečnil v roce 1973 a následně se další opakovaly s tříletou periodou. V odborné sekci zazněly dvě zvané přednášky významných odborníků z oblasti termické
analýzy. Pozvání přijal prof. Peter Šimon (STU v Bratislavě, SR), který je předsedou sesterské pracovní skupiny pro
termickou analýzu a kalorimetrii na Slovensku. Druhou
zvanou přednášku přednesl prof. Jiří Málek (Univerzita
Pardubice). Dále bylo předneseno 7 odborných přednášek
a vystaveno 16 plakátových sdělení, které byly zaměřeny
na využití metod termické analýzy a kalorimetrie pro nejrůznější oblasti výzkumu. Právě pestrost těchto přednášek
dokumentuje široké možnosti využití metod termické analýzy a kalorimetrie, neboť účastníci sekce měli příležitost
posoudit využití těchto metod pro charakterizaci různých
materiálů, pro sledování teplot fázových transformací či
využití termomechanické analýzy pro studium krystalizace
sklovitých materiálů. Zajímavou přednášku o tepelných
kapacitách směsných oxidů v systému Bi-Ta-O přednesl
prof. Jindřich Leitner. S praktickými informacemi a novinkami z oblasti "Multiple mode calorimetry (MMC) 
a powerful combination of accelerating rate calorimetry
(ARC) and differential scanning calorimetry (DSC)" seznámil Dr. Ekkehard Fuglein. Poděkování za finanční
podporu sekce patří firmě NETZSCH-Gerätebau GmbH.
Prof. Hana Čtrnáctová, sekce Chemické vzdělávání, historie a popularizace chemie. V sekci Chemické vzdělávání, historie a popularizace chemie bylo předneseno celkem 15 přednášek. Tři z nich byly připraveny jako
přednášky plenární. Jednání sekce provázel poměrně značný zájem účastníků Sjezdu, v průměru bylo přítomno na

každé přednášce 1520 posluchačů. V posterové sekci
bylo vystaveno celkem 7 posterů. V rámci chemického
vzdělávání byly přednášky a postery zaměřeny především
na problematiku výuky jednotlivých částí chemie na úrovni základních, středních a vysokých škol, na využití experimentů a informačních a komunikačních technologií v
chemickém vzdělávání. V rámci historie chemie byly příspěvky zaměřené na vývoj chemie a chemického průmyslu
a významné osobnosti z oblasti vědy, průmyslu i školství. V
sekci byly zařazeny i příspěvky s náměty na popularizaci
chemie v různých oblastech a sférách současné společnosti.
Prof. Andréa Kalendová, sekce Anorganické,
kompozitní a polymerní materiály. Ústav chemie
a technologie makromolekulárních látek, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice se významnou
měrou podílel na zabezpečení a průběhu jednání pro sjezd
nové sekce "Anorganické, kompozitní a polymerní materiály". Během dvoudenního jednání v sekci zaznělo celkem
25 velice kvalitních přednášek. Čtyři zvané přenášky.
V rámci sekce bylo prezentováno také 52 posterových
sdělení, většinou mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. V této posterové sekci byla vypsána firmou ILABO
spol. s r. cena za vědecky nejpřínosnější posterové sdělení
v rámci sekce "Anorganické, kompozitní a polymerní materiály". Sekce "Anorganické, kompozitní a polymerní
materiály" byla velice úspěšná, a to jak do počtu přihlášených účastníků, tak počtem přednášek a posterů. O sekci
byl veliký zájem z řad účastníků a stala se jednou z nejúspěšnějších sekcí 62. sjezd asociací českých a slovenských
chemických společností. Spojení anorganické chemie s
polymery je v široké oblasti materiálů. Nejlépe to vyjadřuje název vítězného posteru : "Príprava hydroxidu horečnatého ako plniva do polymérov". Pro sjezdy v budoucnu by
bylo dobré sekci zachovat.
Průběh, prezentace a odborná úroveň i dalších sekcí
byla rovněž velmi dobrá. Sekce byly odborně dobře obsazené, přínosné a byly již popsány dříve i v dalších odborných článcích1. Nad jednotlivými sekcemi převzaly sponzorský patronát významné firmy (SHIMADZU HandelsGrnbH, SIGMA-ALDRICH spol. s r. o., MERCI s.r.o.,
Merck spol. s r.o., Fisher Scientific, spol. s r.o., Fosfa a. s.,
ILABO spol. s r.o., Metrohm Česká republika, Nicolet CZ
s.r.o., SPECION s.r.o., NETZSCH, THERMO, Vitrum,
INVINET a.s., Malé Centrum) orientované na chemii
a udělily ocenění vítězným vývěskovým sdělením v odborných sekcích (tabulka I).
Součástí významného setkání chemiků byla řada dalších doprovodných odborných akcí, např.: V pondělí
28. června dopoledne, těsně před vlastním zahájením 62.
Sjezdu, úspěšně proběhl Motivační workshop na téma
"Organické materiály pro flexibilní tištěnou a velkoformátovou elektroniku" organizovaný RNDr. Jiřím Pflegrem,
CSc. z Oddělení optoelektronických jevů a materiálů Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha ve
spolupráci s projektem VpK TEAM CMV řešeným na
Univerzitě Pardubice Centrem materiálového výzkumu
a Fakultou chemicko-technologickou. Pracovní setkání
splnilo cíl představit nový obor, který nabízí velké per73
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Tabulka I
Seznam vítězů a sponzorů jednotlivých sekcí v posterových sděleních
Sekce
Jméno výherce
Pracoviště
Anorganická chemie (včetně Zdeňka Padělková Univerzita Pardubice, Katedra obecné
bioanorganické)
a anorganické chemie
Organická chemie (včetně
Michaela Mešková Univerzita Komenského Bratislava,
bioorganické a farmaceutické)
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej
chemie
Analytická chemie (včetně
Filip Kaftan
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
bioanalytické)
v.v.i., Praha
Fyzikální, teoretická
a počítačová chemie
Anorganické, kompozitní
a polymerní materiály (včetně
organických polymerů)
Přírodní látky (fytoceutika,
biologická aktivita,
fytofarmaka)
Chemické vzdělávání, historie
a popularizace chemie
Průmyslová chemie
(ChemProgres)
Potravinářská chemie (včetně
doplňků stravy, nutraceutik)
Nanotechnologie
(nanomateriály a nanotechnologie materiálově-chemického
směru)
Termická analýza
a kalorimetrie
Environmentální inženýrství

Peter Priecel

Sponzor sekce
MERCI s.r.o., Brno

Fisher Scientific,
spol. s r.o.,
Pardubice
Metrohm Česká
republika s.r.o.,
Praha
Univerzita Pardubice, Katedra fyzikální chemie MERCI s.r.o., Brno

Jana Jurišová

Ústav anorganickej chémie, technológie
a materiálov, Bratislava

Ilabo spol. s r.o.,
Kyjov

Petra Kolářová

Centrum biokatalýzy a biotransformací,
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

NICOLET CZ s.r.o.,
Praha

Júlia Kalafutová

Oddelenie didaktiky chémie, Prírodovedecká
fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
VŠCHT Praha

Roman Snop

Siniša Petrik
Věra Pěnkavová

Roman Svoboda
Petra Knittlová

Knihkupectví Malé
centrum
FOSFA akciová
společnost, Břeclav Poštorná
SIGMA-ALDRICH
VUT Brno, Chemická fakulta, Katedra
spol. s r.o., Praha
potravinářská a biotechnologická
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha Specion s.r.o., Praha

Univerzita Pardubice, Katedra obecné
NETZSCH Gerätea anorganické chemie
bau GmbH, Selb
Univerzita Pardubice, Katedra analytické chemie Merck spol. s r.o.,
Praha

spektivy pro producenty speciálních organických a zejména polymerních materiálů, a umožnit setkání vědeckovýzkumné sféry s potenciálními výrobci českého chemického a elektronického průmyslu. Byly představeny evropské aktivity v tomto oboru a možnosti financování. Setkání
posloužilo ke zmapování situace v organické a polymerní
elektronice v České republice a ke zpětnému ovlivnění
podpory a rozvojových programů EU. Organické elektroluminiscenční diody (OLED), polymerní baterie a senzory
již představují zajímavý segment trhu, organické fotovoltaické články, radiofrekvenční identifikační štítky
(RFID) a polymerní tranzistory jsou dnes ve fázi prototypů
a představují zajímavou oblast pro vývoj nových materiálů
a polymerních elektronických komponent. Společnou výhodou je možnost levného velkoformátového tisku elektronických komponent na flexibilní substráty.
V rámci doprovodného programu 62. Sjezdu asociací
českých a slovenských chemických společností byla

v zasedacím sále děkanátu Fakulty chemicko-technologické uspořádána ve dnech 28. června až 1. července prodejní výstava zahraniční odborné literatury pod názvem
"SCIENTIFIC BOOKS FOR PROFESSIONALS & STUDENTS" .
V úterý 29. června proběhl v rámci analytické sekce
seminář mladých vědců, v jehož závěru byly za přítomnosti konzula Japonské ambasády pana Kenichi Kimiy vyhlášeny "Ceny SHIMADZU 2010". Jednalo se již
o 12. ročník soutěže stejnojmenné společnosti, cílem které
je motivovat mladé chemiky  badatele v České a Slovenské republice k vědecké a výzkumné činnosti. Společnost
SHIMADZU, vyrábějící nejširší sortiment přístrojů pro
instrumentální analytiku, testování materiálů a tzv. "Life
science", se již od roku 1875 zapojuje do řešení vědeckých
problémů nejen v Japonsku, ale po celém světě a podporuje rozvoj vědy na vysokoškolských pracovištích včetně
České republiky.
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V rámci 12. ročníku Ceny Shimadzu 2010 byly oceněny následující přednášející a instituce:
1. místo. Miroslava Halašiová Univerzita Komenského
v Bratislavě  Přírodovědecká fakulta  Katedra analytické chemie. "Automatizovaná analýza v spájaní izotachoforéza-zónová elektroforéza kapilárach"
2. místo. Monika Stupavská Univerzita Komenského
v Bratislavě  Přírodovědecká fakulta  Katedra fyzikálnej
a teoretickej chémie. "Úloha matrice pri analýze organických látok v hmotnostnej spektrometrii sekundárnych iónov"
3. místo. Adéla Pankrácová VŠCHT Praha  Ústav organické technologie. "Multimarkerový screening tělních
tekutin pro stanovení nemocí oxidativního stresu".
Bezprostředně po slavnostním vyhlášení Cen Shimadzu přijal rektor Univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig,
CSc. zahraniční účastníky a hosty 62. Sjezdu a ocenil jejich spolupráci a podporu vědy a výzkumu na Univerzitě.
Ve středu 30. června byla udělena Hanušova medaile
České společnosti chemické panu Ing. Ladislavu Cvakovi,
PhD. Laureát je pracovníkem oddělení výzkumu a vývoje
firmy Teva Czech Industries s.r.o. (dřive Galena) v OpavěKomárov, kde pracuje od roku 1977. Jmenovaný je dlouholetým členem Společnosti, pracoval řadu let v Hlavním
výboru ČSCH a podílel se na organizaci řady jejich sjezdů
a konferencí. Udělení Hanušovy medaile je oceněním celoživotního vědeckého díla Ladislava Cvaka, jeho přínosu
k chemickému výzkumu a farmaceutické výrobě v České
republice, ale také uznáním jeho práce pro Českou společnost chemickou.
Dále se uskutečnil v odborné sekci Nanotechnologie
vědecký seminář mladých výzkumných pracovníků nazvaný "International Days of Material Science 2010 (IDMS)",
který byl organizován i v rámci popularizace vědy a výzkumu a projektu "TEAM CMV" podporovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Přednášky v této sekci byly odpřednášeny v angličtině.
Odborná porota složena ze tří zahraničních odborníků ve
složení prof. J. Lucas, prof. H. Roesky a prof. Colfen vybrala z 20 přednášejících doktorandů nejlepší přednášku.
Vítězem IDMS semináře byl komisí určen Ing. Jing Ren
(Čína) s přednáškou nazvanou"The effect of metal iodide
on near-and middle-IR luminiscence of Dy3+ doped chalcogenide glasses ba sed on Ge-Ga-Se system."
Program 62. Sjezdu byl doplněn řadou kulturních
a společenských akcí. V pondělí večer se konal koncert
kvarteta pardubických filharmoniků "Corvus Quartet",
který potěšil účastníky sjezdu originálním aranžmá skladeb od skupiny Beatles, Queen, Erica Cleptona a dalších.
V úterý se konal společenský večer spojený s vyhlášení
Ceny Shimadzu a za doprovodu Varmužovy cimbálové
muziky, se kterou si někteří účastnící sjezdu od srdce za-

zpívali. Rozloučením s účastníky byl ve středu večer nazvaný "Wine, cheese and ginger-bread party", kde byla ve
světové premiéře představena periodická tabulka prvků
vyrobená z pardubického perníku. Diskuse v kuloárech
a závěrečné loučení účastníků sjezdu doprovodilo hudební
duo Ceral-Kožnar.
62. Sjezd byl příležitostí a výzvou pro všechny členy
Společností a účastníky, jak více přiblížit a popularizovat
chemii široké veřejnosti. Věříme, že všichni účastníci sjezdu si z pobytu v Pardubicích odnesli nové odborné poznatky, náměty na další výzkumnou a pedagogickou práci
v oblasti chemie, dále hezké vzpomínky, obnovili staré
a vytvořili nové odborné i přátelské kontakty, tak nezbytné
pro úspěšnou vědeckou i pedagogickou práci.
Děkuji všem, kteří svou prací a nadšením přispěli
k úspěšnému průběhu 62. Sjezdu v Pardubicích.
za organizační i vědecký výbor Tomáš Wágner
LITERATURA
1. Rotrekl M.: CHEMAGAZÍN 20, 50 (2010).

