BULLETIN

ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
Ročník 42

Číslo 2

Obsah Chemické listy 2011, číslo 2 a 3
ČÍSLO 3/2011

ČÍSLO 2/2011
ÚVODNÍK

101

REFERÁTY
Proces výběru perianalytických systémů a jejich
charakteristiky
M. Beňovská, M. Dastych a Z. Čermáková
Fosforylovaný histon H2AX  nový indikátor
poškození DNA
M. Řezáčová, R. Havelek, E. Lukášová
a J. Vávrová
Možnosti využitia odpadového kalu z výroby
oxidu hlinitého
M. Schwarz, V. Lalík a M. Vanek
Využití bioethanolu jako paliva ve spalovacích
motorech
Jan Hromádko, Jiří Hromádko, P. Miler,
V. Hönig a P. Štěrba

161

REFERÁTY
103
108

114

Kam kráčí Ramanova optická aktivita aneb
ohlédnutí za uplynulými 40 lety
V. Kopecký Jr. a V. Baumruk
Sloučeniny fosforu v motorových olejích
a jejich vliv na výfukové katalyzátory
J. Černý
Teplota tání nanočástic
J. Leitner

162
170
174

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY
122

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY
Využití plasmidu pBluescript pro detekci antioxidační aktivity rostlinných fenolových látek
Z. Rybková a K. Malachová
Možnosti stanovení uhlovodíků C10-C40
v kompostech a kalech metodou plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem
s klasickým injektorem s děličem a bez děliče
toku
P. Kuráň, J. Nováková a P. Janoš
Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci
s jejich obsahovými látkami
I. Smýkalová, J. Horáček, M. Hýbl, M. Pavelek,
M. Bjelková, T. Krulikovská a D. Hampel
Velikost povrchu partikulárních látek
P. Jandačka, S. Študentová, L. M. Hlaváč,
M. Kvíčala, V. Mádr a S. Hredzák

ÚVODNÍK

129

Sorpce par naftalenu na organicky modifikovaný 186
vermikulit
D. Plachá, G. Simha Martynková a J. Kukutschová
Imunochemická detekce rodu Cronobacter
193
M. Blažková, B. Javůrková, L. Fukal a P. Rauch
CENA MERCK

RECENZE

156

Validace stanovení a speciační analýza selenu
200
v moči užitím kapalinové chromatografie
a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným
plasmatem
Š. Eichler a O. Mestek
Analýza nukleotidů v krevních skvrnách pomocí 207
kapilární elektroforézy
A. Barešová, D. Friedecký a T. Adam
Využití dynamické reakční cely pro stanovení
212
fosforu metodou hmotnostní spektrometrie
s indukčně vázaným plazmatem
A. Kaňa a O. Mestek
Využití visící rtuťové kapkové elektrody
217
modifikované oktan-1-thiolem ve voltametrické
analýze genotoxických environmentálních polutantů
V. Prchal, V. Vyskočil, A. Daňhel, J. Barek
a J. Wang

ERRATA

157

VÝUKA CHEMIE

225

OSOBNÍ ZPRÁVY

158

RECENZE

226

133

138

146

Chem. Listy 105, 285314 (2011)

Bulletin

CHEMICKÉ LISTY A ČESKÉ SKANDIUM PO 55 LETECH

ke skandiu, k němuž u nás cesta vede přes wolfram na
Cínovci.
V krušnohorských wolframitech, které byly částečně
zpracovávány především přímo v úpravnách na Cínovci
a dále chemicky ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu
v Ústí n/L., bylo příliš mnoho doprovodných prvků.
Dodnes je v úložišti či odkališti na Cínovci tzv. produkt
hornické činnosti, který obsahuje mimo jiné i 50 000 t
lithia vázaného především v cinvalditu a lepidolitu (s přiměřeně nižším, ale stále významným podílem Rb a Cs),
které čeká na využití při výrobě tritia, až bude vyřešena
jaderná fúze v projektu ITER. Vytěžená hornina, především cinvaldit, byla exploatována tak dokonale, že v úložišti na Cínovci již nejsou žádné stopy po wolframu nebo
skandiu.
Z wolframitových koncentrátů, zpracovávaných
v ústecké chemičce alkalickým postupem, vznikaly chemicky velmi komplikované odpady, pro které nebylo využití. Jejich analýza byla svěřena jednomu z nejuznávanějších našich mineralogů, prof. Janu Kašparovi.
Prof. Kašpar, první rektor samostatné VŠCHT Praha od
roku 1952 a jeho asistent Ing. V. Seidl pomocí rtg. difrakční analýzy zjistili, že ve vyžíhaných fluoridových podílech
odpadu vzniká sloučenina se strukturou minerálu thortveititu (Sc,Y)2Si2O7. V té době, v letech 195255, se po
osamostatnění VŠCHT vytvářely nové studijní programy
a zaměření kateder. Jelikož již existovala katedra anorganické technologie, vedená prof. Albertem Regnerem, zaměřená především na elektrochemii a tzv. těžkou anorganickou chemii, bylo rozhodnuto, že speciální anorganické
sloučeniny budou náplní práce nově vzniklé katedry anorganické chemie. Vedoucím této katedry se stal tehdy organický chemik prof. František Petrů, takže anorganické
práce dostali na starost Ing. Bohumil Hájek
a Ing. Vladimír Procházka, který v chemické obci proslul
přezdívkou Chajda. Ing. Hájek pak od prof. Kašpara dostal
několik kilogramů ústeckého odpadního produktu s vysokým obsahem skandia (historický vzorek je dodnes k dispozici). První experimentální práce Hájka a Procházky pak
směřovaly k izolaci skandia ve formě oxidu skanditého
a fluoridu skanditého a vůbec první sdělení o těchto experimentech bylo publikováno v roce 1956 právě v Chemických listech2 . Ve spolupráci s Výzkumným ústavem monokrystalů v Turnově, na jehož rozvoji měl podíl
prof. Kašpar a jeho spoluzaměstnanci mineralogové,
zejména Ing. Čestmír Barta, pak jako první připravili monokrystal Sc2O3 a proměřili některé fyzikálně chemické
vlastnosti této sloučeniny3.
Jelikož se prof. Kašpar v další době přestal skandiem
zabývat, resp. zcela přenechal tuto problematiku katedře
anorganické chemie, zajímal se Ing. Procházka
s Ing. Hájkem o osud suroviny či koncentrátu, který se
nacházel ve Spolku v Ústí a o jehož izolaci v množství cca
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Prvek skandium 21Sc předpověděl Mendělejev již
v roce 1871 jako ekabor. Po osmi letech ho pak objevil
chemik L. P. Nilson z univezity v Uppsale ve švédském
nerostu gadolinitu a pojmenoval ho na počet Skandinávie
skandium. Až do konce 2. světové války byl o chemii
skandia nepatrný zájem, především pro jeho malou dostupnost. Informační boom, v jistém smyslu se týkající i skandia, nastal až po válce z naprosto jiných důvodů, které se
stručně pokusíme nastínit.
Po válce, v souvislosti s rozvojem strojírenské výroby, bylo nutno rozšířit především výrobu obráběcích nástrojů. V naší tehdejší ČSR jsme měli – dá se říci – štěstí,
že Spojené závody na výrobu karborunda a elektritu
v Benátkách n/Jiz. měly nadnormativní válečné zásoby
surovin – kvalitního křemenného písku a bezsirného petrolkoksu na několik let dopředu, tudíž výroba brousicích
nástrojů z karbidu křemičitého stačila saturovat nejen veškerý náš strojírenský průmysl, ale i významný export. Co
nám ale v oboru obráběcích nástrojů chybělo, byly řezné či
řezací nástroje, jako soustružnické nože, frézy, vrtací korunky a hlavice widiových vrtáků apod. Hlavní složkou
těchto nástrojů, tehdy i dnes nesprávně nazývaných
„tvrdokovy“ z německého Hartmetalle, byl karbid wolframu pojený kobaltem. Jejich výroba postupy práškové metalurgie, především podle německých patentů a v továrnách koncernu Krupp-Widia, byla po válce v troskách.
V ČSR vedle kladenské Poldiny Huti, vyrábějící dvě řady
slinutých karbidů typu G (Guss) a S (Stahl) podle patentů
fy Krupp z roku 1933, živořil jen malý podnik v Přípeři
u Děčína. Odborné slovo zde měli dva němečtí inženýři,
C. Agte a K. Ocetek1, kteří pro svou loajalitu k našemu
státu nebyli v roce 1946 odsunuti. Většina našich budoucích odborníků v práškové metalurgii tehdy doháněla válkou přerušená vysokoškolská studia.
Potřeba strojírenských obráběcích materiálů byla
ale tak vysoká, že v roce 1947 byl doslova na zelené
louce v Šumperku postaven Závod 1. pětiletky, později
přejmenovaný na PRAMET n.p. Do areálu tohoto závodu bylo převedeno zmíněné výrobní oddělení slinutých
karbidů z Kladna a postupně i Výzkumný ústav práškové metalurgie z Vestce u Prahy. Hlavním výrobním
programem byla výroba slinutých karbidů a nástrojů
z nich. Monopolní Pramet n.p. vzkvétal a rozšiřoval
výrobní program tak, že během několika let zavedl
i výrobu ferritů, magnetů a v roce 1971 jako šestý stát
na světě i výrobu umělých diamantů. Ale vraťme se zpět
287
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300 kg se nejvíce zasloužil tamější technolog Ing. Slavík.
V padesátých letech nastal totiž boom chemie prvků vzácných zemin, k nimž se přidružilo i skandium a yttrium.
S rostoucím zájmem o chemii vzácných zemin, souvisejícím především s polovodičovou technikou a barevnou
televizí, se svezl i zájem o skandium. S rozvojem chemických teorií, teorie chemické vazby, výzkumu elektronové
struktury apod. se očekávalo, že právě skandium jako vůbec první přechodný prvek v pořadí bude mít nějaké mimořádné, ať už chemické nebo fyzikální vlastnosti. Jenže
na trhu chemikálií mnoho sloučenin či skandiových komodit k dispozici nebylo, nebo byly skutečně vzácné – rozuměj drahé – takže se chemií tohoto prvku zabývalo jen
několik bohatších pracovišť. Díky scientometrii můžeme
vysledovat, že mezi takováto světová pracoviště, produkující publikace s poznatky o skandiu, můžeme zařadit
v USA ve státě Iowa skupinu kolem F. H. Speddinga4 na
Ames University, kteří dokonce až do nedávné doby vydávali bulletin Rare Earth News, v Moskvě skupinu akademiků Spicyna a Borisenka5 a v Kyjevě kolektiv
G. V. Samsonova6. V Paříži, resp. v předměstí MeudonBellevue, to bylo pracoviště CNRS vedené prof. J. Loriersem7 a u nás také katedra anorganické chemie VŠCHT
Praha.
Do této situace pak zapadají naše specifické poměry,
dané m.j. měnovou reformou v roce 1953, která nejenže
skoncovala s konvertibilitou naší měny, ale také vyvolala
potřebu získávání deviz za každou cenu. A zde, v souvislosti s již zmíněným rozvojem obráběcích technologií ve
strojírenském Československu, je nutno připomenout
rozhodnutí tehdejších kapitánů našeho průmyslu o osudu
zpracování severočeských či krušnohorských wolframitů.
Separační proces mohl být veden buď kyselou nebo alkalickou cestou. V jednom z těchto procesů se v koncentrátu
zjistil vysoký obsah Nb a Ta, jejichž karbidy, především
TaC, extrémně zlepšovaly vlastnosti slinutých karbidů na
bázi WC-Co. Druhý proces vedl k získání skanditoyttritého koncentrátu. Generální ředitelství KOVOHUTĚ
proto rozhodlo, že ústecký skandiový koncentrát bude přes
Lachemu n.p. prodán do zahraničí, konkrétně do Anglie,
a zpracování domácí suroviny se zaměří na sloučeniny
tantalu, o které, především pro výrobu kondenzátorů, měl
zájem i elektrotechnický průmysl. Toto rozhodnutí samozřejmě pro katedru anorganické chemie nebylo příznivé,
a proto se nelze divit, že v kladném smyslu všehoschopný
Chajda s pomocí Ing. Slavíka „zachránil“ před nevýhodným exportem posledních asi 20 kg skandiového koncentrátu, ze kterých česká chemie skandia žila ještě téměř
20 let. Na tomto místě považujeme za vhodné učinit poznámku „pod čarou“: Ve zmíněných cca 300 kg exportovaného a 20 kg tuzemského skandiového koncentrátu se
vyskytuje i thorium, jehož oddělení od skandia bylo mimořádně chemicky obtížné. Pokud se nám dostaly do rukou
skandiové chemikálie, produkty známých chemických
firem Koch Light nebo Johnson-Matthey & Co., se škodolibostí jsme v nich vždy hledali a samozřejmě našli nějaké
to ppm thoria, takže bylo jasné, z jakého stromu jablko
spadlo. Že jsme tyto chemikálie mohli z domácí suroviny