Doc. Ing. Vladimír Šindelář PhD., nositel Ceny
Alfreda Badera za organickou chemii v roce
2010
Doc. Vladimír Šindelář (35 let) z Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně je v pořadí sedmnáctý, který tuto prestižní cenu pro mladé české chemiky
získal. Do soutěže předložil soubor prací s názvem
“Supramolekulární hostitelské molekuly vycházející
z glykolurilu”. Slavnostní předání Cenyx se tradičně uskutečnilo na 45. konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2010 konané ve dnech
20.  22. 11. 2009 v Nymburku. Na této konferenci, opět
tradičně, nový laureát přednesl plenární přednášku na výšeuvedené téma oceněného souboru prací.
Nový nositel Ceny absolvoval magisterské studium
na Ústavu polymerů VŠCHT Praha (19931998), které
ukončil diplomovou prací z oblasti polyimidů. Na zmíněném pracovišti pokračoval v doktorském studiu (1998 až
2002) a završil je obhájením dizertační práce s názvem
„Příprava a vlastnosti siťovaných modifikovaných polyimidů“ (vedoucí Doc. P. Sysel). Do oblasti supramolekulární chemie přešel na zahraničních stážích, nejdříve na Herio-Watt University (UK, 20022003) a pak University of
Miami (USA, 20032005). Od r. 2005 byl odborným asistentem na Masarykově univerzitě a docentem je od
r. 2010. Je řešitelem grantových projektů a školitelem stu-

x

) Hodnoticí komise: Prof. P. Drašar (tajemník), Prof. D. Dvořák, Prof. J. Hlaváč, Prof. A. Klásek, Prof. V. Macháček,
Prof. M. Potáček, Prof. O. Paleta (předseda), Dr. I. Starý, Prof. T. Trnka, Prof. M. Pour, Dr. J. Závada.
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žuje). Upřesněné věkové vymezení znamená, že uchazeč
může dosáhnout věku 35 let před uzávěrkou soutěže, na
druhé straně nesmí dosáhnout věku 36 let v roce soutěže.
Z hlediska tématiky mohou soubory přihlášených prací
rovněž zahrnovat studie mechanismů. Na druhé straně do
působnosti Ceny nepřísluší práce z analytické oblasti
(včetně strukturní analýzy), měření fyzikálních dat (m.j.
měření rovnováh, energetických veličin) a výpočetní chemie. Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka
5, 116 68 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty. Cena je udělována nejlepšímu souboru prací bez ohledu na to, kolikrát
se autor o ni ucházel. Od r. 2005 je Cena je dotována částkou 3300 USD. Tato úprava odpovídá původní dotaci a
týká se obou Cen.
Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii v roce 2011“ byla stanovena na 31. březen 2011. Přihlášky musejí obsahovat stejné náležitosti jako přihlášky do konkurzu o Cenu za organickou chemii.
K přihlášce je potřeba zaslat následující materiály: 1)
Hlavní částí přihlášky jsou separáty publikovaných prací
přihlášených do soutěže a 2) k nim zpracovaný souhrn
vlastních výsledků s příslušným komentářem v rozsahu do
8 běžných strojopisných stran. Souhrn obsahuje vhodná
schémata a struktury ilustrující výsledky uchazeče, dále
jsou v souhrnu uvedeny citace jen na vlastní práce, které
jsou předmětem soutěže. 3) V seznamu publikací uchazeče se hvězdičkou označí autor, který práci podal do redakce a vyřizoval komunikaci s redakcí. Řada publikací vzniká týmovou činností a z toho důvodu je potřeba v seznamu
publikací uvést, jak se uchazeč na publikaci a jejím zveřejnění podílel, např. šlo (zčásti) o výsledky diplomové práce,
výsledky doktorské práce, (zčásti) řešení grantu získaného
uchazečem, samostatně řešenou část projektu, vlastní projekt, výsledky diplomanda nebo doktoranda – které uchazeč školil apod. Nedoporučuje se hodnotit svůj podíl procentuálně, protože kupř. novou myšlenku a zkušenosti jiné
osoby, které úspěšnou práci umožnily, lze těžko procentuálně srovnávat s provedením práce. 4) Přiložený životopis
by měl zachytit odborný vývoj, např. absolvovanou střední
školu, téma diplomové (magisterské) a doktorské
(kandidátské disertace) se jménem školitele, pracovní zařazení, získaná ocenění, stáže a jejich tematické zaměření,
získané granty apod. Hodnoticí komise posuzuje soubory
prací nezávisle na doporučeních školitelů, vedoucích
apod., takže přihláška je plně platná a plnohodnotná i bez
těchto doporučení.
Na závěr zdůraznění – uzávěrka do soutěže o Cenu
Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou
chemii je již 31. března 2011 a do soutěže za organickou chemii je 15. června 2011, což může být v obou případech datum poštovního razítka na zásilce s přihláškou.

dentů v magisterském a doktorském studiu. Vědecké výsledky laureáta jsou publikovány v 28 původních sděleních, přitom řada z nich v předních světových časopisech.
Srdečně blahopřejeme k získání prestižní Ceny Alfreda Badera a přejeme hodně dalších odborných úspěchů.
Dosavadní nositelé Ceny Alfreda Badera 1: 1)
RNDr. Ivo Starý CSc. (1994), Ústav organické chemie
a biochemie AVČR, Praha. 2) RNDr. Martin Smrčina CSc.
(1995), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
3) Dr. Ing. Vladimír Havlíček (1996), Mikrobiologický
ústav AV ČR, Praha. 4) Ing. Pavel Lhoták CSc. (1997)
Ústav organické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická, Praha. 5) Ing. Michal Hoskovec CSc.
(1998), Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Praha. 6) Ing. Michal Hocek CSc. (1999), Ústav organické
chemie a biochemie AV ČR, Praha. 7) Ing. Vladimír Církva PhD. (2000), Ústav chemických procesů AV ČR, Praha. 8) doc. RNDr. Milan Pour PhD. (2001), Farmaceutická
fakulta UK, Hradec Králové. 9) Mgr. Štěpán Vyskočil
PhD. (2002), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
Praha. 10) Mgr. Tomáš Kraus PhD. (2003), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha. 11) Ing. Dana
Hocková CSc. (2004), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha. 12) Ing. Radek Cibulka PhD. (2005),
Ústav organické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická, Praha. 13) doc. RNDr. Petr Štěpnička PhD.
(2006), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
14) doc. Ing. Jiří Hanusek PhD. (2007), Fakulta chemickotechnologická, Univerzita Pardubice. 15) doc. Ing. Aleš
Růžička PhD. (2008), Fakulta chemicko-technologická,
Univerzita Pardubice. 16) Mgr. Filip Teplý PhD. (2009),
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Praha.
Oldřich Paleta

Přihlášky do soutěží o Ceny Alfreda Badera
v r. 2011
V roce 2011 bude Česká společnost chemická tradičně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera.
„Starší“ Cena je za organickou chemii, „mladší“ Cena je
od r. 2002 udělována za bioanorganickou a bioorganickou
chemii. Je vcelku přirozené, že se oblasti působnosti obou
Cen dosti překrývají. Stalo se již několikráte, že soubor
prací, který neuspěl v jedné soutěži, byl přihlášen do soutěže o druhou Cenu  a zde uspěl. Nadále však platí omezení, že je možno získat jen jednu z Cen Alfreda Badera
pro české chemiky, přitom obě Ceny jsou rovnocenné.
Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za organickou chemii v roce 2010“ byla stanovena na 15. červen
2011 (případně jde o datum poštovního razítka na poslané
přihlášce). Podmínky a náležitosti přihlášky zůstávají
prakticky stejné jako v minulých letech: Cena se uděluje
za práce v oblasti organické chemie uchazečům české státní příslušnosti, kteří nepřekročí věk 35 let v roce uzávěrky přihlášek a nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí
(postdoktorská stáž se za takový pracovní poměr nepova-

Oldřich Paleta, předseda Komise pro Cenu Alfreda Badera 1
Tomáš Trnka, předseda Komise pro Cenu Alfreda Badera 2
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Odborná setkání
grilování s živou hudbou a poslední čtvrteční večer s živou
hudbou a zabíjačkovým rautem byl sponzorován firmou
AB SCIEX. Středeční dopoledne patřilo jako obvykle
sportovně-kulturnímu programu firmy Waters s nabídkou
3 variant dle zájmu účastníků: A/ výstup na Sněžku nebo
vnitřní sporty, B/ exkurze do dělostřelecké tvrze a vojenského muzea Stachelberg, C/ exkurze s ochutnávkou do
pivovaru Krakonoš v Trutnově. Celkem se letošní Školy
zúčastnilo 10 firem (v abecedním pořadí  2Theta, AB
SCIEX, Analytika, Bruker Daltonics, HPST, Labtech,
Shimadzu, Sigma-Aldrich, Thermo Fischer Scientific,
Waters), bez jejichž finanční podpory by nebylo možné
akci v tomto rozsahu uspořádat.
Příští 12. ročník Školy hmotnostní spektrometrie zaměřený na analýzu malých molekul se uskuteční na Šumavě v hotelu Srní v termínu 12.16.9.2011. Hlavní témata
Školy bude spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami, interpretace spekter a novinky v oblasti
hmotnostní spektrometrie a příbuzných technik. Aktuální
informace o průběhu organizace budou na webových
stránkách akce: http://holcapek.upce.cz/conferences.htm
Věříme, že zvolená destinace nabízí výborné možnosti jak pro pořádání odborného setkání, tak i před- či pokonferenční poznávání krás šumavské přírody. Otevření online registrace je plánováno na březen, účastníci minulé
školy budou informováni emailem.

Zhodnocení 11. Školy hmotnostní spektrometrie
a pozvánka na 12. ročník
V termínu 20.24.9.2010 se uskutečnil 11. ročník
Školy hmotnostní spektrometrie, který uspořádala Katedra
analytické chemie Univerzity Pardubice a Spektroskopická
společnost Jana Marka Marci v hotelu Horizont v Peci pod
Sněžkou. V letošním roce se zúčastnil rekordní počet
účastníků, který překonal všechna očekávání  celkem 218
osob, z toho 158 přihlášených účastníků, 26 lektorů, 19
zástupců firem, 9 doprovázejících osob a 6 organizátorů.
Hlavním tématem letošního ročníku byly novinky a trendy
v hmotnostní spektrometrii doplněné dalšími tématy,
o které byl v minulých letech velký zájem, jako např. cvičení interpretace EI spekter, aplikační přednášky v oblasti
analýzy malých molekul, farmaceutické analýzy a proteomiky. Vzhledem k velkému množství prezentací byla část
programu rozdělena do 3 paralelních sekcí, takže účastníci
měli možnost zvolit si téma podle svého zájmu. Velmi
pozitivně bylo účastníky hodnoceno pozvání prestižních
zahraničních přednášejících (prof. dr. František Tureček,
dr. Zoltán Takáts a dr. Aleš Svatoš), jejichž odborná úroveň i pedagogické schopnosti byly významným přínosem.
Celkem bylo v průběhu 11. Školy hmotnostní spektrometrie prezentováno 64 přednášek, z toho 30 plenárních přednášek v hlavním programu, 29 přednášek a cvičení prezentovaných v paralelních sekcích a 5 firemních prezentací.
Plné verze přednášek ve sborníku vydaném Univerzitou
Pardubice (ISBN 978-80-7395-300-3) obdrželi účastníci
jako vždy při registraci. V rámci slavnostního zahájení
předseda Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
prof. Ing. Viktor Kanický, DrSc. předal významné ocenění
 Čestné členství ve Spektroskopické společnosti J. M. M.
pro RNDr. Miroslava Rysku, CSc., který 21 let vedl odbornou skupinu hmotnostní spektrometrie a založil tradici
pořádání Škol hmotnostní spektrometrie, když v letech
1986, 1987 a 1990 zorganizoval první tři ročníky. Úspěšně
proběhl 1. ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery, kde porota pod vedením prof. Turečka vybrala v kategorii hmotnostní spektrometrie z 9 přihlášek jako
nejlepší publikaci kolektivu autorů pod vedením doc. Marka Šebely s názvem Prolylendoproteasa: nový nástroj pro
analýzu proteinů, s jejímž obsahem seznámil účastníky
v rámci své přednášky. Kromě těchto 2 ocenění bylo znovu připomenuto, že prof. Tureček získal na jaře tohoto
roku nejvyšší vědecké ocenění Spektroskopické společnosti  Medaili Jana Marka Marci z Kronlandu.
Vhodným doplněním náročného odborného programu
byl jako každoročně společenský program. V pondělí
v rámci večera firmy Bruker Daltonics byla zahajovací
diskotéka doplněná rautem v krkonošském stylu, v úterý
večer pořádala firma HPST kytarový koncert Guitar Arte
Trio po předchozím rautu v italském stylu. Středeční večer
firmy Thermo Scientific Instruments byl tradičně věnován

Michal Holčapek, Miroslav Lísa, Robert Jirásko

Zpráva ze zasedání skupiny Euroglycoscience
Forum
Ve dnech 22. až 23. února 2010 se konala na Univerzitě v Lisabonu schůze řídícího výboru skupiny Euroglycoscience Forum. Euroglycoscience Forum je v letech
20092013 součástí vědeckých aktivit organizace European Science Foundation (http://www.esf.org/home.html).
Kromě organizačních záležitostí byli členové komise na
schůzi seznámeni s již uskutečněnými a především navrhovanými činnostmi, které jsou zaměřeny na „Glycoscience“. Skupina Euroglycoscience Forum má svoji
webovou stránku (http://www.egsf.org/) a jejím hlavním
úkolem je podpora vědy, která se zabývá biochemickými
aspekty cukrů a syntézou důležitých derivátů na bázi cukrů. Tudíž podpora této organizace je zaměřena na sponzorování konferencí a studijních nebo výměnných pobytů
pedagogů, studentů a mladých výzkumných pracovníků,
jichž vědecké zaměření je „Glycoscience“.
Součástí schůze 22. února 2010 byly přednášky na
téma rok chemie (Amelia Pilar Rauter, Portugalsko), sjednocení barevných symbolů v chemických a biochemických
publikací (Pauline Rudd, Irsko), přehled derivátů polysacharidů důležitých v potravinářství a farmacii (Jana Čopí77
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ková, ČR). Další den 23. února byly předneseny vědecké
přednášky zaměřené na glykosylaci (Júlia Costa, Portugalsko; Ian Wilson, Rakousko; Celso Reis, Portugalsko; Rui
Lopes, Portugalsko) a analýzu struktury a aktivitu glykanů
včetně jejich derivátů (Lena Kjellen, Švédsko; Pauline
Rudd, Irsko; Angelina Palma, Nuno M. Xavier a Rui Lopes, Portugalsko). Zajímavý byl nový pohled na senzorické vlastnosti glykanů (Carlos Codeiro, Portugalsko). Nové
poznatky o struktuře rostlinných polysacharidů uvedl Manuel A. Coimbra (Portugalsko) a Amélia P. Rauter a Jose
Cavaleiro (Portugalsko) hovořili o možnostech moderních
léčivých látek, které jsou deriváty glykanů. Ve většině
přednášek byla věnována pozornost zejména funkci glyka-

nů a jejich komplexů u nádorových onemocnění a při léčbě
těchto nemocí.
Je potěšující, že Česká republika je zapojena do aktivit skupiny Euroglycoscience Forum, která v letech 2009
a 2010 podpořila konference organizované Českou společností chemickou a Vysokou školou chemickotechnologickou v Praze (Ústav chemie a technologie sacharidů). Konference jsou zaměřeny na „Glycoscience“
a nové poznatky v technologiích polysacharidů a mají
název The International Conference on PolysaccharidesGlycoscience (viz Chemické listy www.chemicke-listy.cz/
docs/full/2010_09_881-882.pdf).
Jana Čopíková

Členská oznámení a služby
Profesoři jmenovaní s účinností od 8. 12. 2010

Docenti jmenovaní od dubna do října 2010

Prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D.
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů
návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
pro obor organická chemie, Univerzita Pardubice
Doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.
pro obor chemie a analýza potravin, VŠCHT Praha

Prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
pro obor fyzikální chemie
návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Doc. Dr. Ing. Marek Doležal
pro obor chemie a analýza potravin, VŠCHT Praha

Prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady VŠB-TU Ostrava

Doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.
pro obor chemická metalurgie, VŠB-TU Ostrava

Prof. Ing. Jan Kučera, CSc.
pro obor jaderná chemie
návrh Vědecké rady ČVUT Praha

Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.
pro obor technologie makromolekulárních látek, UTB Zlín

Prof. Ing. Tomáš Macek, CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Doc. Ing. Igor Hochel, CSc.
pro obor mikrobiologie, VŠCHT Praha
Doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie, UP Olomouc

Prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
pro obor ochrana životního prostředí v průmyslu, VŠB-TU
Ostrava

Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity Brno

Doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc.
pro obor organická chemie, VŠCHT Praha

Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady UP Olomouc

Doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
pro obor chemie a analýza potravin, VŠCHT Praha

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie
návrh Vědecké rady VUT Brno

Doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie, UP Olomouc

Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie
návrh Vědecké rady UP Olomouc
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Akce v ČR a v zahraničí

rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz

Rubrika nabyla takového rozsahu, že ji není možno
publikovat v klasické tištěné podobě. Je k dispozici na
webu na adrese http://konference.drasar.com . Pokud má
některý čtenář potíže s vyhledáváním na webu, může se

o pomoc obrátit na sekretariát ČSCH. Tato rubrika nabyla
již tak významného rozsahu, že ji po dohodě přebírají
i některé zahraniční chemické společnosti.

Anglické okénko, horké novinky z chemie
Grignard Reactions  Now Catalytic
in Magnesium
OAc

Grignard reactions belong to the most frequently used
reactions in the repertoire of organic chemists. They require, however, stoichiometric amounts of magnesium.
Dunach and colleagues present now the first magnesiumcatalyzed Grignard reaction. Benzyl bromide 1 and pinacol
borane 2 react in the presence of only 10 mol% magnesium turnings to benzylboronates 4. The reaction course
can be rationalized based on DFT calculations. The initially catalytically formed Grignard reagent adds to the
boronate. Thus formed borate complex 3 reacts subsequently in the presence of triethylamine by insertion of
magnesium(II) to the carbon-bromine bond of 1 with simultaneous oxidation of the hydride substituent in 3 to
a proton [J. Am. Chem. Soc. 132, 11825 (2010).]
Ar
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Microreactors I  A Self-Optimizing System
Microreactors are applied more and more in organic
and process chemistry. A serious problem in the application of the microreactor technology consists of the optimization of the reaction conditions, since conventionelly only
one parameter can be optimized reliably, what makes the
process time-consuming. The groups of Buchwald and
Jensen present now a first self-optimizing microreactor
system to enable Heck reactions. The mixing and microreactor compartments in this system are controlled by a computer in such a way that after a HPLC online evaluation of
the previous run a new one using optimized parameters is
started automatically. Mixing and residence times as well
as the temperature of the microreactor can be varied at the
same time. The transfer to a mesoscale reaction system
proceeded without problems. [Angew. Chem. Int. Ed. 122,
7076 (2010).]
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Rhodium-Catalyzed cine-Coupling Reactions
Transition metal-catalyzed cross-coupling reactions
of vinyl tosylates or phosphates are today common-place
transformations. Recently the application of vinyl acetates
1 also succeeded by application of a rhodium catalyst and
a diphosphine ligand, which provided the direct coupling
product 3 in the reaction with arylboronic acids 2. When
the ligand was changed from the phosphine to 1,5-cyclooctadiene 4, the regioselectivity of the coupling of 1 and 2
changed dramatically. The cine-product 5 was obtained in
mostly good yields and except for ortho-substituted 1 very
good regioselectivities. The formation of 5 can be explained by a preferred transmetalation of 2 by the (diene)
rhodium complex and subsequent carborhodation of 1. The
regeneration of the active catalyst proceeds by isomerization and elimination. [Angew. Chem. Int. Ed. 49, 6396
(2010).]

Microreactors II  Flexible and Resistant
Polymer-Based Microreactors
The majority of currently applied microreactors consist of glass or silicon on one hand or of poly(methyl
methacrylate) or silicone polymer materials on the other.
The effort to produce the against most chemical conditions
resistant inorganic microreactors is high. In contrast, polymer-based microreactors are cheap, but in general not
suited for organic reactions. An interdisciplinary team
succeeded now in developing a monolithic, flexible film
microreactor from temperature and chemical-resistant
polyimide. The microreactor channel system was produced
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by position-selective ablation from a polyimide foil using
UV and excimer lasers. After connecting with a polyimide
foil cover and annealing under pressure resulted a microreactor, which proved to be stable against organic solvents
and chemicals as well as strong acids. It was successfully
tested in radical cyclizations, Knoevenagel condensations,
Vilsmeier-Haack formylations or Beckmann rearrangements. [Angew. Chem. Int. Ed. 122, 7063 (2010).]

amounts of cupric chloride and tetramethylethylenediamine (TMEDA) in methanol in the presence of oxygen as
the terminal oxidant, a clean rearrangement to -amino
aldehyde acetals 3 took place. The reaction proceeds according to isotope labeling and other control experiments
by several single electron transfer steps to enamine intermediates 2, which suffer a 1,2-rearrangement of the amino
function with concomitant formation of the acetal unit
under the oxidative reaction conditions. [Angew. Chem.
Int. Ed. 122, 8417 (2010).]

Microreactors III  Application in Difficult
Reactions

25 mol% CuCl2
50 mol% TMEDA

R1
N
R1

Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of organolithium compounds (Murahashi couplings) fail sometimes in batch processes. Therefore this useful coupling
reaction was not widely applied in organic chemistry. Yoshida and colleagues developed now a microreactor-based
variant, which allows the fast and selective generation of
the basic aryllithium compounds by mixing aryl bromides
and butyllithium with very short residence times. Thus
generated aryllithiums are subsequently mixed with the
second aryl halide and the palladium catalyst. After passing the microreactor, biaryls were obtained in 5493 %
yield. Kappe and coworkers report the safe preparation of
tetrazoles by 1,3-dipolar cycloaddition of the toxic and
explosive hydrazoic acid (HN3) to nitriles even at 220260
°C in a microreactor. The in situ generation of HN3 proceeds by mixing of a sodium azide solution with acetic
acid, in which the nitrile is also dissolved. The resulting
mixture is then pumped through the heated microreactor.
After workup, tetrazoles were isolated in 6898 % yield.
[Angew. Chem. Int. Ed. 122, 7101,7543 (2010).]
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Persulfated Dendritic Polyglycols Trick
Leukocytes
Leukocytes patrolling in the blood vessels “report”
inflammation of tissues by adhesion to nearby endothelial
cells by specific recognition of L-selectin ligands and Pselectin on the surface of the endothelial cells and Lselectin and P-selectin ligands at the leukocyte. This process attracts more leukocytes to the place, which penetrate
through the endothelium into the tissue, thus increasing
inflammation to fight the invader. In a number of chronic
inflammation and autoimmune disorders this process is
however out of control and its blockade is therefore therapeutically interesting. An interdisciplinary team applied
now the multivalency necessary for the recognition process to prevent leukocyte adhesion in a simple way. Dendritic polyglycerol sulfates, which are easily available in
one step, bind L- and P-selectin in vivo selectively and
effectively. This covers the recognition sites for leukocytes
efficiently and decreases the inflammation response. [Proc.
Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122, 19679 (2010).]
Ullrich Jahn

An Unusual New Rearrangement of Tertiary
Amines
Tertiary amines bearing at least one alkyl group undergo under oxidative conditions usually a dealkylation to
aldehydes and the corresponding secondary amines. Loh
and coworkers found now a completely new reaction channel. When tertiary amines 1 were treated with catalytic

Chemik na cestách
čemž se rovným dílem sčítají výsledky z celostátního kola
a ze dvou odborných soustředění – teoretického a praktického. A tak jsem se jako jediný nezkušený mohl přidat
k loňským reprezentantům Pavlu Švecovi, Ondřeji Henychovi a Ondřeji Hákovi. Na naší cestě na východ nás doprovázela mentorská dvojice Petr Holzhauser a Eva Muchová.
Letadlo nám odlétalo v půlce července, ale nikomu
nám nevadilo, že trávíme prázdniny chemií. Člověk nedostane příležitost podívat se do Japonska zas tak často. Naše
guidka Shiori nás nadšeně čekala na letišti a díky její skvě-