vyrábět a za devizy prodávat my, našim kapitánům uniklo.
Shodou okolností se roky 1955 a 1956 vyznačovaly
nevyhlášeným závodem o přípravu kovového skandia.
Pytel s informacemi a zájmem o vzácné zeminy se roztrhl
především s tak zvanými ženevskými protokoly z roku
1955, kdy obě tehdejší velmoci USA a SSSR odtajnily
údaje o jaderných materiálech a způsobech jejich získávání
zejména z vyhořelého jaderného paliva. Jak známo, lanthanoidů je ve vyhořelých uranových palivových článcích
procentuálně nejvíce, takže do literatury a potom i na trh
se dostalo m.j. i promethium, které v přírodě pro svou
radiační nestabilitu již neexistuje. Co se týká skandia,
dočteme se v literárních údajích ať již z amerického či
moskevského pracoviště, že se nikdo nesmířil s prvními
údaji Fischera8, který v roce 1937 publikoval, že elektrolýzou připravil kovové skandium, které se mu však z reakční směsi nepodařilo izolovat, takže jeho vlastnosti popsal neúplně a spíše opatrně. Ani doplňující údaje Meisela9
o struktuře alfa a beta modifikace skandia z roku 1939
nejsou spolehlivé. Zato v roce 1956 vyšly hned tři práce,
popisující přípravu kovového skandia, shodou okolností
vždy kalciotermicky z fluoridu skanditého. Vedle práce
Acharda, Caro a Lorierse, publikované v Comptes Rendus7
a práce Speddinga10 z Ames University, Iowa je to právě
druhá česká publikace v Chemických listech11 s datem
podání 3. 7. 1956, ve které Petrů, Hájek a Procházka popisují přípravu kovového skandia redukcí ScF3 vápníkem
v molybdenovém kelímku, který zahřívali v argonové atmosféře pomocí vysokofrekvenčního ohřevu v podniku
TESLA Vršovice na pracovišti vedeném Dr. Schneiderem.
Čistý kov pak izolovali vakuovou sublimací při tlaku 104
torr.
V padesátých a šedesátých létech existovaly jen tři
zdroje informací a databáze o chemických publikacích,
a sice Chemical Abstracts, Referativnyj Žurnal a Chemische Zentralblatt. Nějaký Google či jiné formy elektronického přístupu k podobným databázím ještě nebyly,
stejně jako nebyl na světě ani Bill Gates. Ačkoliv mezi
placenými abstraktory těchto vydavatelství byli i čeští
zaměstnanci, kteří z českých časopisů vybírali to zajímavější, jelikož počet informací byl limitován, zřejmě se tam
zmínka z Chemických listů nedostala, protože byla vedena
jako „krátké sdělení“ a čekalo se na – z dnešního úhlu
pohledu  „impaktovanější informaci“. Ta vznikla až
v roce 1957 uveřejněním v časopise Collection19, který byl
vždy mezinárodně uznáván. Takže chemický svět v souvislosti se skandiem citoval spíše Acharda a kol.7 nebo
Speddinga10 a z ruské strany Spicyna nebo Savického12
z roku 1956, než české autory. A tak byl odstartován náš
vlastenecký boj o uznání priority. Ještě 8. listopadu 1956
odjel Ing. Procházka do Lipska na Symposium o vzácných
zeminách, které pořádala Německá (NDR) chemická společnost, kde byl také přítomen i prof. Loriers, a spolu si to
v diskusi veřejně vyříkali, neboť Achard, Caro a Loriers to
publikovali až 23. 7. 1956, tedy o tři týdny později než
Chemické listy. Poněkud lépe na tom byli Spedding
a spol., jejichž publikace10 má datum 9. 7. 1956. Záznam
z jednání v Lipsku byl uveřejněn 19. 2. 1957 v časopisu
288

Chem. Listy 105, 285314 (2011)

Bulletin

Collection13.
Za práce spojené s úspěšnou přípravou kovového
skandia se sporadickým evropským prvenstvím pak autoři
F. Petrů, B. Hájek a V. Procházka získali v roce 1957
prestižní Cenu hlavního města Prahy. Za peníze, získané v
této souvislosti, zkonstruoval a postavil v budově VŠCHT
doc. Němeček z ČVUT aparaturu pro vysokofrekvenční
ohřev, takže další podíly kovového skandia byly již připravovány na domácí půdě.
Kolegiální rivalita se zahraničními pracovišti pokračovala i později, minimálně tím, že naše české práce nebyly jimi citovány v míře, kterou by si zasloužily. Omluvou
snad je jen to, že většina jich vycházela česky v domácích
časopisech, v zahraničí obtížně dostupných. V tomto
smyslu jsme spoléhali na kompendium Gmelin's Handbook, kde jsou všechny, i v českém jazyce psané publikace, citovány a komentovány. Významnějšího ocitování
našich prací jsme se dočkali až v roce 1975 v jedné z prvních samostatných monografií Scandium14. Editorem této
monografie byl prof. C. T. Horowitz, který předtím, v roce
1968, navštívil naše pražské pracoviště a obeznámil se
s problematikou výzkumu skandia na VŠCHT.
Na katedře anorganické chemie se po roce 1957 výzkum ubíral po dvou kolejích. Jedna skupina pedagogů
a vědeckých pracovníků se zabývala systematickou přípravou všech možných sloučenin skandia, případně v sérii
s ostatními prvky 3. skupiny, druhá skupina měla za úkol
najít pro skandium a jeho sloučeniny nějaké širší, řekněme
průmyslové uplatnění. Práce publikované z katedry anorganické chemie od roku 1956 mají číslovaný přídomek:
Beiträge zur Chemie der selteneren Elemente či Příspěvky
k chemii vzácnějších prvků. Po úmrtí prof. Petrů v roce
1974 se toto číslo zastavilo na hodnotě 88. V přípravě
některých sloučenin skandia má katedra prvenství, citačně
pojištěné např. v Gmelinovi nebo v databázi Powder Difraction Files (PDF)1518. Jedná se např. o sloučeniny ScOF,
Sc2OC, Y2OC, Sc(BrO3)3 a další.
Jelikož, jak se dnes říká, o peníze jde až v první řadě,
zájem o komerční využití skandia a jeho sloučenin byl
celosvětový. V zásadě se ale vycházelo z toho, že skandium je obtížně dostupné a drahé, takže jeho využití musí
být založeno buď na nějaké jeho unikátní vlastnosti anebo
na ovlivnění vlastností jiných látek malým, ekonomicky
přijatelným množstvím skandiové příměsi. Tehdejší cena
skandia převyšovala cenu platiny.
Zatím však u žádné sloučeniny skandia nebyla zjištěna anomální či unikátní využitelná vlastnost. První vlaštovkou se ukázala být zmínka prof. G. V. Samsonova
z Kyjevského Institutu Matěrialovedenija, že přísada karbidu skandia zvyšuje tvrdost karbidu titanu až na hodnotu
kolem 56 GPa (cit.19), což by znamenalo, že se jedná
o třetí či čtvrtou v pořadí nejtvrdší látku na světě, po diamantu a kubickém nitridu boritém, předstihující karbid
boru či karbid křemíku. Samozřejmě, po této informaci se
problémem začalo intenzivně zabývat i naše pracoviště ve
spolupráci s potenciálním realizátorem Prametem Šumperk
(cit.20,21), ale také spolupracovníci významného rakouského podniku Metallwerk Plansee AG v Reutte, vedení

prof. H. Nowotnym z vídeňské univerzity, fyzikálním chemikem a odborníkem na „Sondermetalle“. Ten v roce 1965
navštívil katedru anorganické chemie na VŠCHT a jeho
návštěva v ČSSR byla ze společenského hlediska tak významná, že se jí zúčastnil i prof. František Čůta a především akademik Rudolf Brdička (obr. 1). Prof. Nowotny se
o skandium živě zajímal a také se zmínil o tom, že jej navštívila slečna Helga Auer-Welsbach, vnučka slavného
Carl Auer von Welsbacha, která prý v dědečkově pozůstalosti našla lahvičku s oxidem skanditým a že by na toto
téma chtěla na vídeňské univerzitě udělat doktorát. Prof.
Nowotny jí vyhověl a výsledek si lze přečíst v Monatshefte für Chemie22. Z návštěvy u nás si odnesl jisté množství
oxidu skanditého a kovového skandia, z nichž pak ve Vídni připravili a potom publikovali23 nové poznatky o karbidu Sc15C19.
Také člen-korespondent ukrajinské AV prof. G. V.
Samsonov, nositel rakouské Plansee Medal, v roce 1972
navštívil VŠCHT (obr. 2) a vehementně se o práce kolem
karbidu skandia zajímal. S pracemi o karbidech skandia
a potažmo i karbidech prvků vzácných zemin se opět roztrhl pytel, tentokrát zejména i na anglických univerzitách.
Naše pracoviště do této série nazvané Hydrolyzovatelné
karbidy přispělo celkem 27 původními sděleními24,25, ale
výsledek byl překvapivě negativní. Všechny karbidy,
skandiem počínaje, přes karbidy yttria, lanthanu až po
lutecium jsou hydrolyzovatelné a rozkládají se za uvolnění
vodíku a směsi uhlovodíků, methanem a acetylenem počínaje a konče až u analyticky zjištěných nasycených uhlovodíků řady C12. Naproti tomu všechny další přechodné
prvky vpravo od skandia, titanem počínaje, dále prvky V,
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Hf, Mo, W atd. tvoří karbidy intersticiálního charakteru, chemicky velmi stálé a extrémně
tvrdé. Mezi nimi je několik unikátních individualit, např.
karbid hafnia HfC s absolutně nejvyšším bodem tání
3820 °C, nebo karbid wolframu s nejvyšší houževnatostí,
jejichž průmyslové využití nabývá stále většího významu.
Naproti tomu hydrolyzovatelnost karbidu skandia všechny
překvapila a způsobila, že preparáty karbidu titanu dopované karbidem skandia se časem působením vlhkosti roz-