Mise v zemi vycházejícího slunce
Když jsem poprvé slyšel o Mezinárodní
chemické olympiádě na letním odborném soustřední na Běstvině, ani ve snu
mě nenapadlo, že se jí budu moci také
zúčastnit. První záblesk naděje mi svitl
po Národním kole, kde jsem také zjistil,
jak se na soutěž, kterou v loňském roce hostilo japonské
Tokyo, lze dostat. Vybírají se čtyři účastníci za stát, při-
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Druhým stěžejním bodem programu byl sobotní teoretický test. Častým tématem byla energie, jak na úrovni
kvantových jevů, tak jako celková při chemických reakcích. Analytické myšlení se projevilo při rozboru vlastností isomerů C8H10O, nebo při navrhování biosyntézy tetrodotoxinu ze známe japonské ryby Fugu. Alespoň určitá
satisfakce, když jsme neměli možnost ji ochutnat. Po
zvládnuté práci jsme se opět mohli setkat na večerní párty
s našimi mentory a sdělit si své dojmy. Zážitků bylo plno,
ale převládalo rozčarování z poměrně lehkých úloh, které
tedy potrestají sebemenší chybičku a stěsnají pořadí, takže
budou rozhodovat desetinky, možná i setinky bodu.
Neděle byla sportovně laděná. Mohli jsme se aktivně
zúčastnit sportů v tělocvičně či jít do bazénu a k vidění
byla i přehlídka juda v areálu Kodokan. Několik šťastlivců
mohlo vyzkoušet i tvrdost parketu. Večer nám zpříjemnilo
čtyřicetiminutové hudební představení. Několik děvčat
v červenočerných kostýmech velmi nadšeně bušilo do
bubnů a občas přidaly i výkřik. Opravdu zajímavé. Když
nastala ta možnost, všichni jsme si šli vyzkoušet také naše
bicí schopnosti a musím podotknout, že na tom chemici
nejsou nikterak špatně.
Poslední organizovaná exkurze zabrala celé pondělí.
Vyjeli jsme do hor, kde jsme konečně dýchali alespoň na
chvilku čerstvý vzduch. Obdivovali jsme obrovský chrámový komplex se známými smějícími se opičkami i zábavní park vzpomínající na tradici dávných ninjů. Poslední
den nám dával možnost volby programu, a proto jsme
zamířili na horskou dráhu a na nákupy. Bylo sice složité
vše skloubit, ale nakonec to vyšlo. K večeru už začínal
v žaludku šimrat zvláštní pocit, neboť se blížilo rozřešení
celé tokyjské hádanky. Vyhlášení zpestřila umělecká vložka kutálení krychle na deštníku, ale stejně hlavní důvod
setkání zůstával jasný. Ujištěni mentory, že nikdo z nás
neodejde bez medaile jsme byli poněkud uspokojeni, přesto při ukazování statistik jednotlivých úloh vládla spíše
pesimistická nálada. Netrvalo však dlouho a vše bylo jasné. Z pohledu medailí byla naše výprava na 42. IChO nejúspěšnější v historii České republiky. Naše krky zdobí dvě
zlaté a dvě stříbrné medaile a jen šest desetin bodu dělilo
český tým od zisku třetího zlata. Bylo co oslavovat!
Spánku jsme si tedy moc nedopřáli, ale odlétali jsme
domů s pocity krásně prožitých deseti dnů, které nás
v mnohém obohatily. Byla to skvělá možnost poznat kulturu, která se od té naší evropské v mnohém liší a skloubit to
s prestižní soutěží. Seznámili jsme se s mnoha lidmi, které
bychom jinak nikdy nepoznali a hlavně jsme zažili spoustu
nevšedních zážitků. Avšak jen čtenář Stopařova průvodce
po galaxii může naplno pochopit, proč byla 42. Mezinárodní chemická olympiáda natolik výjimečná.
František Petrouš,
Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Foto: nahoře zleva: Petr Holzhauser, Pavel Švec, Eva Muchová,
Ondřej Henych, dole zleva: Ondřej Hák, František Petrouš

lé znalosti angličtiny jsme byli vždy kvalitně informováni.
Hned po východu z letištní haly nám vyrazil dech místní
vzduch. Až do té doby jsme se pohybovali
v klimatizovaných prostorách a vysoká vlhkost a teplota
byly velmi nepříjemné. Celý pobyt byl symbolizován přechody mezi klimatizovanými a venkovními prostory, což
pro vnitrozemské Evropany znamenalo v lepším případě
bolení v krku.
K ubytování byl zvolen olympijský areál přímo
v Tokyu, kdežto mentoři bydleli na hotelu v Chibě. Slavnostní zahájení bylo kromě řečnění zpestřeno i tradičním
tancem lvů. Nutno podotknout, že Ryoji Noyori má Nobelovu cenu oprávněně. Jako jediný měl zábavný projev.
Odpoledne následovala prohlídka typické japonské architektury a měli jsme možnost přehlédnout celé město
z Tokyo Tower.
Chrámové komplexy byly k vidění v rámci středeční
prohlídky Asakusy. Odkryt nám byl i obsah sochy Velkého Buddhy (je dutá). Naše smysly podnítil tradiční japonský oběd s mnoha chody a specialitami, které nám, až na
Ondru Háka, všem značně chutnaly. Večeře byla pro změnu laděná do čínské kultury a ukončila poslední volný den.
Nazítří jsme se probouzeli v soutěžní náladě. Před
námi bylo pět hodin v laboratoři, které jsme věnovali oxidaci Hantzschova esteru pomocí UHP, analýzou polymerů,
jejich vzájemnými reakcemi a hlavně odhadovací disciplínou, vizuální kolorimetrií.
Odpočinkový den mezi testy byl zpestřen ochutnávkou japonské kultury. Naučili jsme se napsat několik znaků, jako láska nebo přítel, vyzkoušeli jsme si kimono, poskládali několik origami a zúčastnili se čajového dýchánku. Odpolední čas byl věnován rychloexkurzi do Národního muzea přírody a vědy v Tokyu, kde na nás mimo jiné
číhala i kostra plesiosaura.

81

Chem. Listy 105, 6393 (2011)

Bulletin

Zprávy

Prezidentka Evropské výzkumné rady
navštívila Prahu
V posledním říjnovém týdnu se v Praze konala již
osmá výroční konference „České dny pro evropský výzkum“ (CZEDER), kterou každoročně pořádá TC AV ČR
ve spolupráci s MŠMT ČR. V něčem však byla tato konference letos výjimečná, pozvání na ni přijala prezidentka
Evropské výzkumné rady (ERC) paní profesorka Helga
Nowotny. Dne 25. října byl jako doprovodná akce konference CZEDER uspořádán letos workshop na téma
„Evropská výzkumná rada a evropské projekty hraničního
výzkumu“. Na této prestižní akci se v krásných prostorách
Akademie věd na Národní třídě v Praze sešli držitelé grantů Evropské výzkumné rady (ERC), jejichž projekty jsou
řešeny v ČR a přední zástupci české vědecké komunity
s prezidentkou ERC prof. Helgou Nowotny, zástupcem
Výkonné agentury ERC, dr. Jens Hammelskampem a českým členem vědecké rady ERC, prof. Pavlem Exnerem.
Evropská výzkumná rada je součástí sedmého rámcového programu EU pro výzkum. Byla zřízena v únoru
2007 Evropskou komisí na základě specifického programu
7. RP„Myšlenky“, aby podporovala hraniční výzkum určovaný samotnými výzkumnými pracovníky. Její celkový
rozpočet na období 20072013 činí 7,5 miliard eur a je
v současné době nejvýraznějším evropským subjektem,
který podporuje projekty nejlepších a nejkreativnějších
vědců a akademických a technických odborníků ve všech
vědních oborech, jež jsou řešeny v evropských institucích.
Prezidentka ERC představila současný program ERC
a její vize do budoucnosti. Pochlubila se vynikající vizitkou Rady, jíž je letošní udělení Nobelovy ceny prof. Konstatntinu Novoselovovi z Univerzity v Manchestru, jednomu z držitelů ERC grantů.
VŠCHT Praha však u ERC také drží jedno z prvenství. Tento prestižní evropský grant získal před dvěma lety
jako první Čech mladý doc. František Štěpánek. Ten se
díky štědrému grantu mohl vrátit i se svou početnou rodinou z Imperial College v Londýně zpět do Prahy a jako
nezávislý výzkumník začít budovat na VŠCHT Praha nový
obor “Chemickou robotiku”.
Na pražském workshopu představil doc. Štěpánek
svůj projekt CHOBOTIX, jeho cíle a přínosy po dvou
a půl letech řešení. Tento projekt byl též zařazen Evropskou výzkumnou radou do publikace „Some striking ERC
projects“, kde CHOBOTIX figuruje mezi patnácti dalšími
významnými projekty, které ERC financuje.

Obr. 1. Pohled do laboratoře chemické robotiky, kde je řešen
projekt CHOBOTIX

Prostor pro přednesení svých zkušeností z každodenní
administrativní práce, jež je nedílnou součástí čerpání peněz z evropských veřejných prostředků, dostala i Ing. Hana Štěpánková, která vzorně vede veškerou finanční
a právní a hlavně administrativní agendu projektu tak, jak
je vyžadováno pravidly programu. Jak se v následné diskuzi ukázalo, není tato agenda vůbec jednoduchá.
Svůj příspěvek přednesl i další držitel ERC grantu pro
zkušené výzkumníky prof. Detlef Schröder, německý
chemik, který však řeší projekt v pražském Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Do panelové diskuze
byla přizvána i čerstvá držitelka tohoto významného grantu, opět chemik, Jana Roithová (Schrödrová). Touto cestou
jí gratulujeme, je to první česká vědkyně v technickém
oboru, jíž byl grant udělen, a přejeme ji hodně úspěchů při
řešení projektu.
Prezentace, videa a závěry z tohoto workshopu můžete shlédnout na webových stránkách TC AV ČR na adrese
http://www.tc.cz/detail-novinky/id-1319/, více o projektu
CHOBOTIX naleznete na stránkách http://www.chobotix.cz/,
publikace ERC je ke stažení z http://erc.europa.eu/pdf/
PROJECTS-EN-LD.pdf a více informací o udělení Nobelovy ceny prof. Konstantinu Novoselovi se dozvíte na
adrese
http://erc.europa.eu/pdf/
Press_Release_Nobel_Prize_2010_ERC_Grantee.pdf.
Kancelář pro administrativní a manažerskou podporu
účasti výzkumných týmů v projektech 7.RP KAMPUŠ+
(OK09003) děkuje MŠMT ČR a jeho programu EUPRO,
že může finančně podporovat nadstandardní aktivity, které
souvisí se zapojováním výzkumníků do evropských projektů.
Anna Mittnerová
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Diskuse
základní rozsah středoškolské chemie by měl být
v souladu s jeho pokrytím chemickými pokusy.
Je překvapivé, že nestačí nadšený učitel, kterého sice
žáci oceňují a některé i získá, ale pro celkovou změnu
postojů mládeže je žádoucí celkově změnit vyučovací
metody a tím i učební činnosti žáků. Je to proto, že učení
je sociální proces a jako takový má své zákonitosti. Zatím
však platí na žáky jako motivace tvrdý a nesmlouvavý boj
o známky, náročné zkoušení a testy. Studenti se bojí a tedy
se i něco naučí. Výhrou by bylo, kdyby se je podařilo přesvědčit, že se neučí chemii pro chemii, ale že chemie jako
všeobecně vzdělávací předmět je druh světového názoru,
a že kdo rozumí chemii, rozumí i životu. To je také cesta,
jak zahrnout poznatky tohoto předmětu do celkové přírodovědné gramotnosti i do spolupráce s ostatními obory. Je
to v souladu se světovým trendem nesnažit se naučit
všechny systematicky celou chemii, ale na vybraných kapitolách ukázat způsob uvažování v oboru a jeho multidimenzionální rozměr. Je to samozřejmě pro učitele mnohem náročnější v přípravě na hodinu i ve způsobu hodnocení výsledků výuky.
Dobrou zprávou je, že fakulty připravující učitele se
snaží prostřednictvím oborových didaktiků tyto problémy
řešit pořádáním školících kurzů, mezinárodních seminářů
a konferencí. Bylo zavedeno doktorské studium oboru,
studují se nové postupy ve vzdělávání, vytvářejí se nové
experimenty, které se zabývají chemií všedního dne, nové
teoretické učivo se předvádí počítačovou animací. Právě
informační a komunikační technologie jsou také nadějí na
změnu. Vznikají nové počítačové programy a prezentace,
interaktivní a multimediální učebnice.
Každý učitel má možnost absolvovat vzdělávání ze
široké nabídky akcí, která je dostupná na internetu, může
se též zúčastnit různých popularizačních projektů.
Informace o novinkách a zkušenostech z pedagogické a vědecké činnosti, o pořádaných konferencích
a seminářích a o zajímavých odkazech najde učitel chemie
též na stránkách Sdružení didaktiků chemie. A to vše zastřešuje Odborná skupina pro chemické vzdělávání České
společnosti chemické.
Zajímavou zkušeností pro pedagogy je účast na odborných sekcích Sjezdu chemických společností, kde nejvíce vynikne rozdíl mezi oborem chemie a školní výukou.
Vítaným počinem by bylo diskusní fórum na téma“
Výuka chemie“ pod patronací některé vysoké školy, kde
by se vyučující mohli na leccos zeptat. Hned mne napadá
dotaz: jak dál se stavbou atomu, kvantovými čísly, hybridizací a „ šipečkami“ ? Nebo: co se v současné době jak
vyrábí, protože průmyslové využití chemie z výuky vymizelo.
Cesta je tedy otevřena: Zestručnit, Pokusničit, Popularizovat a teď jen zbývá motivovat učitele chemie, aby se
po ní vydali.
Petr Koloros

Středoškolská chemie
Nezájem o studium přírodovědných oborů je celosvětový problém a speciálně chemie jako experimentální věda
dostává na frak, protože demonstrační pokus, provázející
výuku pomalu mizí ze scény. Jistou nadějí byly rámcové
vzdělávací programy, které však učitelé připravují
v náročné teoretické variantě, snad aby dobře připravili
všechny studenty na maturitu a na přijímačky, anebo aby
se neřeklo, že škola nemá nároky. Nezbývá tedy, v honbě
za splněním širokého obsahu učiva, prostor na praktickou
výuku.
V knize Chemické pokusy anorganické z roku 1949
píše autor R. Pacholík: „Pokus je neúčinnější, jde-li společně s výkladem. Pro učitele je však hroznou ztrátou času
před hodinou, při hodině i po ní, když musí vše umýti
a uložiti. Většinou však pokusy předem připraviti ani nelze, kde není zvláštní posluchárny, kterou by si učitel
uzamknul, když na stole sestavil přístroje. Tyto okolnosti
a mnoho jiných potíží vedou často k tomu, že se prostě
neexperimentuje ke škodě vyučování“. To vše samozřejmě
platí dodnes a vedle materiálně technických a logistických
problémů jsou to bezpečnostní a legislativní omezení, která jdou proti pokusům, které by měly být pilířem výuky
chemie.
Studenti sice mají určitou možnost provádět laboratorní cvičení, často však převládá formální přístup, jako je
práce ve skupinách „podle kuchařky“ a opisování výsledků
pro hodnocení.
Vzhledem k velkému počtu škol, které bojují o žáky,
se přijímá bez zkoušek a tedy bez výběru, což se odráží ve
zhoršené kvalitě uchazečů. Na kvalitu výuky mají samozřejmě vliv počty žáků ve třídách. Třicet je opravdu moc,
pro splnění vzdělávacích cílů by stačila polovina.
Pro výuku praktické chemie by byl třeba zvláštní
režim, aby byl čas na přípravu a vyhodnocení pokusů.
Počátek výuky a zvláště u těch nejmenších ve víceletých
gymnáziích, by měl být samozřejmě v laboratoři, kde by se
učili, v malých počtech okolo deseti žáků, samostatně porovnávat vlastnosti látek a vyvozovat z toho závěry.
A školní realita? Po zkrocení třídy třiceti třináctiletých žáků víceletého gymnázia pod hrozbou zkoušení se
v jedné z úvodních hodin učí o stavbě atomu. Tady lze bez
výhrad souhlasit s názorem, že nemá smysl učit chemii
jako řadu definicí a algoritmů, jestliže je nepodpoříme
něčím smyslově vnímatelným. Výsledkem je, že pro velkou část studentů gymnázií je např. vzorec NaOH jen jakýsi symbol, se kterým se sice učí teoreticky manipulovat,
ale nic konkrétního si pod tím nepředstaví, protože reálně
s touto látkou nikdy nepracovali.
Studenti označují chemii za šprtavě logickou. Učí se
tedy formálně odříkávat například definice chemické vazby, aniž by tyto poznatky dovedli vysvětlit a jakkoli experimentálně interpretovat. Z toho se dá také vyvodit, že
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Je hezké, když se člověk věnuje profesi
i v důchodu
Na Internetu probíhá mnohokrát multiplikovaná diskuse
o tom, že člověk i v důchodu může pořád věnovat svou
aktivitu původní profesi. Harold Schlumberg je taková
osobnost a říká:
„Jak stárneme, začínáme pochybovat o své schopnosti
dělat něco "užitečného" pro zbytek světa. Právě v takových okamžicích jsou naše naděje posíleny mimořádnými
skutky jiných "seniorů", kteří našli odvahu postavit se
problémům, na které bychom si my ostatní netroufli.“
Rád k tomu dodává: „Často se mě lidé ptají, 'Co vy staří
lidé děláte, když odejdete do důchodu?' Například já...
mám to štěstí, že jsem byl chemickým inženýrem a jedna
z činností, kterou dělám nejraději, je přeměna piva, vína,
skotské a koktejlů na moč. Dělám to každý den a skutečně

mě tato činnost těší.“ Harold je inspirací pro nás pro
všechny.
http://lozster.wordpress.com/category/harold-schlumberg/
pad

Osobní zprávy
i na elektrochemické studium dalších biologicky významných organických sloučenin (pesticidů, herbicidů, NADH),
tedy převážně heterocyklických látek. Stal se tak spoluzakladatelem české organické (molekulární) elektrochemie.
Skupinu organické elektrochemie vedl v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského přes 30 let
a vychoval přitom řadu mladších vědeckých pracovníků.
Publikoval asi dvě stě původních sdělení, ve kterých
se zabýval hlavně vztahem struktura  reaktivita (redox
vlastnosti) u organických sloučenin, studiem reakčních
meziproduktů, zvláště radikálových, elektrochemicky generovaných, v poslední době se věnoval též elektrochemickému výzkumu psychofarmak a problematice molekul
s několika redox-aktivními centry. Je stále často citovaným a mezinárodně uznávaným odborníkem.
O jeho věrnosti ve službě hovoří samo za sebe nejen
to, že je stále činným redaktorem Chemických Listů (přes
padesát let!), ale i jeho dlouholetá obětavá péče o nemocnou manželku Věru.
Pana docenta Volkeho stále provází jeho pověstná
aktivita i jeho jemný humor. Mám rád naše pravidelné
cesty autem do ústavu, kdy probíráme všechny odborné
i neodborné novinky z domova i ze zahraničí, z chemického dění, z politiky i z kultury a Jiří je trefně glosuje se
svým obvyklým šarmem a vtipem.
I když se do "svého" Ústavu J. Heyrovského poslední
dobou nevypraví moc často, je s námi ve spojení aspoň
telefonem a na jeho osobní přítomnost se vždy těšíme.
Rádi bychom mu touto cestou popřáli, aby mu zdraví co
nejlépe sloužilo, aby prožíval hezké chvíle se svými nejbližšími a aby nám byl ještě dlouho konstantou a referenčním bodem v elektrochemické krajině.
Za kolegy a přátele
Jiří Ludvík

Čestný člen České chemické
společnosti,
doc. PhMr. RNDr.
Jiří Volke, DrSc. slaví
pětaosmdesátiny
Když člověk prochází krajinou,
nejlépe se orientuje pomocí výrazných bodů. Tím může být košatý
strom, pevný hrad, rozhledna, charakteristická skála, majestátný vrchol, brána do města,
zvonice či věž, která ukazuje vzhůru.
Pan docent Volke, který právě slaví své pětaosmdesátiny, je pro mnohé z nás tím mohutným stromem, košatým
svými širokými vědomostmi, pevným hradem, který nás
často chránil před nebezpečím, rozhlednou, díky které
jsme schopni určitého nadhledu, charakteristickou skálou,
kterou máme před očima jako maják, majestátným vrcholem, jehož úrovně toužíme dosáhnout, branou do města
zvaného organická elektrochemie, zvonicí, která nás upozorňovala na to, co se kde ve vědě děje, i věží ukazující
vzhůru, která nás učí věrnosti, skromnosti a pokoře.
Jeho chemická životní pouť nám připomíná, jak je pro
pokrok v základním výzkumu důležitá interdisciplinarita
a široké vzdělání. Po druhé světové válce vystudoval napřed farmacii na Universitě Karlově, aby se později jakožto žák profesora Heyrovského zabýval fyzikální chemií,
jmenovitě polarografií. Byl jedním z prvních aspirantů
a později vědeckých pracovníků tehdy založeného Polarografického ústavu ČSAV, kde se věnoval právě farmaceuticky významným sloučeninám a jejich modelům jednak
z hlediska analytického, jednak z hlediska studia jejich
metabolických mechanismů. Svoji aktivitu pak rozšiřoval
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Jitka Moravcová
jubilantkou

Profesorovi Karlovi Waisserovi je 75 let
Není to tak dávno, vlastně je to 5 let, kdy jsem psal
pozdravný článek k sedmdesátinám prof. Karla Waissera.
Pět let je pět let, ale musím říci, že na Karlovi není tato
doba nikterak znát. On se nám zkrátka nemění. Je neustále
stejně činorodý, kypí aktivitou, organizuje své doktorandy
a třídí výsledky své práce, kterých se za jeho profesionální
kariéru nahromadila obrovská spousta. Není proto divu, že
ačkoliv „pouze“ pracovník na půlku úvazku (rozhodně ale
nemohu napsat, že pracuje na 50 procent), jeho počet publikací každoročně narůstá a fakultě vydatně pomáhá svými
„rivovskými“ body, které dnes každá instituce zoufale
shromažďuje a střádá.
Ale nejen z tohoto zištného důvodu jsme rádi, že Karel neustále pracuje a předává nám své zkušenosti. A za
svého bohatého vědeckého a učitelského života jich načerpal
opravdu dost. Čas od času se sejdeme a pohovoříme spolu
o tom, co se děje, co bývávalo lepší (ti mladší se možná diví,
ale i takové věci se stávaly) a čemu jsme rádi, že je již pryč.
S Karlem jsem prožil na katedře 30 let. V podstatě
celou svou profesionální kariéru. A musím říci, že jsem
měl štěstí, že on byl jedním z těch, se kterými jsem měl
možnost a čest spolupracovat, ale především, přátelit se.
Dodnes si například pamatuji chvíli, kdy mi nabídl tykání.
Jeho přípitek a následné objetí bylo tak intenzivní, že to
odnesla bílá košile, protože ani kyselinou šťavelovou jsem
pak poctivé moravské červené barvivo z rukávu nedostal.
A dodnes si pamatuji, jak jsem se obával ho následující
den potkat, neboť jsem mu musel říct „ahoj Karle“ a nedovedl jsem si vůbec představit, že bych tak mohl pozdravit
„našeho dr. Waissera“. Ale ještě více jsem se bál toho, aby
na naši domluvu během bohatýrské oslavy šedesátin našeho šéfa přes noc nezapomněl, neboť již tehdy byl, jako
každý správný vědec, lehce roztržitý.
Karel vždy uměl pracovat a vždy se uměl bavit.
A umí to dodnes. Myslím si, že jeho elán mu může závidět
celá řada těch upracovaných a starostmi sešlých mladíků,
kteří, zatímco on se baví, oni nedokážou přestat myslet na
svou práci a na vysoké impaktní faktory časopisů, do kterých své myšlenky posléze hodlají přetavit. Možná je to
tím, že prof. Waisser poznal skutečné starosti a poznal
opravdovou tvrdost života. O to obdivuhodnější je, že na
vše, alespoň zdánlivě, dokáže zapomenout a je schopen
rozdávat dobrou náladu, i když on sám by jí občas možná
potřeboval dodat míru vrchovatou.
Dovol mi, milý Karle, abych Ti za léta, která jsme
mohli strávit společně na jednom pracovišti, poděkoval.
A nejen za sebe, ale také za své kolegy a za Tvé kamarády,
které nemáš jen u nás na katedře anorganické a organické
chemie, ale nebojím se říci, že stále jsou na většině pracovišť fakulty. Dovol mi, abych Ti popřál do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a ještě hodně hodně superaktivních
látek, jejichž „micky“ (MIC = minimální inhibiční koncentrace) Ti budou všichni závidět. Věř ale, že na fakultě je
ještě stále dost Tvých kamarádů, kteří Ti je budou z celého
srdce přát.
Saša Hrabálek, Farmaceutická fakulta UK