Obr. 1. Prof. Nowotny, akademik Brdička a prof. Čůta v roce
1965 jednají u prof. Petrů o skandiu
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Obr. 2. Vlevo prof. K. Dostál z MU Brno, druhý zleva Dr. M. Zikmund, redaktor Chem. zvestí Bratislava, třetí zleva Ing. V. Procházka (Chajda) v roce 1972 při návštěvě prof. G.V. Samsonova (vpravo) na katedře anorganické chemie VŠCHT Praha

padaly. Ale z nouze ctnost – na karbidu skandia je jedna
zajímavost: jeho hlavním hydrolytickým produktem je
vedle vodíku allylen (propin), uhlovodík, který byl zatím
zjištěn jen při hydrolýze karbidu hořčíku. Nu a hned máme
další argument k několika málo příkladům tzv. diagonální
podobnosti prvků v periodické soustavě. Možnost významného průmyslového využití karbidu skandia opět ztroskotala na nepochopení organizátorů našeho plánovaného
hospodářství. Existovaly informace, že v USA ve značném
množství pro sváření a řezání místo acetylenu používají
právě allylen. Předností allylenu je to, že může být bez
nebezpečí komprimován do tlakových lahví, takže objemově je ho v jedné jednotce 3x víc než acetylenu, který
musí být rozpuštěn v acetonu v tlakové lahvi s náplní porézní hmoty. Allylen má také vyšší výhřevnost. Karbid
skandia a po jeho rozkladu vzniklý hydroxid skanditý by
mohl být jako vratná surovina neustále recyklován v jedné
výrobní jednotce, ale říkejte to tenkrát někomu. Projekt
marně podporoval i tehdy vlivný akademik Mostecký26.
V sedmdesátých a osmdesátých létech zájem o skandium a jeho sloučeniny velmi pronikavě klesal, měřeno
počtem publikací a jejich citací. Jelikož nejsnadněji získatelnou sloučeninou byl oxid skanditý, byly hledány jeho
aplikace především v oxidové keramice. Z hlediska fyzikálních vlastností je nejvíce podobný oxidu hlinitému,
nicméně významný vliv na změnu či dokonce na vylepšení
jakýchkoliv vlastností nebyl zjištěn.
Smutnou bilanci a jen nepatrný zájem o skandium lze
vyčíst i z mezinárodních obchodních ročenek, z nichž lze
odvodit, že celosvětová roční spotřeba skandia nepřesahuje
100 kg. Přibližně 20 kg Sc2O3 ročně je využíváno v USA
a 80 kg v ostatním světě k výrobě výkonových výbojek
a halogenových lamp. Jodid skanditý silně přispívá k emisi
bílého světla s vysokým indexem podání barev (color rendering index), kterým lze nahrazovat sluneční světlo např.
ve filmových atelierech. Nepatrné množství radioaktivního
izotopu 46Sc je používáno v ropných rafineriích jako stopovací agens.
Pokus o obrat v názoru na skandium nastal až v devadesátých létech. Po listopadové revoluci a rozpadu Sovět-

ského svazu začalo Obchodní zastupitelství Ruské federace pořádat v Praze něco jako Dny nové techniky, kde na
společných česko-ruských seminářích se odborníci vzájemně seznamovali a informovali o možnostech výroby,
obchodu a částečně i výzkumu materiálů, které až doposud
byly tabu především z vojensko-strategického hlediska. Již
v roce 1997 bylo na jednom semináři oznámeno, že Rusko
nabízí k prodeji tunová množství speciálních slitin skandia, které jim přebývají v souvislosti s omezením kosmického výzkumu. Ukázalo se, že většina konstrukcí kosmických aparatur je z lehkých slitin na bázi hliníku a hořčíku.
Snížení hmotnosti či měrné hmotnosti pod 1,5 g cm3 je
dosaženo významným podílem obsahu kovového lithia,
které samo o sobě má hustotu 0,5 g cm3. Kovové lithium
však výrazně snižuje antikorozní stabilitu konstrukcí, což
sice ve vlastním kosmu nevadí, ale než je aparatura do
kosmu vynesena, je konstrukční materiál vyráběn a skladován v pozemských podmínkách a udržení antikorozního
prostředí je značně nákladné. Ukázalo se, že přídavek kovového skandia do slitin Al-Mg-Li významně zvyšuje
jejich korozní odolnost. Cena těchto slitin však zpočátku
nikoho nezaujala, protože všem bylo jasné, že jen a jen
v souvislosti se závody v kosmu a při výrobě poslední
varianty stíhaček MIG-29 ani astronomické ceny materiálů
nehrají roli. Teprve v roce 2005 se v ČR podařilo pro
VÚK v Panenských Břežanech získat výzkumný grant
s tématikou vlivu skandia na vlastnosti hliníkových slitin.
Dílčím výstupem bylo pozitivní zjištění o vlivu precipitované fáze Al3Sc na vlastnosti extrudovaných slitin27,28.
Komerční zájem tyto nové slitiny u nás opět nevyvolaly.
Posledním pokusem prosadit skandium do výrobních
programů našeho strojírenského průmyslu byl vývoj vysoce efektivních povlaků obráběcích nástrojů. Již v sedmdesátých letech se celosvětově rozšířilo povlakování nástrojů
především nitridem titanu TiN s typickou zlatou barvou,
mající nejen dekorativní a antikorozní efekt, ale především
až dvojnásobnou tvrdost oproti podkladovému materiálu.
Povlaky na jeho bázi o tloušťce jen několika mikrometrů
se připravovaly metodou CVD (Chemical Vapor Deposition) a dosahovalo se jimi až pětinásobného zvýšení trvanli290
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vosti či pracovní životnosti. Ve druhém stupni pak byly
připravovány povlaky z tuhých roztoků TiC a TiN a na
základě platnosti Vegardova pravidla pak byla část titanu
nahrazována dalšími prvky, které jakkoliv příznivě modifikovaly vlastnosti povrchových vrstev. Jelikož metoda
CVD vyžadovala vysoké teploty, nejméně 1100 °C, byla
postupně nahrazována novějšími metodami povrchových
úprav a vytváření funkčních povlaků, včetně povlaků
funkčně gradovaných (FGM, Functionally Graded Materials). Metody IP (Ion Plating) nebo MS (Magnetron Sputtering) dnes v podstatě metodu CVD vytlačily, neboť jsou
schopny povlakovat i při normálních teplotách. V devadesátých létech pak byl šlágrem povlak typu TiAlN nebo
TiAlCxNy (cit.29). Je samozřejmé, že jsme ihned ověřili
systém Ti-Al-C-N s přídavkem skandia na tenkých otěruvzdorných povlacích slinutých karbidů. Bylo prokázáno,
že abrazivní odolnost povlaků s obsahem 8 až 13 % Sc se
zvyšuje zhruba na dvojnásobek (přesněji 1,8x) hodnot
velmi rozšířených povlaků TiAlN. O výsledky, prezentované na světovém kongresu International Powder Metallurgy Congress ve Stockholmu30 byl zpočátku zájem,
zvláště když u nás existoval podnik, který garantoval poloprovozní výrobu. Nicméně opět, především z ekonomických důvodů a vývojem nových konkurenčních povlaků,
se tyto materiály ve strojírenském průmyslu ve větším
měřítku neprosadily.
Závěrem tedy můžeme konstatovat, že zatím co Chemické listy, které kdysi uvedly české skandium do odborného povědomí, mají před sebou dobrou perspektivu, dokumentovanou např. stále se zvyšujícím impakt faktorem,
je po 55 letech české skandium, ve své době slibné téma,
již jen nostalgickou záležitostí.
Práce vznikla
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ZAMYŠLENÍ NAD CHROMATOGRAFIÍ

jakož i jejich spektrum. Lze analyzovat či preparovat látky
od nejlehčích plynů až po homologické polymery, biomolekuly, buňky, viry či částice, často i s přihlédnutím
k isotopové, isomerní, iontové či chirální povaze, ba
i k velikosti a tvaru. Ovlivňuje výrazně metodickou úroveň
chemického výzkumu a kontroly v řadě úseků základních
věd, jako je chemie, biologie či medicína. Dokázala řešit
řadu problémů v aplikované sféře, jako je kontrola životního prostředí, jakost potravin, čistota či metabolizace léčiv,
některé otázky kriminalistiky, vesmírného programu
i řízení některých chemických výrob (petrochemie apod.).
Vyvolala i vznik průmyslové výroby nové třídy vědeckých
a měřicích přístrojů.
Její vývoj určují dva milníky: Objev učiněný
M. S. Cvetem (1872–1919) v letech 1903/1906 a zavedení
principu rozdělovací (partition) chromatografie a konceptu
teoretického patra A. J. P. Martinem (1910–2002) v roce
1941. Vývoj mezi Cvětem a Martinem lze nazvat klasickou érou chromatografie, charakterizovanou použitím

JAROSLAV JANÁK
Renneská 21, 639 00 Brno

Co je chromatografie a co ovlivnila
Definice IUPAC 1993, 65, 823; O.B. 92; 1990, 62,
2179 říká: “Chromatography is a physical method of separation in which the components to be separated are distributed between two phases, one of which is stationary
(stationary phase) while the other (the mobile phase)
moves in a definite direction”. Přednosti a nedostatky přijaté definice jsou patrné z diskuse principů a metod chromatografických a analogických technik (viz tabulka I).
Chromatografie je dnes považována za významné
odvětví separačních metod. Má svůj ucelený teoretický
základ, rozvinutou metodologii i pokročilou instrumentaci.
Posunula výrazně meze detekce látek i manipulace s nimi,

Tabulka I
Principy a metody chromatografie a analogických technik






Směr toku (rovnováhy)
→

Fáze
kapalina
plyn
superkritické fluidum
elektrický tok

←
→

sorbent
kapalina

↓↑

adsorpce

chemisorpce

absorpce (rozdělování)
omezená difuze
fyzikální pole
292

Chromatografie
"Cvetova"
papírová
tenkovrstevní
plynová
superkritická fluidní
elektro
hypersorpce
protiproudné roztřepávání
„denuder“
kapalina – pevná látka (gel)
plyn – pevná látka
superkritické fluidum – pevná látka
ionto-výměnná
afinitní
tvorba komplexů
kapalina – kapalina
plyn – kapalina
gelová exkluse
frakcionace tokem
v silovém poli
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Tabulka II
Základní realizační typy chromatografické separace
Rovnováha (izoterma)

Provedení experimentu

lineární
nelineární

zónové (eluční)
frontální
vytěsňovací

Formát
experimentu
kolona
drážka
plocha

Spřažené
techniky
vícerozměrné
kombinace se spektrálními
metodami

hraní jako prostředek poznávání procesů v živé, organické,
ale i anorganické sféře přírody. Zde je možno dosáhnout
netradičních přístupů k objasňování řady přírodních stavů
a řešení řady lidských potřeb.
Je mnoho mezifází kolem nás (plicní tkáň, ledvinové,
střevní, tepenné membrány, kůže, vlasy, povrchy rostlinných objektů apod.), které jsou v dynamické či porušované
rovnováze s okolím. Zatímco analýza rovnováhy těkavých
látek mezi krví a alveolálním vzduchem nebo analýza látek v moči, jako svědků situace v organismu, se již užívají
pro svou diagnostickou hodnotu, obrácená analýza vhodně
volenými testovacími reagenty zvenčí skýtá bohatou paletu výběru a specifičtější volbu prostředků k posouzení
kvality (zdravotního stavu) mezifáze. Tolik k živé přírodě.
Uvážíme-li vliv času geologických rozměrů, pak
i difuze v pevné fázi, nepatrná rozpustnost či velmi pomalé
chemické reakce se mohou manifestovat a mohou se nám
jevit v uchopitelné podobě (iontová výměna při formování
a metamorfóze migrujících hlubinných vod, frakcionace
při tvorbě a migraci kapalných živic, superkritické fluidní
procesy, příp. jen extrakce přehřátou parou za vyšších
tlaků v horkých hlubinách země, frakcionace sedimentů
v říčních korytech nebo v mořích či jezerech). Tolik
k neživé přírodě.

adsorbentů a postupným vylepšováním, často pokusem
a chybou. Údobí po Martinovi lze kvalifikovat jako inspirativní vývoj chromatografie. Rozdělovací princip znamenal přechod od dvojrozměrného povrchu adsorbentu
k trojrozměrnému prostoru v kapalné fázi obklopující sorbovanou molekulu. To znamenalo dalekosáhlou linearizaci
užitné části sorpčních isoterem a velké rozšíření možných
sorpčních médií s různými sorpčními vlastnostmi. Koncept
teoretického patra pak umožnil hodnocení rozlišovací
schopnosti.
Podobně prosazení plynové chromatografie (1952)
otevřelo cestu k rozvoji teoretického popisu díky ideálnějšímu chování molekul v plynném stavu. Zvládnutí její
teorie přispělo nejen ke zvýšení separačního výkonu
z úrovně nejvýše set teoretických pater klasických verzí
k 106 pater nových variant (viz tabulka I), ale vyvolalo
také znovuzrození kapalinové chromatografie a dalších
technik na vyšší úrovni. Vývoj chromatografie ovšem není
izolovaný proces. Probíhá současně s vývojem dalších
separačních a spektrálních metod, zejména s elektroforézou a hmotnostní spektrometrií. Ty se vzájemně ovlivňují nebo dokonce hybridizují. Charakter příslušné isotermy pak ovlivňuje i provedení a formát chromatografického experimentu (viz tabulka II).
Chromatografii charakterizují v podstatě tyto hlavní
procesy: sorpce, distribuce mezi alespoň dvěma fázemi,
difuze a přenos hmoty, přičemž tyto procesy jsou porušovány tokem nebo pohybem fáze či fází.