Koncem roku 2010 utrpěla naše
vzácná kolegyně Prof. Ing. Jitka
Moravcová, CSc., EurChem, FRSC
životní jubileum. Její odborná kariéra se započala roku 1970, na tehdejší Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích, kde studium ukončila v oboru organická technologie, zaměření organická chemie.
Poté r. 1975 nastoupila na téže škole interní aspiranturu
u Prof. Dr. Ing. Miroslava Večeři, DrSc., opět v oboru
organická chemie, kterou zakončila obhajobou disertační
práce "Karbamáty s acidifikujícímí skupinami na dusíku".
V roce 1980 nastoupila na VŠCHT Praha do Laboratoře
monosacharidů, jako vědecká pracovnice. Tato Laboratoř
získala r. 1992 statut katedry a stala se Ústavem chemie
přírodních látek VŠCHT Praha, kde pracovala jako odborná asistentka. Roku 1998 následovala habilitace na FPBT
VŠCHT Praha v oboru chemie přírodních látek, s habilitační prací "Deriváty deoxyaldos a deoxyalditolů: chemie,
stereochemie, biologická aktivita". Od roku 2000 se na
Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT Praha stala vedoucí, jíž byla až do roku 2005, kdy se stala na VŠCHT
Praha prorektorkou pro vědu a výzkum (do roku 2007).
Roku 2005 byla v rámci jmenovacího řízení na PřF Univerzity Palackého jmenována profesorkou v oboru organické chemie. Dnes pracuje ve funkci proděkanky pro
pedagogickou činnost FPBT VŠCHT Praha.
Ve výuce se věnuje tématům, m.j.: Izolace a separace
molekul; Vědecká komunikace; Chemie sacharidů a biopolymerů; Optimalizace kapalinové chromatografie; Plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostní detekcí.
Jejím odborným zájmem jsou zejména chemie a stereochemie sacharidů a jejich derivátů, bioaktivní přírodní látky,
separační metody (HPLC, GC, CE) a mnoho dalšího.
V rámci profesních aktivit působila nebo působí jako členka vědecké rady ÚOCHB AV ČR; členka vědecké rady
FPBT; členka oborové rady doktorského studijního oboru
Organická chemie na FPBT; členka podoborové komise
GA ČR, členka hlavního výboru České společnosti chemické. Má rozsáhlé spolupráce na mezinárodním poli
a v roce 2004 uskutečnila spanilou jízdu kolem USA jako
přednáškový cyklus. Je řešitelkou řady grantů a projektů
a autorkou mnoha (a významně citovaných) odborných
prací.
Paní profesorka je stále jednou z hybných sil Ústavu
chemie přírodních látek VŠCHT Praha, osobou, která
vedle přísných rad a ponaučení rozdává dobrou náladu
a motivaci k řemeslné práci. Budiž jí popřáno mnoho dlouhých a úspěšných let v dalším odborném i osobním životě.
Pavel Drašar
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Mladost ducha a svěžest těla Pavlovi pomáhají udržovat jeho záliby – rekreační fotbal, sjezdové lyžování a také
jeho zájem o hudbu a výtvarné umění. V našem redakčním
kruhu je nepostradatelný, jednak má z nás redaktorů pravidelně nejvíce práce (což souvisí s postavením biochemie
v současném světě a s jeho snahou vychovávat mladé autory k precizní sdělnosti), jednak jeho občas lehká ironie
a občas sžíravé glosy pomáhají redakčnímu kruhu v orientaci v odborných, ekonomických a politických poměrech
 s vírou, že naše lepší příští bude příště lepší. Milý Pavle,
do dalších let Ti přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu
a ještě řadu pracovních úspěchů.
Pavel Chuchvalec

Prof. Rauch slaví 70 let
V těchto dnech se dožívá výše
uvedeného životního jubilea náš
kolega z redakčního kruhu a významná osobnost české biochemie, prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc.
Narodil se v Praze, ale předkové
pocházeli z Plzně, a proto má ke
kraji vřelý vztah a rád tam tráví část
dovolené a víkendy. Rodinné prostředí napovídalo, že jeho životní profesí by se mohla stát
hudba (otec byl významný klavírní virtuóz a hudební pedagog)  zájem o chemii, který v něm probudili výborní
učitelé, na které měl štěstí od základní školy, byl však
nakonec rozhodující a určil jeho budoucí zaměření.
Nicméně v raném mládí zpíval v Kühnově dětském sboru
a prošel s ním i prkny Národního a Smetanova divadla,
jakož i Rudolfina. Láska k hudbě jej provází po celý život.
Pavel má tři děti, dvě dcery jsou lékařky, syn Tomáš vystudoval humanitní vědy.
Po absolvování pražské VŠCHT byl krátce zaměstnán
ve Spolaně Neratovice a poté, v roce 1965, nastoupil jako
řádný aspirant na ústav biochemie a mikrobiologie
VŠCHT v Praze a tomuto ústavu již zůstal věrný. Po skončení aspirantury (1968) pokračoval na ústavu jako vědecký
pracovník a od roku 1978 jako odborný asistent. V roce
1990 se habilitoval pro obor biochemie, v témže roce obhájil velký doktorát a od roku 1993 je profesorem.
V letech 2000–2006 byl vedoucím ústavu biochemie
a mikrobiologie a v období 2000–2005 působil jako proděkan pro pedagogiku fakulty potravinářské a biochemické
technologie.
Prof. Rauch je odborně profilován na problematiku
imunochemie a vynikajících výsledků dosáhl ve vývoji
nových imunochemických technik a jejich uplatnění
v potravinářském průmyslu. Nelze nezmínit též zahraniční
odborné spolupráce – ať již s univerzitou v Boloni, prof.
Daussantem v Paříži, dr. Motoyou ve Valencii či s potravinářským výzkumným ústavem v Norwichi. V průběhu let
byl Pavel Rauch řešitelem a koordinátorem řady evropských grantů, místopředsedou Českého národního komitétu pro biochemii a molekulární biologii celých 20 let,
členem akreditační skupiny pro chemii a význam jeho
vědecké práce dokládá i fakt, že působil jako člen Akademického sněmu AV ČR.
S biochemií je úzce spojena i pedagogická činnost
prof. Raucha. Postupně tak učil základy biochemie studenty v laboratořích, seminářích a tento předmět samozřejmě i přednáší a zkouší. Podílel se na přípravě studijních
textů všech předmětů, které v průběhu své pedagogické
kariéry učil. Je školitelem diplomantů i doktorandů a vychoval celou řadu biochemiků, kteří dnes působí doma
i v zahraničí  jak ve výzkumu, tak i v průmyslové sféře.

Milý Pavle,
v době kdy Ti Tvá milovaná Sparta nedělá moc radosti ani ve fotbale ani v hokeji, rád bych Ti udělal radost
u příležitosti Tvých kulatin alespoň těmito řádky. Za prvé
Ti místopřísežně slibuji, že už nikdy nedám svůj ošklivý
a ošklivými papíry nabitý kufr na Tvé zasloužené místo při
redakčním kruhu Chemických listů. Za druhé slibuji, že už
nikdy nebudu zpochybňovat objektivně existující fenomén
inženýrského myšlení, i když řadu jeho momentů mi zřejmě nikdy nebude dáno pochopit. Za třetí se Ti přiznám, že
 i když to tak někdy nevypadá  více než Tvé inženýrské
myšlení obdivuji Tvůj zdravý selský rozum, což je hodnota bezesporu nadčasová a nesporná. Takže mi dovol,
abych Ti ke kulatinám popřál, aby Tě pánbůh při zdravém
rozumu a celkové tělesné zdatnosti i nadále zachovati ráčil, a nám ostatním z redakčního kruhu, abychom s Tebou
mohli vypít ještě mnoho „žlutých“ a čerpat i k prospěchu
svému i našeho časopisu z výše zmíněné studnice Tvého
zdravého selského rozumu, který v dnešní době bohužel
mizí rychleji než většina neobnovitelných surovin.
Jirka Barek
Pavel Rauch je bezesporu nepřehlédnutelná osobnost.
V zasedacím pořádku okolo redakčního stolu má rezervované pohodlné místo, které je obsazováno jinými redaktory, ze vzdálenějších pozic, jen v případě jeho zaručeně
ohlášené nepřítomnosti. Pavel je redaktorem velmi výkonným, protože rediguje práce z oblasti biochemie a ostatních biověd (potravinářství, mikrobiologie atd.), které jsou
v Chemických listech nejpočetnější. Redaktorem je přísným a jeho půtky s autory jsou v redakci pověstné. Snad
proto na něho občas sedne splín a kolegové-redaktoři
s ním pak snáší dobré i zlé. Pavla znám i z neredaktorských aktivit, hrajeme spolu rekreační fotbálek. I když mě
neustále upozorňuje, že mu málo a špatně přihrávám
(občas má i pravdu), tak mám Pavla rád a vážím si ho
a děkuji mu za vše, co pro Chemické listy udělal, dělá
a dělat bude. Pavle, k Tvým narozeninám Ti přeji hlavně
pevné zdraví!
Bohouš Kratochvíl
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soké škole chemicko-technologické v Praze studovala obor Anorganické technologie se specializací na Technologii jaderných paliv. Studium ukončila v roce 1962, ale
se svou Alma Mater zůstala spojena po celou svou vědeckou dráhu. V roce 1966 tam získala titul CSc. a stala se
členem katedry Technologie jaderných paliv a radiochemie. V roce 1986 se habilitovala v oboru Technologie
jaderných paliv a o rok později získala titul DrSc. v oboru
Jaderná chemie. Po zrušení katedry Technologie jaderných
paliv a radiochemie začala pracovat na katedře Analytické
chemie, kde se habilitovala v oboru v roce 1996.
Profesní zájmy Věry Křížové zahrnovaly širokou
oblast od jaderného průmyslu přes kontrolu kvality
v radiofarmacii až po analytické a radioanalytické monitorování životního prostředí. K nejvýznamnějším patří její
práce v oblasti tvorby komplexů v organických roztocích
extrakčních systémů, separace a monitorování biotoxických složek v životním prostřed, studium migrace a retardace některých radionuklidů v geosféře, aplikace přírodních sorbentů jako inženýrských bariér a další příspěvky
z oblasti životního prostředí. Publikovala více než 200
původních vědeckých sdělení, je autorkou nebo spoluautorkou řady patentů a zlepšovacích návrhů v oboru zpracování radioaktivních odpadů a posuzování jejich kvality
z hlediska dlouhodobého ukládání. Napsala kapitolu
v mezinárodní monografii a je spoluautorkou čtyř vysokoškolských skript. S výsledky své práce často seznamovala
vědeckou komunitu přímo, jak o tom svědčí více než
170 prezentací na mnoha celostátních a mezinárodních
konferencích. Při svých rozsáhlých výzkumných aktivitách
nezapomínala na nastupující generaci. Předávala mladým
své bohaté zkušeností a badatelský entusiasmus – byla
školitelkou řady českých i zahraničních doktorandů.
Její vysokou odbornost využívala řada státních i soukromých institucí, kde působila jako aktivní konzultant.
Z mnoha jmenujme alespoň nejdůležitější  Ministerstvo
životního prostředí ČR, divize jaderných elektráren společnosti ČEZ, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, nebo
Ústav jaderného výzkumu v Řeži, SÚRAO. Pracovala
rovněž jako expert a oprávněná osoba při posuzování vlivů
na životní prostředí podle zákona 244/1992 Sb ČR a byla
členkou vědecké rady Centra pro radiační chemii a radiochemii ČVUT v Praze.
Aktivity doc. Věry Křížové nezahrnovaly pouze výzkumnou a pedagogickou práci, byla také velmi schopnou
organizátorkou. Již od roku 1972 byla členkou odborné
skupiny Jaderná chemie Československé společnosti chemické, v letech 19861994 pracovala jako její předsedkyně, od roku 1994 pak jako místopředsedkyně. Byla rovněž
aktivní členkou České společnosti pro životní prostředí.
Svoje znalosti a schopnosti využívala jako členka ediční
rady Sborníku Vysoké školy chemicko-technologické
a časopisu The Collection of Czechoslovak Chemical
Communications. Byla také velmi aktivní koeditorkou
dvou ročníků periodika Czechoslovak Journal of Physics.
Celá odborná dráha Věry Křížové byla úzce spojena
se sérií mezinárodních radiochemických konferencí – RadChem. Prvních konferencí se účastnila ještě jako čerstvá

Profesoru Karlu Štulíkovi k sedmdesátým
narozeninám
Milý Karle,
připadá mi to nedávno (i když je to už více než
40 let), kdy jsem Tě poprvé zažil jako přednášejícího elektroanalytických metod na naší katedře. Již tehdy Tě všichni z našeho ročníku obdivovali pro Tvé odborné, pedagogické i lidské kvality (děvčata přidávala ještě další důvody
k obdivu, které zde nebudu rozvádět). Později jsem zjistil,
že tento náš obdiv sdílí i ostatní ročníky, pracovníci naší
katedry, akademické obce naší fakulty i široké odborné
veřejnosti.
Nechci zde rozvádět a hodnotit Tvé mimořádné organizační, odborné a další kvality, o nichž bylo na stránkách
Chemických listů již mnohokráte referováno. Jakkoliv
byly a jsou pro naši katedru mimořádně důležité
a v rozhodující míře se zasloužily o její vnitrostátní i mezinárodní uznání, znamenáš pro nás mnohem více než špičkového odborníka a vynikajícího učitele analytické chemie. Právě při této příležitosti si výrazně uvědomujeme, že
kdykoliv slyšíme od kohokoliv, že na naší katedře je dobrá
parta, je to hlavně Tvoje zásluha. Zásluha Tvých vlastností
lidských, které Ti trochu závidíme a které se (ne vždy zcela úspěšně) snažíme napodobovat. Zásluha Tvých odborných kvalit a jejich mezinárodního uznání, které i nám
otevřelo cestu do špičkových zahraničních laboratoří. Zásluha Tvých vloh učitelských, díky kterým i nás baví učit
analytickou chemii, pracovat s našimi studenty. Zásluha
Tvých schopností spisovatelských a publikačních, které
i nám otevřely cestu do světa významných nakladatelství
a redakčních rad významných časopisů. A hlavně zásluha
Tvých schopností stmelovat partu a vytvářet pracovní prostředí, v němž je příjemné realizovat svá přání a své cíle
a plnit i některé méně příjemné úkoly.
Proto Ti při této příležitosti přejeme podle zvyků naší
katedry „Hlavně to zdravíčko“ a sobě přejeme, abychom
mohli ještě co nejdéle využívat (a někdy i trochu zneužívat) všechny Tvé schopnosti a kvality, výše neuměle načrtnuté, které nám zpříjemňují a usnadňují práci i život na
katedře.
za celou katedru analytické chemie PřF UK
Jiří Barek

In memoriam
Věra Jedináková – Křížová
(1940–2010)
S
lítostí oznamujeme, že dne
5. června 2010 po krátké nemoci
neočekávaně zemřela doc. Ing. Věra
Křížová, DrSc. Byla jednou
z vůdčích osobností české radiochemie a výsledky její práce vědecký
svět přijímal s velkým uznáním.
Věra Křížová se narodila 21.4.1940 v Praze. Na Vy87
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a hodnocení fyzikálních parametrů. Problematiku řešil na
ÚTZCHT, současném ÚCHP AV ČR v souvislosti
s výzkumem výroby dimethyltereftalátu a kyseliny tereftalové. Problémům vlastností a mechaniky sypkých hmot se
věnoval i celé další období své aktivní činnosti. Vybudoval
na ústavu laboratoř sypkých materiálů, redigoval v tomto
oboru i zahraniční časopis a založil úspěšnou mezinárodní
pracovní skupinu mechaniky sypkých hmot EFCE.
Ing. Jan Novosad, CSc. věnoval velký podíl svého
pracovního nasazení vybudování a řízení aktivit dnešní
České společnosti chemického inženýrství  ČSCHI
a zvláště konání jak pravidelných národních konferencí,
tak velkých mezinárodních kongresů CHISA.
Na počátku všeho byla schůzka a setkání asi
25 mladých a nadšených absolventů nového studijního
směru chemického inženýrství z prvních přibližně čtyř
ročníků. Uskutečnila se v květnu 1955 ve Zlíně, myslím
z iniciativy Jaromíra Ulbrechta, který tam tehdy působil ve
VÚSK – Výzkumném ústavu synthetického kaučuku. Původně uvažované jen diskusní fórum se proměnilo
v zakládající schůzi Odborné skupiny chemického inženýrství.
Po skončení VŠCHT jsem počátkem 50. let s Jendou
Novosadem pracoval a sdílel po několik let na Slovensku
v Novákách podobně útočiště v souvislosti s tehdejší politickou situací u nás a přece jen příznivější atmosférou na
Slovensku. Získal jsem tam možnost průmyslové vědecké
aspirantury jako stipendista MCHP. Konzultovali jsme
a řešili spolu s Jendou po dobu několika roků mnoho problémů dokonce ve společné kanceláři. Aspiranturu jsem
dokončil a obhájil na VŠCHT v Praze jako externím pracovišti a přešel do nově založeného Chemoprojektu. Tam
zase spolu se starším bratrem Zdeňkem Novosadem jsme
po několik roků zpracovávali projekty prvního československého petrochemického komplexu  synthetického lihu
a ethylbenzenu včetně ethylenové pyrolýzy. Historicky to
byla první a velmi významná etapa pro výrobu butadienu
a synthetického kaučuku cestou Lebeděvova procesu. Byla
to projekce a výstavba s použitím československého zařízení
a projektů na základě převážně vlastního československého
výzkumu ve VÚRUP Bratislava a VÚCHVU Litvínov.
Ing. Jan Novosad, CSc. byl zvolen už na samém začátku našich aktivit na historické zakládající schůzi ve
Zlíně vědeckým sekretářem Společnosti a setrval v této
funkci aktivně činný až do současnosti. Z této pozice významně ovlivňoval a spoluvytvářel charakter pravidelně
konaných konferencí a kongresů. První čtyři akce nesly
prostě název konference chemického inženýrství. Potom,
co oborově blízké společnosti chemického strojnictví
a automatizace chemického průmyslu projevily zájem se
k nám připojit, vznikl pro další vývoj a růst spojených akcí
významný synergický efekt. Byl to znovu Jenda Novosad,
kdo přišel s návrhem na užívání české zkratky těchto tří
oborů: chemické inženýrství, strojnictví a automatizace –
CHISA jako akronymu pro národní konference i pro mezinárodní kongresy. Dnes je tak název CHISA běžně známým pojmem v našich odborných kruzích všech světadílů.
Do letošního roku se konalo od založení Společnosti

absolventka. V roce 1974 byla delegována jako tajemnice
organizačního výboru pro osmou konferenci a jako členka
výboru pracovala až do současnosti. Když byla řada konferencí počátkem devadesátých let přerušena, byla Věra
Křížová jednou z těch, kteří se všemi silami zasadili
o obnovení tradice. Od roku 1998 pak trvale působila jako
místopředsedkyně organizačního výboru konferencí.
Všichni pravidelní účastníci RadChem, stejně jako její
kolegové a přátelé si budou vždy pamatovat Věřin široký
úsměv, nadšení pro tanec a její radost ze života. Byla příjemnou společnicí a dobrou přítelkyní. Její odchod je velkou ztrátou pro vědeckou komunitu, i pro rodinu – manžela Rudolfa, syna Petra a zvláště pro vnoučata Borise
a Lauru. Věra je a navždy zůstane součástí historie RadChem.
Jan John

Ohlédnutí za Ing. Janem Novosadem, CSc.
12.6.1930 – 21.9.2010
Jan Novosad se setkal se svými spolužáky na VŠCHT
a četnými budoucími spolupracovníky a kolegy v roce
1947 už ve svém věku sotva teprve 17 let, protože vyrůstal, studoval a maturoval v Egyptě a Keni za války a těsně
po ní v poněkud odlišném školském systému. Oba rodiče
tam působili ve velmi významném, přesně řečeno vrcholovém postavení koncernu firmy Baťa. Jeho o dva roky nižší
věk byl v jeho případě mezi ostatními posluchači zvláště
markantně patrný a nepřehlédnutelný navíc také díky vrozenému velmi mladistvému vzezření.
Při studiu na VŠCHT se zaměřil na nově zavedený
a rozvíjející se obor chemického inženýrství, který shodou
okolností přednášel jeho o 3 roky starší bratr Zdeněk Novosad spolu s Janem Markem. Oba byli rovněž teprve posluchači základního studia. Toto bylo jistě také nepřehlédnutelné a zvláštní a souviselo se zatímní neznalostí češtiny
u prof. George Standarta a na druhé straně s neznalostí
angličtiny u většiny tehdejších těsně poválečných posluchačů.
Po skončení studia při snaze o získání vědecké aspirantury však nastaly u J. Novosada začátkem 50. let problémy s politickým klimatem v Československu. Azylem
se mu dočasně stal chemický průmysl na Slovensku, Výzkumný ústav acetylenové chemie, později VÚP  Výzkumný ústav pre petrochémiu ve středoslovenských hornonitranských Novákách. Pracoval tam na projekci a výstavbě poloprovozu a výzkumu vinylacetátu a polyvinylacetátu. Současně byl na této vzorové jednotce řešen i vývoj
a aplikace průmyslových automatických regulací za pomoci nově vyvíjených pneumatických a elektrických přístrojů
a obvodů.
Po návratu do Prahy, také díky porozumění prof. Vladimíra Bažanta, se teprve v polovině padesátých let Jenda
Novosad propracoval k možnosti vědecké aspirantury zaměřené na problematiku sypkých hmot, mechanických
vlastností, klenbování práškových materiálů, měření
88
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měrně dramatický život. Druhá světová válka ho zastihla
před maturitou, zabránila mu ve vysokoškolském studiu
a způsobila jeho totální nasazení v Drážďanech, kde zažil
hrůzné bombardování v únoru 1944. Po válce vystudoval
analytickou chemii a farmacii u prof. O. Tomíčka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, stal se členem katedry analytické chemie a po časné smrti prof. Tomíčka
v roce 1953 i jejím vedoucím. V té době byla na chvíli
chemie součástí Matematicko fyzikální fakulty a Dr. Zýka
byl tři roky i jejím děkanem. Po návratu na Přírodovědeckou fakultu byl doc. a později prof. Zýka stále vedoucím
katedry. Několik let prožil jako funkcionář IUPAC v Paříži
a odborník IUPAC na univerzitě v Bangkoku v Thajsku.
Po roce 1969 byl odsunut do pozadí, zůstal však aktivním
členem katedry a vyvíjel mnohostrannou činnost organizační i publikační, jež neustala ani po jeho odchodu do
důchodu. Poslední léta jeho života byla zatížena těžkou
chorobou, která ukončila jeho život dne 10. 12. 2010.
Především  Jaroslav Zýka člověk: Neobyčejně aktivní, společenský muž s hlubokou vizí a pochopením pro
ostatní. Vytvořil z nás, na katedře analytické chemie, skvělou partu, umožnil nám cestovat i za obtížných studenoválečných poměrů, inicioval a organizoval všemožné mezinárodní projekty, jako postgraduální kurzy UNESCO (v té
době!) a udržoval nás pohromadě i společensky  viz např.
naše katedrální pěvecko-dramatické sdružení KACHERE
(KAmarádi CHEmických REakcí), pro které psal i písňové
a dramatické texty, a ve kterých s námi i vystupoval.
Jaroslav Zýka  vědec: Podstatně přispěl k analytické
chemii a k elektroanalytické chemii zvláště, od titrací
s elektrochemickými principy, až po metody polarografické a voltametrické. Jeho hlavní zásluha je však na poli
publikačním. Nejen, že sám vydal specializované odborné
knižní publikace, dokázal vymyslet a prosadit i velké publikační projekty a donutit velké soubory autorů k realizaci,
viz např. Analytickou příručku, řadu Nové směry
v analytické chemii, Anglicko-český a Česko-anglický
chemický slovník, aj.
Jaroslav Zýka  cestovatel a autor: Měl neobyčejný
zájem o cizí země, široce cestoval a dokázal využít svých
organizačních schopností pro vysokoškolskou výuku
v rozvojových zemích. Z těchto aktivit a z jeho chápání
lidí na celém světě vycházejí jeho knižní publikace, jako je
např. V zemi bílého slona (Thajsko). Jeho autorský záběr
byl však daleko širší. Měl sklon k psychologické a fantastické literatuře (např. knihy Dusno a Černé můry snů )
a byl i dobrým televizním scénáristou (např. seriál „Stalo
se  nestalo“, kde hvězdami byly i členky naší katedry,
příspěvky k populární televizní soutěži „Deset stupňů ke
zlaté“, či vědecko-populární seriál, ve kterém rovněž účinkoval).
Pan profesor Zýka za sebou nechává hlubokou stopu.
Podstatně a příznivě ovlivnil životy mnoha z nás a jeho
publikační i lidský odkaz ovlivňují náš život dodnes. Bude
nám chybět.

57 akcí, z toho 19 mezinárodních kongresů a 38 národních
konferencí CHISA. V pěti případech se dokonce jednalo
o zajištění Celostátních setkání československých chemiků, o jehož spolehlivé organizační zabezpečení byla Společnost chemického inženýrství požádána.
Odborná skupina chemického inženýrství při ČSAV,
založená ve Zlíně 1955, pod tímto názvem a statutem přetrvala až do roku 1990. Po Listopadu byla opět z iniciativy
J. Novosada založena samostatná Československá společnost chemického inženýrství ČSSCHI, od roku 1993 přeregistrovaná na Českou společnost chemického inženýrství
ČSCHI. Ve Slovenské republice vznikla obdobně samostatná Společnost slovenská.
Díky významným a trvalým aktivitám ČSCHI se již
na začátku 60. let podařilo získat na domácí půdě souhlas
ke vstupu do mezinárodní Evropské federace chemického
inženýrství  EFCE. Na tomto mezinárodním poli byl Jan
Novosad zakladatelem a dlouhodobě předsedou zmíněné
Pracovní skupiny sypkých hmot. Později se stal členem
exekutivy Evropské federace a v roce 1996 byl zvolen jako
první český zástupce do Výkonného výboru Federace.
V roce 1999 byl vyznamenán Behrensovou medailí, oceněním EFCE udělovaným za zásluhy o rozvoj Federace.
Dlouholeté zastoupení české strany a aktivity
v Evropské federaci přispěly nesporně k tomu, že současný
předseda ČSCHI prof. Jiří Drahoš byl v roce 2005 zvolen
presidentem EFCE a tuto funkci úspěšně zastával po možná dvě volební období. Všechno to ovlivnilo a vyústilo
pozitivně i k rozhodnutí EFCE o společném konání 7. Evropského kongresu chemického inženýrství ECCE 7 –
2010 ve vazbě na 19. mezinárodní kongres CHISA 2010
v Praze na přelomu srpna a září. Spojený kongres byl
úspěšný. Odbornou úrovní a účastí převýšil dosavadní
samostatné kongresy CHISA. Navíc se konal v příjemném
prostředí nově otevřeného moderního kongresového hotelu
Clarion. Jenda Novosad se ještě začátkem léta staral o jeho
přípravy. Vlastního konání se však ze zdravotních důvodů
nemohl zúčastnit. Stalo se to vůbec po prvé za celou dlouhou řadu pořádaných akcí. Doufali jsme v obrat k lepšímu,
ale marně.
Aktivity Společnosti byly jistě vždy společným dílem
mnoha hlav a rukou. Nesporné však je, že na tom měl Jenda Novosad pokaždé významný a tvůrčí podíl.
Jaromír Škarka