Závěry v obecné rovině
Nové ideje obvykle vznikají, když intuice pracuje se
solidním základem znalostí a zkušeností. Základní poznatek v době vzniku vypadá často jako speciální kuriozita.
Dobrá teorie ověřená pokusem je schopna ovlivnit vývoj
vědy i techniky.
Tyto úvahy o chromatografii ozřejmují vztah mezi
základním a aplikovaným výzkumem a jeho posloupností.
V druhé polovině 20. století produkce vědeckých, metodických a technických prací vzrostla. Z dřívější úrovně
několika jednotek až desítek prací za rok stoupla až na
několik tisíc prací za rok. Vznikly nejméně 4 mezinárodní
a oborové časopisy s vysokým impaktním faktorem.
V roce 2010 bylo publikováno přes 2000 prací zabývajících se chromatografií.

Co dále může chromatografie přinést
Chromatografie, jak ji obecně chápeme, byla a stále je
objektem výzkumu. Výsledkem je vznik plejády různých
variant chromatografických a analogických metod. Tento
proces zřejmě není zdaleka ukončen. Najde se určitě velké
množství dalších praktických aplikací a bude vyvinuto
mnoho užitečných konkrétních metod, chybí však ještě
další základní výzkum: např. membránové separace jsou
ještě nedostatečně prozkoumaná oblast; miniaturizace na
úroveň nanočástic se nepochybně setká se specifickými
silami a vlivy atd.
Chtěl bych zdůraznit i jiné pojetí  chromatografické
procesy jako subjekt výzkumu v hraničních situacích.
Nemíním tím využití chromatografické analýzy směsí
vstupujících či vystupujících z nějaké reakce. Jde o definování a užití hlavních v chromatografii zvládnutých či studovaných procesů, tj. dynamická sorpce, distribuce mezi
fázemi, difuze a přestup hmoty ve fázích i přes jejich roz-

Poznámka redakce:
Prof. Jaroslav Janák patří k průkopníkům chromatografických metod v naší zemi a patří k nejznámějším
a uznávaným reprezentantům české chromatografické
školy.
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CO ZPŮSOBUJE ZVYŠUJÍCÍ SE STAV NEPŘESNOSTÍ V ODBORNÝCH
INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH ?
a nepřesných formulací, používání nových významů
pro již definované a zavedené termíny.
Cílem této práce je podat přehled o nejdůležitějších
existujících kodifikovaných komunikačních pravidlech
umožňujících snížit komunikační konflikty, omezit mimoběžnou komunikaci a usnadnit vzájemnou komunikaci
mezi odborníky i laiky v současné informační společnosti1,2.

JAN VYMĚTAL
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě,
30. dubna 22, 701 03 Ostrava
vymetal.jan@seznam.cz
Klíčová slova : publikování, normy, nomenklatura, citace,
jednotky, formulace, nedostatky

2. Normy pro odborné publikování
Pro sepsání odborného textu je nezbytná komunikační
kompetence, tedy schopnost číst s porozuměním, písemně
vyjadřovat myšlenky a mluvit tak, aby druzí rozuměli,
schopnost aktivně naslouchat a kriticky pozorovat. Schopnost psát je dnes považována nikoliv za dar nebo talent, ale
za umění, kterému se lze naučit, které je nutno průběžně
procvičovat, zdokonalovat a testovat. Dávné moudrosti
tvrdí, že „kdo jasně myslí, obyčejně také jasně mluví“
a „mozek je aparát, s jehož pomocí myslíme, že myslíme,
když myslíme“. O závažnosti a významu odborné publikace svědčí skutečnost, že zveřejněná práce není pouze věcí
cti autora. Podle souhrnu a celkového obsahu publikací
příslušné země lze usuzovat na její úroveň a vyspělost.
O vzrůstajícím zájmu o kvalitní přípravu vědeckých
a odborných publikací svědčí zavedení studia editologie
a jmenování profesorů tohoto oboru na dvou nizozemských univerzitách v roce 2000. Součástí přípravy jakékoliv publikace je i dodržování etiky vědecké práce, jejíž zásady
bývají písemně formulovány v etickém kodexu většiny vědeckých a výzkumných institucí. Cílem tohoto kodexu je
zajistit, aby byly publikovány pouze původní informace
a výsledky, aby bylo eliminováno publikování neexistujících,
smyšlených, nereprodukovatelných i zcizených výsledků.
Z hlediska struktury odborných publikací platí mezinárodní a české technické normy, jejichž výběr je uveden
v tabulce I. Uvedené normy platí pro zpracování a formální úpravy příspěvků do odborných časopisů a podobných
seriálových publikací. Nemusí se podle nich řídit příspěvky do sborníků, konferenčních materiálů a podobných
sbírkových děl. Je skutečností, že většina odborných časopisů respektuje tyto normy poněkud volněji, než by bylo
žádoucí. Každá redakce časopisu má svá publikační specifika, zveřejněná obvykle ve formě instrukcí pro autory,
a tyto instrukce musí autor respektovat. Poněkud horší je
situace u vědecko-kvalifikačních prací obhajovaných na
vysokých školách. I když řada vysokých škol je již akreditována podle normy ČSN ISO 9000:2000 – Systém managementu jakosti a měla by tedy akceptovat příslušné
normy, zdaleka tomu tak není. Jedná se především o nedostatky v komplexní struktuře práce, v neadekvátním prolínání obsahu kapitol (zejména experimentální část, výsledky, diskuse, závěry) a nedostatky v citování použitých
informačních zdrojů.

1. Úvod
Nedorozumění je geneticky zakódováno v povaze
člověka, nerozumět si je do značné míry normální
a „největší překážkou komunikace je předpoklad, že jsme si
porozuměli“ (G. B. Shaw). Nesoulad ve vnímání sdělení je
především v odborné literatuře žádoucí co nejvíce eliminovat. Řešení této problematiky mimoběžné komunikace
spočívá ve znalosti a schopnosti ovládat strategii předvídání a nápravy významových posunů vytvářením společných
kontextů komunikace. Tyto kontexty vznikají sdílením
zkušeností, snahou komunikujících o vzájemné pochopení,
eliminací předpokladů, že se druzí automaticky dovtípí, co
měl autor na mysli, opakovaným využíváním zpětné vazby, parafrázováním, celoživotním studiem, procvičováním
a zdokonalováním komunikačních dovedností. Výsledkem
řešení nebude odstranění mimoběžné komunikace, ale
snížení komunikačních konfliktů na co nejnižší míru.
V současné době jsou tyto kontexty kodifikovány
v početné řadě národních i mezinárodních norem,
v terminologických příručkách a databázích, výkladových
slovnících, v dohodách mezinárodních organizací apod.
Snahy o nadnárodní kodifikaci terminologických i komunikačních zásad stále pokračují v řadě odborných článků,
v diskuzích na vědeckých setkáních i na internetu.
Jaké jsou nejčastější příčiny zvyšujícího se stavu neuspořádanosti (entropie), nedorozumění a nepřesností
v odborné literatuře a informačních zdrojích? Kromě rychle se rozvíjejících hraničních oblastí základních vědních
oborů to je především informační exploze, přebytek
„exformací“ (informační smog), absence kvalitního recenzního řízení, přechod autorů na e-zdroje a jejich dramatický nárůst. Z hlediska autorů se jedná především o:
 nedodržování norem pro odborné publikování,
 nedodržování platných mezinárodních nomenklaturních pravidel a odborných termínů,
 nedodržování norem bibliografických citací, chyby
v numerické identifikaci informačních zdrojů a plagiátorství,
 používání nenormalizovaných, starších a nevhodných
jednotek,
 používání vágních slov, nesmyslných, matoucích
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Tabulka I
Normy z oblasti přípravy publikací
Číslo normy
ČSN ISO 31-0
ČSN ISO 5966
ČSN ISO 7144
ČSN ISO 214
ČSN ISO 690
ČSN ISO 690-2

Název normy
Obecné zásady používání veličin, jednotek s symbolů
Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv
Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů.
Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci.
Dokumentace – Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
Informace a dokumentace – Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.
Informace a dokumentace – Bibliografické citace
Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů

Vydání
1994
1996
1997
2001
1996
2000

1992
1998

ISO 2014
ISO 2145

Dokumentace – Formální úprava překladů
Informace a dokumentace – Zásady zpracování,uspořádání a grafické úpravy
rejstříků.
Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy programu a diagramy
zdrojů systému.
Korekturní znaménka pro sazbu. Pravidla používání.
Dokumentace – Obsahy periodik
Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých
dalších jednotek
Psaní kalendářních dat v celočíselné podobě
Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů.

ISO 3307
ISO 5127
ISO 5776

Výměna informací – Reprezentace denních dob
Dokumentace a informace. Slovník
Grafická technologie – Symboly pro korektury textů

ČSN ISO 690
ČSN ISO 2145
ČSN ISO 2384
ČSN ISO 999
ČSN ISO 5807

ČSN 88 0410
ISO 18
ISO 1000

2011
1997

1996

1987

v různých jazycích i v různých zemích k vyjádření téhož
pojmu. Dále bylo třeba vybrat termíny, které zajistí ekvivalenty v různých jazycích. Úkolem byla pověřena Mezinárodní organizace pro normalizaci (The International
Organization for Standardization  ISO), která je celosvětovou federací národních normalizačních organizací.
Při zpracování příslušných norem se vycházelo především
ze znění termínů v odpovídajících národních slovnících a v
různých publikovaných mezinárodních dokumentech ISO,
v jejich návrzích a dokumentech dalších mezinárodních
organizací (např. IFLA, UNESCO, OECD, WIPO, EPO).
Definice byly formulovány s cílem dosáhnout vhodnou
rovnováhu mezi přesností a srozumitelnou jednoduchostí
chápanou všemi zúčasněnými stranami.
Používání výlučně normalizovaných pojmů  ať již
na základě norem mezinárodních (ISO, IEC), evropských
(EN, HD, ENV, ETS, I-ETS), či národních (ČSN, ASTM,
DIN, BS, GOST apod.)  se tak stalo mezinárodním konsenzem odborné komunikace i komunikace s laickou veřejností. V odborné i pedagogické oblasti je nutno,
a v ostatních oblastech doporučeno, používat nomenklaturní zásady mezinárodních organizací (IUPAC, IUPAP,
IUBMB) a řadu dalších mezinárodně uznávaných, doporu-

3. Nomenklaturní pravidla a odborné termíny
Je skutečností, že odborní pracovníci a specialisté
často nedokáží veřejnosti jasně a zřetelně vysvětlit to, co
považují za běžnou věc, o které laická veřejnost nemá
často ani tušení. Pak dochází k tomu, že veřejnost si sdělované informace vyloží podle toho, co zná z běžného života, a vytvoří si tak zcela mylnou představu o odborné realitě. Na druhé straně rozvoj jednotlivých vědních oborů,
hraničních oborů a informační exploze vedou k tomu, že si
často odborně nerozumí ani specialisté z jedné vědní disciplíny. Je zřejmé, že při prudkém rozvoji jednotlivých vědeckých disciplín a subdisciplín může docházet a také
dochází k různému výkladu řady odborných termínů, používání tradičních termínů v jiném významu, než původně
měly, a k dalším jevům, ztěžujícím národní i mezinárodní
výměnu duchovních a materiálních hodnot. Existuje značné množství termínů používaných v různých oborech nebo
jazycích k vyjádření téhož pojmu, nebo naopak potřebné
ustálené pojmy ještě neexistují či jsou nepřesné. Aby bylo
možno alespoň částečně zamezit nedorozuměním způsobenými popsanou situací a usnadnit tak výměnu informací,
bylo třeba vytvořit definice, které budou používány
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Tabulka II
Přehled publikací IUPAC a dalších informačních zdrojů z oblasti chemického názvosloví
Název publikace
Autoři
Tištěná verze
Online verze /URL
Principles of Chemical Nomenclature : A Guide to IUPAC Recommendations
Leigh G. J., Favre H. A., Metanomski W. V.
Oxford: Blackwell Science, 1998.
Compendium of Chemical Terminology, 2. vyd. (The Gold Book)
McNaught A. D., Wilkinson A.
http://goldbook.iupac.org
Oxford : Blackwell Science, 1997.
IUPAC Compendium of Chemical Terminology (The Gold Book)
http://goldbook.iupac.org
IUPAC. Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (The Green Book). 3. vyd.
Cambridge : RSC Publishing, 2007.
http://greenbook.iupac.org
Nomenclature of Inorganic Chemistry – IUPAC Recommendations 2005. (The Red Book)
Connelly N. G., Damhus T.
Cambridge: RSC Publishing, 2005.
http://redbook.iupac.org
A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (Recommendations 1993) (The Blue Book).
Panico R., Powell W. H., Richer J.-C.
Oxford : Blackwell Science, 1993
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/
český překlad: Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (doporučení 1993).
Překlad : Kahovec J., Liška F., Paleta O.
Praha: Academia, 2000.
http://www.cas.cz/ACADEMIA
Compendium of Polymer Terminology and Nomenclature - IUPAC Recommendations 2008. (The Purple Book). 2. vyd.
Jones R.G., Kahovec J., Stepto R., Wilks E. S.
Cambridge: RSC Publishing, 2009.
Compendium of Analytical Nomenclature (Definitive rules 1997), (The Orange Book). 3rd edition.
Inczedy J., Lengyel T., Ure A. M.
Oxford: Blackwell Science, 1998.
http://www.iupac.org/publication/analytical_compendium
Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences (The Silver Book).
Rigg J. C., Brown S. S., Dybkaer R., Oleson H.
Oxford: Blackwell Science, 1995.
Je připraveno aktualizované vydání
http://www.iupac.org/web/ins/2007-033-3-700
Biochemical Nomenclature and Related Documents. (The White Book). 2nd edition.
Liébecq C.
Seattle: Portland Press, 1992.
http://www.chem.qmw.ac.uk/IUPAC/biblio/white.html
Názvosloví organické chemie. 2. vyd.
Fikr J., Kahovec J.
Olomouc: Rubico, 2008.
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čovaných a používaných zásad. V tabulce II je uveden
přehled pravidel Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
(IUPAC) a některých českých nomenklaturních příruček.
V informačních zdrojích pojednávajících o chemické
problematice se stále ještě setkáváme např. s používáním
nedoporučených triviálních názvů kysličník, sirovodík,
čpavek, acetylen, isopren, isobutanol, xylen, názvů některých halogensloučenin (např. chloroform, fosgen), názvů
karboxylových kyselin a jejich derivátů (např. kyselina
mravenčí, mléčná, hydroxymáselná).
Setkáváme se např. s psaním metyl- místo jedině
správného methyl-; antracen místo anthracen; tionaften 
thionaften, benzothiofen místo správného benzo[b]thiofen
atd. Přičemž uvedené příklady chybných názvů připouští
jako jedině správné Akademický slovních cizích slov
(Praha, Academia 2006), byť není pro chemickou nomenklaturu směrodatný. Podobně jako pravidla pro názvy
sloučenin nejsou běžně dodržována ani pravidla pro správné znázorňování strukturních vzorců sloučenin. O tom, že
i v jiných chemických disciplinách probíhá diskuse na toto
téma, svědčí příspěvek Palety 3 z oblasti organické chemie.

i údaje, které v práci vůbec nejsou obsaženy. Ze studie
provedené E. Pitkinem vyplývá, že podíl „chybných abstraktů“ ve zkoumaných 264 článcích činil 39,4 %, přičemž
v nejlepším časopisu bylo „pouze“ 18 % chybných anotací
a v nejhorším časopisu jich bylo plných 68 % !
V současné době je „módním“ trendem v oblasti publikování plagiátorství. Norma ČSN ISO 5127:2003 – Informace a dokumentace – Slovník, definuje plagiát jako „
představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo
napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního“.
Plagiátem je tedy jakékoliv užití cizí myšlenky
v publikaci, bez uvedení autora původního. Při práci
s informačními zdroji je proto nezbytné dodržovat publikační i citační etiku a to jak z důvodů dohledatelnosti citovaného informačního zdroje, tak z hlediska právního.
V ČR je v tomto směru závazný zákon č. 398/2006 Sb.,
vyhlašující úplné znění zákona č.121/2000 Sb. o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (tzv. autorský zákon).

5. Normalizované jednotky

4. Bibliografické citace informačních zdrojů

Tak jako jsou normalizovány nomenklaturní pravidla
a odborné termíny, jsou normalizovány jednotky fyzikálních i chemických veličin, matematické symboly, výrazy
a vztahy včetně jejich formálně správného a věcného zápisu. Již déle než 45 let je normativně zavedena mezinárodní
soustava jednotek SI, včetně jejich násobků a dílů i některých vedlejších jednotek. Přehled základních norem
z oblasti psaní a používání veličin a jednotek je uveden
v tabulce III. Jiné jednotky, byť na jejich používání byla
odborná i laická veřejnost zvyklá a těžko se s nimi loučila,
se tak staly „nezákonnými“ a nesmí se používat a to ani
v kombinaci s jednotkami SI. Přesto se dosud setkáváme
v publikacích, přednáškách, vědecko-kvalifikačních pracích i v médiích se „starými“ nebo zcela nesprávnými
jednotkami a chybným zápisem. Nejčastější příklady jsou
uvedeny v tabulce IV.
Ve výrobních firmách se po přijetí SI soustavy jednotek musely všechny měřící přístroje vyměnit za nové, odpovídající novým jednotkám, musely se přepracovat
všechny příslušné dokumenty (reglementy, bezpečnostní
a havarijní předpisy), obsluha výrobních zařízení se musela přeškolit na nové jednotky atd. To stálo nemalé náklady
a způsobilo dočasné snížení bezpečnosti výroby (tradiční
používání „starých“ jednotek obsluhou zařízení), ale firma
si tak zachovala konkurenceschopnost a vyhověla požadavkům Inspektorátu bezpečnosti práce. Vyžadování používání normalizovaných jednotek v odborné publikační
praxi tato rizika ani náklady nezahrnuje, a přesto se jejich
důsledné používání nedaří plně akceptovat.
Také technickému dodržování jednotného správného
zápisu je nutno věnovat, především v současném období
publikování v elektronických informačních zdrojích, mimořádnou pozornost. V této souvislosti je vhodné připomenout zásadní práci Julákové10 a zpřesňující dodatky
dalších autorů11,12 .

Pro citaci informačních zdrojů jsou určeny zásady
uvedené v normách ČSN ISO 690:1987 a ČSN ISO 6902:1997 (viz tab. I). Zkráceným výkladem těchto norem
a příklady jejich využití v publikační praxi se zabývají
např. práce4–8. Informační zdroje, na něž je v publikaci
odkazováno, se obvykle uvádějí v závěru dané práce
v kapitole nazývané literatura, souhrn použité literatury
apod.V současné době je často tato kapitola nazývána Seznam informačních zdrojů, protože stále častěji obsahuje
především adresy informačních zdrojů v elektronické
podobě.Je skutečností, že se obě uvedené normy zejména
v odborných časopisech nedodržují. Téměř každý vydavatel periodika má své zvyklosti v citování informačních
zdrojů a nic jej ke změně nenutí, protože dodržování norem není povinné. Poněkud jiná je situace u organizací,
zejména vysokých škol, které se přihlásily k akreditaci
podle již zmíněné normy ČSN ISO 9000:2000. V tomto
případě je dodržování norem ISO povinné a obhajované
i publikované práce musí splňovat všechny normy uvedené
v tabulce I, včetně norem citačních, s možností přihlédnutí
k některým zvyklostem školy. V polovině roku 2010 bylo
organizací ISO zveřejněno již třetí vydání mezinárodní
normy ISO 690:2010 9. Český překlad této inovované normy je připravován Úřadem pro technickou normalizaci
a bude pravděpodobně publikován v prvé polovině roku
2011. Do doby zveřejnění překladu zůstávají v platnosti
původní uvedené normy.
Poměrně často se vyskytujícím nedostatkem jsou
neopravené numerické chyby v seznamu použitých informačních zdrojů při korektuře publikace, takže čtenář má
ztíženou šanci získat citovaný dokument. Dalším nedostatkem bývá chybná anotace v abstraktu primárního zdroje.
V anotaci se mohou vyskytovat údaje, které jsou v rozporu
s fakty v abstrahované práci uvedenými nebo dokonce
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Tabulka III
České technické normy a další informační zdroje z oblasti veličin a jednotek
Číslo normy
/autor/ zdroj
ČSN ISO 31- 0
- 1
- 2
- 3

Název

Vydání

Veličiny a jednotky
Část 0 : Všeobecné zásady
Část 1 : Prostor a čas
Část 2 : Periodické a příbuzné jevy
Část 3 : Mechanika

Praha : ČNI
1994
1994
1994
1994

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Část 4 :
Část 5 :
Část 6 :
Část 7 :
Část 8 :
Část 9 :
Část 10 :
Část 11 :

1994
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1999

- 12

Část 12 : Podobnostní čísla

1998

Část 13 : Fyzika pevných látek
Veličiny a jednotky. Část 3 : Prostor a čas
Veličina a jednotky. Část 4 : Mechanika
Zákonné měrové jednotky.

1997
2007
2007
Praha:ÚNM,1963

- 13
ČSN ISO 80000-3
ČSN ISO 80000-4
ČSN 01 1300

Teplo
Elektřina a magnetismus
Světlo a příbuzná elektromagnetická záření
Akustika
Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Atomová a jaderná fyzika
Jaderné reakce a ionizující záření
Matematické znaky a značky používané
ve fyzikálních vědách a v technice

Vyhláška MPO č.264/2000 Sb.o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o Sbírka zákonů ČR
jejich označování.
2000.
www.cmi.cz
Mohr P. J., Barry N., Newell T. a D. B. CODATA doporučené hodnoty základních fyzikálních konstant: 2006, 2008. Dostupné na http://physics.nist.gov/cuu/Constants .

to, je všeobecně známo, všechny výzkumy ukazují, vědečtí
pracovníci se všeobecně shodují, “ apod. Uvedené formulace mohou být důvodně považovány za určitou manipulaci, dogmatismus, nekritičnost, sugesci, mlžení, či nedostatek konkrétních informací. Tradované klasické příklady
„zavedených frází“ v odborné literatuře jsou obsaženy
v tabulce V.
Používání slov v nestandardním významu – jde
pravděpodobně o hlavní problém současné komunikace.
Součástí stávající komunikační krize je záměna a používání odborných termínů v jiném významu, než byly původně
definovány. Jako příklady lze uvést :
 zaměňování pojmů : informace – znalosti – zkušenosti – vědomosti; databáze – báze dat  báze informací – báze znalostí; abstrakt  anotace; vynález –
patent – objev; ochranná známka – značka; kompetence – kvalifikace – schopnost – dovednost – způsobilost; bezrozměrná – bezrozměrová veličina13 ; referenční – referentní elektroda13 apod.;
 chybné a neúplné používání pojmů : větší polovina;
procentní bod; nejoptimálnější; titul profesor pro

6. Nepřesné a chybné formulace
Jazyk a styl současné publikace musí akceptovat zásadní požadavek, totiž že při psaní je třeba mít na paměti
čtenáře. Proto musí být jazyk a stylizace sdělení ve formě
jednoznačné, srozumitelné a úsporné. Jako odstrašující
příklad lze uvést : „Nejsem si zcela jist, zda máš pravdu,
pochybuješ-li o oprávněnosti své domněnky, že se možná
mýlím, když tvrdím, že mám určité pochybnosti o tvé obavě, že dojde na má slova“. Autor se tedy musí vyrovnat
s protichůdnými požadavky. Čtenář má být informován co
nejúplněji a současně co nejstručněji. Proto se vyvinul
zvláštní typ jazyka, charakteristický pro odborné texty.
I v tomto specifickém případě se vyskytují prvky mimoběžné a chybné komunikace, z nichž lze uvést především :
Používání vágních slov, frází a formulací  jedná se
o slova, která bez upřesňujícího významu působí jako nic
neříkající fráze. Jako příklad uveďme slova a spojení jako
„brzy, dobrý výkon, s velkou pravděpodobností, zanedlouho, v dohledné době, mělo by se, bylo by dobře, chtělo by
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Tabulka IV
Příklady správného a nesprávného používání jednotek
Veličina
Čas

Symbol
t

Délka

l

Jednotka
s
(min, h,)
m

Teplota

T
t

K
(°C)