Profesor Jaroslav Zýka zemřel
Bylo mi ctí a potěšením psát sloupky pro Chemické
Listy u příležitosti sedmdesátých a osmdesátých narozenin
pana profesora. Nyní je můj úkol smutnější  jeho život se
uzavřel. Ztratili jsme člověka nám mnohým velmi blízkého, který hluboce a příznivě ovlivnil naše životy, a který
v řadě směrů přispěl české, a nejen české, lidské společnosti. Byl totiž skutečně renesanční osobností, jak v šíři
svých aktivit, tak v jejich kvalitě.
Prof. RNDr. Jaroslav Zýka, DrSc. se narodil 9. února
1922 v Ústí nad Orlicí Toto datum ho předurčilo pro po-
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licence prodány i do zahraničí. Jeho výzkumná činnost
byla také vícekrát oceněna na školské, oborové úrovni i na
celostátní úrovni a to udělením dvou státních cen a členstvím v tehdejší Československé akademii věd.
Prof. Mostecký se na VŠCHT Praha se stejným zápalem věnoval i vědecké a pedagogické práci. Je autorem
více než 150 původních odborných prací. Se spoluautory
napsal moderní monografii k tehdy novému předmětu
„Petrochemie“ a vysokoškolskou učebnici „Analýza uhlovodíkových směsí“. Byl školitelem téměř dvaceti vědeckých aspirantů a vychoval sedm docentů.
V době, kdy prof. Mostecký řídil Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, získal si trvalou vděčnost
mnoha lidí. Díky svým vysokým funkcím a mnoha konexím dokázal lidem nezištně pomáhat. V té době, kdy se
obyčejní lidé s tehdejší „vrchností“ jen těžko domlouvali,
to byla činnost neobyčejně záslužná. Bylo pro něj typické,
že problémy žadatelů řešil rychle a účinně a to bez ohledu
na to, zda o pomoc žádal akademický funkcionář, mladý
aspirant nebo pracovník školních dílen. Všichni jeho tehdejší spolupracovníci mohou potvrdit, že před ním nebylo
třeba skrývat své „pravé“ názory. Nikdo se ho v tomto ohledu nebál, neboť bylo známo, že u podřízených a spolupracovníku oceňuje pouze odbornou zdatnost a tehdejší klasifikaci „nespolehlivosti“ u svých lidí velkoryse přehlížel.
Ve svém osobním životě byl prof. Mostecký příkladným manželem a starostlivým otcem. Návštěva jeho vily,
uprostřed krásné zahrady v Plané nad Lužnicí, kam často
přiváděl své spolupracovníky a přátele, v každém vždy
zanechala pocit pohody a rodinné harmonie. Významně
k tomu přispívala i paní Mostecká, která všechny návštěvy
vždy vítala s milým úsměvem a vrozenou noblesou. Tím
více jsme všichni později ustrnuli nad osudem prof. Mosteckého, když mu dvě kruté rány rodinný život zcela rozvrátily. Snad právě jeho nevyčerpatelná energie, invence
a schopnost zahloubat se do řešení chemických problémů
mu umožnily překonat ty bolestné rodinné tragédie a pokračovat v práci. Bylo na něm ale vidět, že ten stín na duši
už nikdy nezmizí.
I poté, co odešel na odpočinek, jeho svazky s VŠCHT
zůstaly živé. Při častých návštěvách v laboratořích školy
vždy přinášel vzorky, předkládal nové chemické problémy
a s bývalými spolupracovníky diskutoval o možnostech
jejich řešení. Když nemohl přicestovat, komunikoval
s přáteli alespoň telefonicky a bylo zřejmé, že nové technologie zcela vyplňují jeho mysl. Tak to zůstalo až do
posledních dnů jeho života.
Na naší vysoké škole zanechal prof. Mostecký hluboké stopy své činnosti a mnoho absolventů a pracovníků
školy na něj bude s vděčností vzpomínat jako na vynikajícího učitele, skvělého chemika a oblíbeného šéfa. Byl to
člověk nevšedních schopností, ale také otevřeného srdce.

Zemřel prof. Ing. Jiří
Mostecký, DrSc.
25. listopadu minulého roku, v polovině 88. roku jeho života, přemohla
krátká nemoc obdivuhodnou vitalitu pana prof. Mosteckého, dlouholetého rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jako
jihočeský rodák, narozený 21. května 1923 v Počátkách, byl s tímto
krajem celý život bytostně spjat a tam také – v Táboře, kde
v roce 1942 maturoval  jsme se s ním naposled rozloučili.
Jeho životní dráha byla přímočará a určující směrnicí
na této strmé dráze byla chemie. Po skončení války vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství v Praze, potom pracoval dva roky jako výzkumný
chemik v Chemických závodech v Záluží u Mostu. V roce
1951 se na školu vrátil a stal se jedním z prvních vědeckých aspirantů na tehdejším Ústavu paliv, topení a vody.
Od té doby je jeho jméno nerozlučně spojeno s historií
naší vysoké školy, s historií, kterou mnoha způsoby
v kladném směru ovlivnil. V roce 1957 byl jmenován docentem pro obor Syntetické pohonné látky a v roce 1961
pak řádným profesorem pro obor Technologie paliv. Po
několikaletém působení ve funkci náměstka ministra chemického průmyslu převzal na podzim roku 1968 vedení
tehdejší Katedry syntetických paliv a ropy na VŠCHT
Praha a řídil ji až do roku 1986. Na řízení chodu školy se
podílel v různých akademických funkcích – jako děkan
Fakulty technologie paliv a vody a později jako prorektor
pro vědecko-výzkumnou činnost.
Nesmazatelné jsou jeho zásluhy o rozvoj Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze v letech 1976 až
1988, kdy ji řídil jako rektor. Podařilo se mu školu vybavit
dosud chybějící moderní instrumentální technikou pro
metody hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetické
rezonance, atomové absorpční spektrometrie, plynové
chromatografie a další instrumentální metody. To výrazně
zkvalitnilo vědecko-výzkumnou práci ústavů i jejich spolupráci jak s chemickým průmyslem, tak i jinými obory.
Jako rektor dokázal organizovat a řídit na VŠCHT mezioborové výzkumné týmy a uplatňovat výsledky jejich práce
v průmyslové výrobě. To byl ostatně hlavní rys jeho manažerských schopností – sestavit skupinu schopných pracovníků ad hoc k vyřešení některého naléhavého průmyslového problému a výsledky pak dokázat rychle, bez zdlouhavého plánování, realizovat v praxi. Například jím sestavený a vedený tým školských a průmyslových pracovníků
nejenže v krátké době výzkumně vyřešil novou syntézu
prostaglandinů, ale v naprosto rekordním čase ji zavedl
v k.p. Spolana Neratovice do výroby. Takovýchto úspěšných akcí se mu podařilo mnoho. Svědčí o tom nevídaně
početný seznam získaných autorských osvědčení a patentů
obsahující přes 500 položek. Některé výsledky byly jako
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Výročí a jubilea
Ing. Marie Holasová, (10.5.), VÚPP Praha
Prof. RNDr. Robert Ponec, DrSc., (12.5.), ÚCHP AV
ČR Praha
Doc. Ing. Jiří Karhan, CSc., (21.5.), ČNB Praha
RNDr. Pavel Kaláb, (26.5.), Zdravotní ústav Brno
Doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc., (26.5.), Univerzita Pardubice
Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc., (1.6.), PřF UK Praha
Ing. Petr Janák, CSc., (3.6.), VÚ zušlechťovací Dvůr
Králové nad Labem
Doc. RNDr. Jan Staněk, CSc., (13.6.), VŠCHT Praha
RNDr. Zdeněk Točík, CSc., (22.6.), ÚOCHB AV ČR
Praha

Jubilanti v 2. čtvrtletí 2011
85 let
Ing. Milan Zaoral, DrSc., (5.5.), ÚOCHB AV ČR Praha
Ing. Lubomír Lochmann, DrSc., (22.5.), ÚMCH AV ČR
Praha
Doc. Ing. Jiří Hodek, CSc., (25.5.), VŠCHT Praha
Prof. RNDr. Lubor Jenšovský, CSc., (15.6.), PřF UK
Praha
Ing. Josef Kavina, (21.6.), Praha
Ing. Antonín Kašpar, (21.6.), ÚKZKZ Brno
80 let
Ing. Josef Barvíř, (13.4.), SIJVPP Praha
RNDr. Miloš Havránek, CSc., (12.5.), Izotopová laboratoř AV ČR Praha
Ing. Miloslav Srb, (24.5.), SVÚOM Praha

60 let
Ing. Svatopluk Sukop, (1.4.), UTB Zlín
Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., (11.4.), PřF MU Brno
Ing. Hana Vaněrková, (13.4.), IPVZB Praha
RNDr. Ivo Bláha, CSc., (2.5.), Praha
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., (13.5.), ÚOCHB AV ČR
Ing. Libor Rychtář, CSc., (21.6.), Ostrava

75 let
Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., (1.5.), ČVUT Praha
Doc. Ing. Ladislav Forman, CSc., (21.5.), VÚ mlékárenský Praha
Jiří Tolman, (4.6.), Bratři Tolmanové s.r.o. Křivoklát
Ing. Bohumil Masař, CSc., (20.6.), ÚMCH AV ČR Praha

Blahopřejeme

70 let
Ing. Pavel Sedláček, CSc., (5.4.), Silon Planá nad Lužnicí
Ing. Jiří Otrusina, (7.4.), Aqua-Styl s.r.o. Prostějov
Mgr. Karel Pecháček, (8.4.), Gymnázium Prachatice
Prof. Ing. Ondřej Wein, DrSc., (26.4.), ÚCHP AV ČR
Praha
Ing. Ivan Koruna, CSc., (17.5.), VÚV T.G.M. Praha

Zemřelí členové Společnosti
Prof. Ing. Jiří Mostecký, DrSc., zemřel 25. listopadu
2010 ve věku nedožitých 88 let.
Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Zýka, DrSc., zemřel
10. prosince 2010 ve věku nedožitých 89 let.
Doc. Ing. Petr Kondelík, CSc., zemřel 10. prosince 2010
ve věku nedožitých 75 let.

65 let
Ing. Jan Tůma, CSc., (10.4.), Praha
Doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc., (2.5.), VŠCHT Praha
Ing. Pavel Průcha, (4.5.), Plzeňský Prazdroj Plzeň
Doc. Ing. Olga Smrčková, CSc., (9.5.), VŠCHT Praha

Čest jejich památce
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Česká společnost chemická
Sekretariát a redakce Chemických listů
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel./fax: 222 220 184, redakce tel. 222 221 778
e-mail: chem.spol@csvts.cz
http://www.csch.cz

Proč se stát členem České společnosti chemické
Zapojení v České společnosti chemické, členu Asociace českých chemických společností, přináší individuálním chemikům
kromě vlastního členství v největší a nejstarší profesní organizaci chemiků:










celosvětově uznávanou příslušnost k jedné z nejstarších profesních organizací v chemii na světě,
možnost zapojení se do práce a komunikace v jedné z místních či odborných poboček ČSCH,
kontakty, informace, služby, možnosti, uplatnění...
podstatné slevy u vložného na sjezdech a konferencích, jejichž oficiálním pořadatelem je ČSCH,
možnost dostávat 4 ročně zdarma tzv. „bulletinové číslo“ Chemických listů,
možnost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami,
možnost objednání „osobního balíku předplatného“ Chemických listů a časopisů konsorcia EUChemSoc,
členské informace o nových knihách, produktech a službách i o připravovaných odborných akcích na celém světě,
informace o dění v evropských chemických strukturách



možnost zažádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu Eurchem,
platného v celé EU,





přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,







možnost přidruženého členství v IUPAC,
možnost získání a doporučení členské přihlášky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS ,
GDCh, GÖCh, SFC aj.),
možnost získání příležitostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH,
možnost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.),
možnost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů „Práci hledají“,
vedle individuálního členství je možné kolektivní členství firem,
a řadu dalších služeb.

Jak se stát členem ČSCH
Členská přihláška je k dispozici na internetových stránkách ČSCH nebo na sekretariátu ČSCH. Členství je přístupné pro
všechny zájemce o chemii a přijetí nového člena doporučí dva členové ČSCH (doporučení je možné nahradit odborných
životopisem), členství nabývá platnosti po schválení hlavním výborem ČSCH.
Výši členských příspěvků a možné slevy schvaluje na návrh předsednictva hlavní výbor ČSCH.
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