Tlak
Objem

p
V
%

Pa
m3 (l)
% hm.
% obj.
% mol.
dtto
J
kg

Bezrozměrná

Energie
Hmotnost

‰
E
m

Chybně používané jednotky nebo jejich zápis
s., sec., sec, sek., sek ; min.; h., hod., hod ; vteřina, vt., vt,
světelný rok (9,4605.1015 m), parsek (30 857.1012 m), mikron (10-6 m),
angström (10-10 m), námořní míle (1852 m),
°K, °C, ° K, ° C, bod varu, (správně teplota varu), bod...
K, °K, ° K, ° C, bod varu, tání, vzplanutí atp.
mm Hg, mm H2O, bar, Torr, atm, techn.atm., atp.
Nm3,
nespecifikování rozměru v daném případě,
ppm (10-6), ppb (10-9)
dtto ( 10-3)
kalorie, cal., cal, kal., kal,
tuna (103 kg), metrický cent (102 kg)

sku. I tomu vyhlašujete válku? Nikoliv, Rumunsko je náš
spojenec.“
Do této kapitoly samozřejmě patří i nedodržování
pravopisu jednotlivých termínů i pravopisu celého sdělení,
častý výskyt hrubých chyb, chybná interpunkce, nepřesné
a chybné překlady odborných termínů, nadměrné a neodůvodněné používání anglicismů, nepřesné formulace a anakoluty.

středoškolského pedagoga; použití pojmu zisk, aniž
by byl jeho význam konkretizován (jde o tržbu, příjem, provozní zisk, základ daně, marži ?);
 zneužívání pojmů : O2 je tradiční mezinárodní označení kyslíku, dnes používané i pro označení telekomunikační společnosti;  je řecké písmeno mí, které
se pod vlivem módní angličtiny začalo vyslovovat
„mjů“;
 používání odborného, laboratorního a provozního
slangu: odželeznění, štucek, odplyn, dorafinace, erlenka, destilka apod.
Je zřejmé, že zvyšující se stav entropie v odborných
publikacích i při verbální komunikaci je infekce, která
úspěšně komplikuje vzájemné dorozumívání. Důkazem,
kromě již uvedených dílčích příkladů, jsou výroky, které
zazněly v různých prostředích a které jistě nepotřebují
komentáře : ze školy : Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý; reklama
v restauraci : Neumí vaše manželka vařit? Přijďte k nám,
najíte se jako doma! ; ze sportu : Zlepšíme se! Otočíme to
o 360° !; ze soudní síně: Pane svědku, jak daleko byla od
sebe auta v době nárazu?; z firmy : Od zítřka smějí zaměstnanci vstupovat do budovy pouze s magnetickou bezpečnostní kartou. Fotografie na kartu budou pořízeny příští středu a zaměstnanci dostanou kartu za dva týdny. ;
z medií : Konstatuji tedy, že autor je z poloviny idiot. Na
důkaz dobré vůle vydávám ihned dementi: Není pravda, že
autor je z poloviny idiot, pravdou je, že z poloviny idiotem
není.; z politiky : poté, co Maďarsko jako spojenec Hitlera
vyhlásilo válku USA, odehrál se údajně mezi diplomaty
tento rozhovor: „Vy jste republika? Nikoliv pane, království. Pak tedy máte krále? Ne, v čele státu je admirál Horthy. U jakého moře ležíte? Nemáme moře. Máte nějaké
požadavky vůči Rusku? Nemáme. Snad vůči Británii či
vůči nám? Žádné. Vůči někomu jinému? Ano, vůči Rumun-

7. Závěr
Zveřejňování nových poznatků v odborných informačních zdrojích v současném globalizovaném informačním prostředí musí bezpodmínečně akceptovat základní
pravidlo, že při komunikaci musí autor sdělení mít na
paměti příjemce sdělení – tedy čtenáře nebo posluchače.
Ten by měl sdělení pochopit tak, jak jej autor napsal, řekl,
či napsat zamýšlel. To se týká komunikace odborníků stejného nebo podobného zaměření (syntetický chemik, analytik, provozní technolog, projektant), komunikace
s profesně odlišnými odborníky (chemik, houslový virtuos,
tenista) i komunikace s laickou veřejností při srozumitelném zpřístupňování nejnovějších poznatků. Je proto zcela
na místě požadavek na snižování entropie v současných
informačních zdrojích, omezování mimoběžné komunikace, dodržování příslušných norem, nomenklaturních pravidel, normalizovaných jednotek i požadavek na korektní a
maximálně přesné vyjadřování. Je skutečností, že uváděné
normy, pravidla a jednotky jsou většinou všeobecnými
doporučeními, jejichž používání není povinné. Povinné
akceptování je obvykle dáno jako součást smluvního vztahu (např. akreditace podle norem ISO, dodavatelskoodběratelské smlouvy) nebo požadovaným kvalifikačním
stupněm vzdělání (např. zadání tématu vědeckokvalifikační práce). Snad jednou dojdeme k vývojovému
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Tabulka V
Přehled a výklad „zavedených frází“ v odborných publikacích
Používaná fráze
Je již dávno známo…
Teoreticky i prakticky velmi významné…
Tři vzorky byly vybrány pro detailnější studium...

Výklad fráze
Nenamáhal jsem se nalézt původní citaci....
Zajímavé pro mne...
Výsledky ostatních pokusů nedávaly smysl a proto byly
zanedbány...
Neměl jsem čas na ověřování…
Skutečné složení není známé...

Lze předpokládat…
Čistota – vysoká, velmi vysoká, mimořádně vysoká,
spektroskopická...
Se vzorky se zacházelo s mimořádnou péčí
Uvádím typické výsledky…
Korelace je výborná
dobrá
uspokojivá, solidní
vyhovující
tak dobrá, jak lze očekávat
vzhledem k daným aproximacím.
O těchto výsledcích bude pojednáno příště…
Pokusy v delší časové periodě by pravděpodobně
prokázaly...
Všeobecně se přijímá, že …
Řádově souhlasí…
Děkuji kolegovi A za technickou asistenci
při experimentech a kolegovi B za cenné diskuse

Neupustili jsme je na podlahu...
Uvádím nejlepší výsledky…
Korelace je dosti dobrá
špatná
pochybná
imaginární
žádná
Snad se k tomu ještě někdy vrátím…

Ještě několik chlapíků si myslí, že …
Nesouhlasí…
Kolega A práci udělal, kolega B mi vysvětlil, co to znamená, ale autorem jsem JÁ !!

stupni inteligentní společnosti, kde dodržování uvedených
dohodnutých pravidel autory, redaktory, recenzenty, oponenty, pedagogy a studenty bude zcela samozřejmou věcí.
Zatím nezbývá než důrazně apelovat na dodržování dohodnutých mezinárodních pravidel a v mezních případech
řešení vzniklých problémů v jejich duchu. Jinak bychom
mohli i nadále používat „klasické“ jednotky jako byly
poise, BTU, loket, žejdlík, máz, sáh, hřivna, versta, yard,
psi, pud, gallon, unce apod.
Tradice nemůže být brzdou dalšího vývoje, ani
důvodem k odmítnutí zjednodušování a kodifikace komunikace v procesu celosvětově postupující globalizace. I
v tomto případě platí konstatování P. Druckera z oblasti
managementu: „V budoucnosti budou existovat jen dva
druhy organizací – ty, které se změní a ty, které zaniknou.“
Nemůže se tento závěr týkat i přežívání tradičních informačních zdrojů ?
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Ze života chemické společnosti
Heyrovsky-Ilkovic-Nernst – Lecture 2010
In 2002 Czech, Slovak and German Chemical societies concluded an agreement upon the installation of the
named Heyrovský-Ilkovič-Nernst lecture which should
serve to initiate and strengthen cooperation between research institutions in the field of electroanalytical chemistry in Czech Republic and Slovakia on one side and Germany on the other side. In the year 2010, Professor FrankMichael Matysik from Institute of Analytical Chemistry,
Chemo- and Biosensors, University of Regensburg was
entrusted with the delivering this honorary lecture in recognition of his contribution to the field of electroanalytical
chemistry and to the international cooperation between
Czech, German, and Slovak chemists in this filed. Prof.
Matysik is outstanding researcher in the field of electroanalytical methods (electromigration techniques and electrochemical detection). He graduated from University of
Leipzig in 1990, in 1994 he got PhD from the same university. Since 2008, he is Professor at the University of
Regensburg. He passed number of research visits at outstanding foreign universities (Budapest, Coimbra, Oxford,
Uppsala, Sao Paulo, Ohio University, Monash University
in Australia). He has long and useful cooperation with
electroanalytical chemists both in Czech Republic and in
Slovak Republic resulting in student exchange, joint research projects and joint student’s conferences. During his
visit of Czech Republic and Slovakia he delivered three
outstanding lectures covering his broad research interest.
On December 14, 2010 at Charles University in Prague,
Faculty of Science he talked about Noncoventional Hydrodynamic Electroanalytical Systems, on December 15, 2011
at Institute of Biophysics of the Academy of Sciences of
the Czech republic in Brno he deliver lecture entitled
“Bioanalytical Studies Using Advanced Electrochemical
Systems” and on December 16, 2011 at Slovak Technical
University, Faculty of Food and Chemical technology,

Prof. J. Barek, Head of the Department of Analytical Chemistry,
Charles University in Prague presents Heyrovský-Ilkovič-Nernst
lecture certificate to Prof. Profesor Frank-Michael Matysik from
Institute of Analytical Chemistry, Chemo- and Biosensors, University of Regensburg

Department of Analytical Chemistry in Bratislava the topic
was “Microfluidic systems in conjunction with electrochemical and MS detection”. Rich and useful discussions
in all above mentioned Czech and Slovak institutions resulted in many other interesting suggestions to further
broaden and strengthen existing cooperation in the field of
electroanalytical chemistry. It is appropriate to thank to
Prof. Dr. Wolfram Koch, Executive Director the German
Chemical Society (GDCh) and to Barbara Koehler from
GDCH headquarters in Frankfurt am Main for their kind
help in arranging this Heyrovsky-Ilkovic-Nernst tour and
for their continuous interest in this useful project.
Jiří Barek and Jan Labuda

Odborná setkání
Letos konaná výstava měřící, analytické a přístrojové
techniky pro chemii a příbuzné obory přilákala 978 firem
z 29 zemí světa, které vystavovaly ve 2058 výstavních
odděleních. Na konferenci bylo uděleno 11 cen, proběhlo
18 sekcí a 9 workshopů, 78 přednášek, 83 posterových
sekcí, 53 symposií a 100 odborných kursů. Na konferenci
bylo rozděleno 1,1 milionů USD v grantech. Letošního
Pittconu se zúčastnilo téměř 17 000 účastníků (z ČR jich
bylo registrováno 8 a 3 firmy).
Plenární přednášku letos proslovil Chad A. Mirkin z
Northwestern University, Evanston, Illinois, podle Thomson Reuters nejcitovanější chemik na Zemi, na téma Poly-

Největší chemická
výstava v USA
PITTCON 2011
Ve dnech 13.18. března 2011 se konala v Atlantě
výstava a konference, známá tradičně pod jménem Pittcon,
které je odvozeno od Pittsburgh Conference (neb poprvé
se konala v hotelu William Penn v Pittsburgu v únoru
1950), kterou pořádají dnes již na různých místech USA
tradičně Spectroscopy Society of Pittsburgh (SSP) a Society for Analytical Chemists of Pittsburgh (SACP).
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valent DNA Architectures: New Modalities For Intracellular Gene Regulation and Detection.
Během konference a výstavy probíhal tradiční
Science Week, se zajímavými tématy jako: Starting An
Elementary School Olympiad, Green Chemistry, Blood
Spatter and Fingerprint Analysis  An intro to Forensic
Science, Teaching Chemistry in Alternative Schools, Weird
Science on Fuels and Energy a další.
V roce 2012 se bude konat Pittcon v Orlandu na Floridě od 11. do 16. března.
Pavel Drašar a Jiří Barek

(foto Pittcon)

Členská oznámení a služby
Karbanovich Galina, studující, FAF UK Hradec Králové
Kessler Jiří, Bc., studující, VŠCHT Praha
Khaled Abdulmanea Mgr., studující, VŠCHT Praha
Kostov Ondřej, Bc., studující, VŠCHT Praha
Kratochvíl Jiří, Mgr., studující, FAF UK Hradec Králové
Macková Zuzana, Bc., studující, UTB Zlín
Mucha Martin, Mgr., VŠB Ostrava
Nejedlý Jindřich, Bc., studující, PřF UK Praha
Novotný Jan, studující, PřF MU Brno
Ondřej Rudolf, studující, UTB Zlín
Polívková Michala, Mgr., studující, PřF UK Praha
Pozník Michal, studující, VŠCHT Praha
Prchalová Eva, Ing., studující, PřF UK Praha/ÚOCHB
AV ČR Praha
Procházková Markéta, Mgr., studující, PřF MU Brno
Proisl Karel, Bc., studující, UTB Zlín
Riedl Jan, studující, ÚOCHB AV ČR Praha
Slazhnev Anton, Ing., studující, ÚOCHB AV ČR Praha
Strejc Martin, Ing., studující, VŠCHT Praha
Teplý Pavel, Mgr., studující, PřF UK Praha
Teslová Petra, Mgr., studující, LF UP Olomouc
Trousil Jiří, studující, Masarykova střední škola Praha
Váchová Lenka, Mgr., studující, FAF UK Hradec Králové
Vrbková Eva, studující, VŠCHT Praha
Zatloukalová Martina, Mgr., studující, LF UP Olomouc

Akademie věd ČR udělila v chemických vědách
tituly doktor věd (DSc.):
RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.
doc. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
RNDr. Libor Matějka, CSc., DSc.
doc. RNDr. Petr Bouř, CSc., DSc.
doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc.

Noví členové ČSCH
Čmolík Václav, studující, VŠCHT Praha
Diviš Martin, Mgr., studující, PřF UK Praha
Havel Václav, Bc., studující, PřF MU Brno
Holakovský Roman, Mgr., PhD., VŠCHT Praha
Holec Jan, Bc., studující, VŠCHT Praha
Holub Jan, Bc., studující, VŠCHT Praha
Hrušková Kateřina, Mgr., studující, FAF UK Hradec
Králové
Chernykh Yana, studující, ÚOCHB AV ČR Praha
Jakubek Milan, Bc., studující, VŠCHT Praha
Jírů Kristina, studující, ČZU Praha
Kafka František, Ing., studující, VŠCHT Praha
Kaňa Pavel, Ing., SPUR a.s. Zlín

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.
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Střípky a klípky o světových chemicích
Slovanské kořeny Lothara Kolditzea

dřevo, asi na papír, a druhá vyráběla šmolku, zřejmě pro
potřeby továrny první. Jméno Kolditz, slovansky Koldice
měl hrad pár kilometrů západně od Meisen, založený
v době, kdy se Meisen jmenovalo ještě Míšeň a bylo sídlem markraběte Koldice. Na troskách tohoto hradu vystavěl Hitler pevnost s okrajovým vojenským využitím, byli
tu drženi v zajetí nepřátelští důstojníci. Už se ale jmenovala Colditz.
Míšeňské hrabství založil pro Theofila z Koldice
1330 Jan Lucemburský jako odměnu za účast v bojích
v severní Itálii. K platu markrabího přidal ještě hrad Krupku na jižním svahu Krušných hor. Hrad skončil, jak později odhalil J. W. Goethe, jako zdroj stavebního materiálu
pro nevojenskou zástavbu. Okolní zásoby rud kovů a jejich
kutání ověnčily Krupku dlouhou řadou vsí a vísek. Pro
Krupku je pomníkem nerost „krupkait“ objevený mým
přítelem a polojmenovcem Luborem Žákem. Poprve bylo
jméno Kolditz vtesáno do kamene v klášteře, aby připomnělo dceru markrabího, Sabinu a neblahý osud jejího
nápadníka. Protože obyvatelstvo míšeňské marky bylo
převážně slovanského původu – polabští Slované a lužičtí
Srbové s příměsí Slezanů a Poláků – rytíř z Kolditz počeštil křestní jméno Teofil na Týmu, Tému či Těmu a to se ve
vládnoucí větvi dědilo až po Tému pátého, který skončil
počátkem 16. století způsobem mezi tehdejšími urozenci
obvyklým, panství propil a skončil bezdětek.
Na počátku 14. století zadala abatyše Kunhuta iluminace svého pasionálu žebravému mnichu dominikánu Koldovi z Koldic, který protoulal západní Evropu. V části
pasionálu, který vedle kreseb doplnil i textem, je po prve
nakreslen český erb, stříbrný lev v červeném poli. Příjmení
Kolda vzniklo jako zdrobnělina Mikoláše. Ještě dnes jsou
v telefonních seznamech hojní Koldové vedle Kuldů,
vzniklých z Mikuláše. V české historii je připomínán ještě
Jan Kolda ze Žampachu, původně husita, který využiv
strategicky výhodnou polohu hradu Žampachu nad údolím
Orlice, živil se dohledem na cestu do Polska a vybíral příslušné poplatky.
Lotharem Kolditzem, otcem dvou dcer, končí jedna
z vedlejších větví Kolditzů. Končí důstojně čestným členstvím České společnosti chemické. Až se bude v roce 2029
odhalovat při stém jubileu pamětní deska Lotharu Kolditzovi, to už těžko v restauraci „U Glaubiců“, měl by předseda chemické společnosti místo proslovu recitovat slavnou báseň Jana Nerudy o Janu Kalventovi, klempíři Čechu, který v praněmeckém městě Chebu sjednocoval Čechy a Němce pod heslem „Já myslím, abychom šli do hospody.“

Účastníci „Symposia o koordinačních sloučeninách“
v Praze (1961) se při setkání s úsměvným, ani ne třicátníkem prof. Lotharem Kolditzem nemohli ubránit dojmu, že
by jeho povahu a vystupování lépe vystihovalo jméno
Koldic. Koho by tehdy napadlo, že ho za pár let (1981)
budou přijímat mezi sebe jako čestného člena Čs. společnosti chemické a že ho ozdobí Hanušovou medailí. Protože
již delší dobu se mohu počítat k jeho přátelům, pokusím se
přispět k řešení tohoto problému – jednak pozorováním
jeho povahy a jednak z hlediska rodopisného, pro které je
v dlouhé historii rodu pánů z Koldic dostatek pokusného
materiálu.
Přestože se Lothar hlásí k německé národnosti, především dvě události otřásly v mých očích jejími projevy. Při
setkání na nástupišti pražského nádraží jsme probírali příspěvek, který jsem chystal pro časopis, jehož byl Lothar
redaktorem a který se nesetkal u mého protikolegy
A. A. Vlčka s pochopením. Lothar mi poradil, abych pod
nadpis místo věnování napsal „Tato práce byla napsána
Dr. A. A. Vlčkovi navzdory“. Samozřejmě německy. On
že to při korektuře zachytí. Korekturu mám asi čtvrt století
schovanou a Vlčkovi jsem ji ukázal. Přijal to se smíchem,
i když trochu hraným.
Druhý případ měl více svědků. V roce 1964 se nedožil prof. Walter Nernst, známý majitel třetí věty termodynamické, rovnice a lampy svých stých narozenin a při té
příležitosti se konala veliká oslava v posluchárně Humboldtovy univerzity, kde tu třetí větu při přednášce formuloval. Lothar mne přivedl do posluchárny zpoza katedry
mezi hosty, k údivu oficiální pražské delegace. Během
úvodních slov, nic neříkajících mně ani Lotharovi, seznámil mne se známými historkami z Nernstova života. Dva
mladí asistenti připravili k slavnostnímu zažehnutí Nernstovu lampu, která odpočívala ve skříni údajně několik
desetiletí. Pokus se zdařil a byl odměněn příznivou reakcí
– odklepán – celou posluchárnou. Poté přistoupili představitelé univerzity k bílému lajntuchu, aby jeho stržením
odhalili pamětní desku. V tom okamžiku poznamenal Lothar: „aby nespadla i ta deska“! V tak slavnostní okamžik
by to žádný Němec neřekl, i kdyby tu možnost tušil. To
řekl Slovan Lothar.
Lothar se narodil v rodině Kolditzů v Albernau, vesnici na severním svahu Krušných hor, na hranici orné půdy
a horských lesů. V přihlášce na Humboldtovu univerzitu
byla rodina prohlášena za dělnickou, bylo to však už
v době, kdy dělnictví bylo hodnoceno daleko výše než
maturita. Nedaleko od Albernau byly v údolí říčky zaříznuté do horského svahu dvě továrny – jedna zpracovávala

a

Poznámka redakce: (*1929), významný německý chemik, ředitel bývalého Zentralinstituts für anorganische Chemie der
Akademie der Wissenschaften der DDR.
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P.S.
Tuto vzpomínku v německém znění přijal Lothar
s ohodnocením „köstlich“ (skvostné), připojil tři opravy
a citát Františka Petrů: „Kdybyste se narodili o několik
kilometrů jižněji, narodili byste se jako Češi.“ Těch několik kilometrů by bylo patnáct a rodiště by byly Kraslice.
Zasloužený odpočinek tráví Lothar zčásti v polesí Steinförde/Havel ( to není prezident, ale řeka), zčásti jako zlatým odznakem ozdobený funkcionář Leibnitz-Societas.
Lubor Jenšovský
pyknometr zhotovil kutil soustružník z teflonu, který je
tepelně i chemicky odolný a cenově přístupný.
Těleso pyknometru je válcová nádobka asi 20 mm
v průměru  stěny mechanicky nedeformovatelné (míry
nejsou kritické a řídí se rozměry výchozího materiálu –
teflonové kulatiny). Výška je podle použití 20–30 mm.
Uzavírá se víčkem na spodu mírně konickým (viz obrázek)
a s provrtanou „kapilárou“. Průměr víčka musí odpovídat
otvoru válce – „pasovat“. Víčko může být společné několika válečkům. Vzorek pevné látky může být práškovitý
i kusovitý, kovová matice, krystalový zlomek, nebo i drobná součástka (náušnice). Menší pyknometr na snímku má
objem asi 1,3 ml. Je bohužel snadno zcizitelný, a to
i s obsahem dvou náušnic nebo perel.

Teflonový pyknometr 
J. L. Gay-Lussacovi in memoriam
Přestože se nesčíslnými objevy v oblasti chemie
a fyziky vryl J. L. Gay-Lussac do paměti svých následovníků, jeden z jeho pomníků má v našich laboratořích zcela
zvláštní pozici – pyknometr. Po dvou stoletích tato nádobka slouží ke stanovení hustoty kapalin i látek pevných, je
v prodeji za cenu řádově několika set korun (pyknometry
skleněné a kovové) a za svou oblibu vděčí své jedinečnosti.
Jen velice zručný sklář zhotoví malou baničku se
zátkou ze zabroušené kapiláry. Přesnost stanovení hustoty
pevného vzorku je dána poměrem váhy vzorku a suspenzní
kapaliny. Nové plastické hmoty dovolují, aby si vhodnější

Lubor Jenšovský

Aprílový klub
kvapily by zcela jistě i samotnou přírodu. Tentokráte jsem
ale narazil na zajímavý příspěvek v Technickém týdeníku,
který podle mého názoru zastupuje periodika poskytující
technicky orientované veřejnosti aktuální a věcně správné,
byť zestručněné a zjednodušené informace. Proto mne
zaujal článek nazvaný: Vápenec separuje oxid uhličitý.
S chutí jsem si jej přečetl, neboť obdobná tematika se na
našem pracovišti již řadu let řeší. Musím však přiznat, že
ani dvojí přečtení inkriminované části věnované popisu
vlastní technologie mi princip popisované technologie
příliš neobjasnilo. Snad se více poštěstí laskavým čtenářům.
Karel Bouzek
(první odstavec třetího sloupce článku v příloze)

Chemšmejd
Někdy se naskytne i chemšmejd v oblasti potravinářské chemie a pak to také jako šmejd chutná. Společnost
BAPA z Letohradu vyrábí „Turkey Cube“, sendvič, který
je uvnitř namazán odpudivou hmotou, kterou na štítku
výrobce označuje jako „máslo“! Toto „máslo“ se podle
zmíněných údajů skládá z následujících komponent: smetana, sušené podmáslí, sušené mléko, bramborový škrob,
jedlá sůl, smetanová kultura a jogurt. Z čeho se skládá
„krůtí nářez“, to je pak velmi krutý nářez. Dobrou chuť.
pad

Technický týdeník, č. 4, ročník 59, 2011

Z originálního textu publikovaného v časopise Bild
vyplývá, že se jedná o reakci oxidu vápenatého s vlhkostí
a oxidem uhličitým obsaženými ve spalinách za vzniku
uhličitanu vápenatého. Ten je následně ve druhé peci tepelně rozložen zpět na oxid vápenatý a oxid uhličitý, tentokrát již v poměrně čistém stavu.

(vyšlo dne 22.2. 2011)
V průběhu doby jsme si jako čtenáři běžných periodik
zvykli na zajímavé jevy a děje popisované, popřípadě interpretované autory zde publikovaných příspěvků. Často se
z nich dozvídáme věci, které překvapí nejen nás, ale pře-
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Bulletin představuje
Zeta potenciál jako indikátor povrchových
vlastností
Bez ohledu na technologickou aplikaci, biologii nebo
medicínu, vyžaduje zdárný výsledek vývoje nových materiálů detailní znalosti jejich povrchových vlastností. Chemie
povrchů se často zabývá stanovením vhodnosti produktů
k určité aplikaci a právě vhodná úprava je klíčem pro nastavení vlastností povrchu, které by splňovaly požadavky dané
aplikace. Stále se zkracující doba, která je k dispozici pro
takový vývoj, vyžaduje možnosti rychlé a věrohodné analýzy pevných látek s preferencí na možnost jejího provedení
v reálných podmínkách dané aplikace.
Pro chemickou analýzu povrchu pevných látek se
běžně používají různé fyzikální metody, které velmi často
vyžadují zdlouhavou přípravu vzorku anebo nejsou dostatečně citlivé i na nejzazších plochách. Zeta potenciál je
parametr charakteristický pro popis chemie povrchu pevných materiálů. Generuje se na rozhraní mezi povrchem
pevné látky a okolní kapalinou. Zeta potenciál reprezentuje povrchový náboj, který vzniká za přítomnosti vodného
roztoku, kde dochází k disociaci funkčních skupin hydrofilních povrchů anebo k adsorpci aniontů na hydrofobní
povrch. Změna pH kapaliny ovlivňuje rovnováhu mezi
procesy disociace a adsorpce a umožňuje zkoumat chemické vlastnosti povrchu. Zeta potenciál je parametr běžně
užívaný v koloidní chemii a v případě suspenzí je rozhodujícím parametrem pro stabilitu nebo koagulaci. U koloidních disperzí se zeta potenciál stanovuje pomocí elektroforetických nebo elektroakustických metod, které měří pohyb nabitých částic v elektrickém poli.

Obr. 1. Schematický nákres cylindrické cely pro měření vláken a prášků (a) a upínací cely pro planární vzorky (b); 1 
vzorek, 2  elektroda, 3  podložka a distanční fólie, 4  skleněná
cela

anebo proud proudění (streaming current).
Zatím co je v upínací cele (Clamping Cell) štěrbina
definována použitím distanční fólie (obr. 1b), u cely
s nastavitelnou štěrbinou (Adjustable Gap Cell) se může
štěrbina mezi vzorky nastavovat kontinuálně. To umožňuje zkoumání povrchových vlastností vzorků s hrubým
povrchem, různé typy rozpínavosti nebo vysoký stupeň
porozity.
Nezávisle na použitém typu měřící cely se kontinuálně zvyšuje tlaková diference a měří se výsledný potenciál
proudění (resp. proud proudění). Vztah mezi těmito dvěma
parametry měření je lineární (obr. 2), se směrnicí dU/dp
nebo dl/dp proporcionální zeta potenciálu. Jako vlastnost
rozhraní mezi pevnou fází a okolní kapalinou je zeta potenciál ovlivňován konduktivitou nebo koncentrací elektrolytu v kapané fázi.
Standardně používaným elektrolytem je roztok KCl
nebo NaCl s koncentrací 1 mmol l1, což umožňuje reprodukovatelné nastavení vodivosti. Nízká koncentrace elektrolytu současně zajišťuje vysokou citlivost metody měření.
Preferovanou metodou charakterizace pevného povrchu je
změna pH roztoku, což v podstatě znamená titraci na povrchu materiálu. Disociace funkčních povrchových skupin
má za následek tvorbu nosičů náboje na povrchu. Počet
těchto nosičů náboje se mění s hodnotou pH. Uvedené
souvislosti dovolují kvalitativní náhled na chemii těchto
funkčních skupin. Stejně tak lze vypočítat hodnoty pKa
kyselých skupin a pKb zásaditých skupin základní entity
povrchu.
Přídavek dalších látek do vodného roztoku (soli multivalentních iontů, aniontové nebo kationtové surfaktanty,
polyelektrolyty, proteiny) poskytuje další, aplikačně specifický, pohled na selektivní interakce těchto komponentů
s pevným povrchem.

Měření proudu proudění a potenciálu
proudění
Zeta potenciál makroskopických povrchů pevných
látek se stanovuje metodou potenciálu proudění a proudu
proudění, při kterém je povrch materiálu za definovaných
podmínek omýván vodným roztokem. Přístroj SurPASS
z produkce Anton Paar nabízí prostřednictvím několika
typů měřících cel komplexní řešení měřením zetapotenciálu pevných materiálů různých tvarů a velikostí.
Cylindrická cela je určena pro měření vzorků vláken,
prášků nebo granulí uspořádaných do permeabilní vrstvy,
kterou proudí elektrolyt (obr. 1a). Tlaková diference mezi
oběma stranami vzorku je dána jeho hustotou, kterou lze
reprodukovatelně nastavit pomocí zobrazeného průtoku.
V případě dvou měřících cel určených pro vzorky
s planárním povrchem se nastavuje definovaná štěrbina
mezi protilehlými povrchy. V průběhu měření dochází
k proudění kapaliny touto štěrbinou, ve které se generuje
tlakový gradient a dochází k separaci náboje na rozhraní
pevné a kapalné fáze. Elektrickou odezvou na posun náboje na rozhraní je potenciál proudění (streaming potential)
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Obr. 2. Zeta potenciál makroskopického povrchu pevné látky
se vypočítá ze směrnice lineární závislosti proudu proudění
(potenciálu proudění) na diferenčním tlaku

Toto lze například využít ke zkoumání adsorpčních
procesů surfaktantů na povrchu textilních vláken nebo
plastových povrchů. Dalším příkladem je změna zeta potenciálu membránových filtrů na základě selektivní adsorpce divalentních kationů na povrchu. Pomocí integrované titrační jednotky lze u přístroje SurPASS využívat automatické nastavení hodnoty pH nebo koncentrace aditiv.

Obr. 3. Přístroj pro měření zeta potenciálu SurPASS

chových úprav pro akceleraci adsorpce proteinů a buněčný
růst k zajištění akceptovatelnosti implantátu organismem.
Optimalizace hydrofilnosti povrchu materiálu je nezbytným krokem k vysoké biokompatibilitě. Měření zeta potenciálu podporuje vývoj těchto metod. Slouží nejen jako
indikátor úspěšné povrchové úpravy, ale poskytuje informaci o funkčních skupinách, které jsou zodpovědné za
změnu hydrofilních vlastností.
V neposlední řadě se měření zeta potenciálu osvědčilo
jako metoda povrchové charakterizace nosičů polovodičů.
Typickou aplikací je kvantifikace účinnosti procesů čištění
a jejich efektu na povrchovou chemii. V procesech CMP
(Chemical Mechanical Polishing) je interakce mezi CMP
suspenzí (většinou jemné částice oxidu hlinitého nebo
křemičitého) a povrchem čištěné destičky určena hodnotou
zeta potenciálu částic suspenze a destičky samotné. Znalosti o zeta potenciálu signifikantně redukují čas potřebný
k optimalizaci podmínek procesu. Potenciál proudění
umožňuje nalézt vhodnou hodnotu pH nebo typ a minimální koncentraci požadovaného surfaktantu.

Klasické a speciální aplikace
Aplikací pro metody potenciálu proudění je tolik,
jako různých geometrií vzorků, které lze měřit pomocí
přístroje SurPASS. Klasickou aplikací je kvantifikace
efektů povrchové úpravy. Povrchy polymerů typicky ukazují nízkou míru smáčivosti a slabou adhezi nátěrových
pigmentů nebo barev. K ověření těchto vlastností se polymer předupravuje (plazmou nebo plamenem). Efektivitu
a trvanlivost těchto procedur lze stanovit pomocí zeta potenciálu.
Další možností využití přístroje SurPASS je v oblasti
výroby plastových dílů. Tradiční materiály se postupně
nahrazují kompozitními materiály, které jsou kombinací
excelentní mechanické pevnosti a nízké hmotnosti. Jako
vyztužovací komponenty kompozitů se používají skleněná
nebo karbonová vlákna. Vhodnou modifikací jejich povrchu lze docílit kompatibility anorganických vláken
s organickou polymerní matricí. A opět je v takovém případě k dispozici zeta potenciál, jako spolehlivý parametr
pro charakterizaci kombinace skleněných vláken
s kopulačním činidlem (např. silany).
Vedle anorganických vláken je zřejmé využití přístroje SurPASS pro charakterizaci přírodních a syntetických
textilních vláken. Využití zeta potenciálu pro analýzu procedur čištění a barvení textilu je detailně popsáno
v literatuře. Pokrok ve vývoji membránových filtrů pro
pitnou vodu a úpravu odpadních vod zřetelně ukazuje výhody použití metod potenciálu proudění pro analýzu povrchů membrán. Mnoho prací popisuje přínos této metody
k rozvoji porozumění interakcí mezi membránou a solí
nebo jinými látkami rozpuštěnými ve vodě.
V oblasti vývoje biomateriálů nabývají velmi rychle
na významu znalosti týkající se zeta potenciálu povrchů
používaných konvenčních kovů a polymerů. Medicínské
aplikace takových materiálů vyžadují vhodné typy povr-

Vývoj produktů s novými vlastnostmi
materiálu
Nový přístroj SurPASS poskytuje plně automatické
a vysoce reprodukovatelné stanovení zeta potenciálu makroskopických pevných povrchů. Vedle charakterizace chemie povrchů široké palety typů pevných materiálů, je pro
rychlý a úspěšný vývoj produktů s novými vlastnostmi
velmi důležitá a užitečná predikce jejich interakcí
s okolím.
Rozsah aplikačního použití SurPASS sahá od klasických polymerů, technických vláken, textilií a membrán až
po výzkum biomateriálů a substrátů polovodičů. Výše
uvedené příklady demonstrují vzrůstající význam zeta
potenciálu pro lepší pochopení vlastností materiálů a podmínek procesů.
Ing. Martina Vilimovská, Ing. Karel Voldřich
Anton Paar GmbH, organizační složka
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a potrvá tři roky. Vytvořil ho tým vedoucího laboratoře
růstových regulátorů na PřF UP Miroslava Strnada. Ke
spolupráci akademici přizvali i hospodářskou komoru
a agrární komoru Olomouckého kraje. Informace tak budou moci využít i podnikatelé.
Špičkoví odborníci přijíždějí na Hanou i v rámci projektu EuroExpres, na nějž získala PřF UP podporu
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílovou skupinou projektu jsou studenti postgraduálního a magisterského studia, pracovníci vědy
a výzkumu v Laboratoři růstových regulátorů PřF UP
a pracovníci záměru „Modulace signálních a regulačních
drah normální a nádorové buňky“. Pro ně jsou určeny
přednášky světově uznávaných vědců v oblasti farmacie
a biotechnologií, které každoročně vyvrcholí konferencí.
Spolupráce s partnery projektu společnostmi BioApex, s. r.
o. a BioPatterns, s. r. o. umožňuje zapojení doktorandů
a vědeckých a výzkumných pracovníků do širší sítě mezinárodního a firemního výzkumu. Pravidelné semináře,
přednášky a workshopy jsou zaměřeny na oblast patentové
ochrany, spolupráce firem a výzkumných institucí, zakládání spin-off firem s výzkumnými institucemi, jejich administrativu, ekonomiku a financování. Bez poznatků
z těchto oblastí je kvalitní výzkum a vývoj v oborech farmacie a biotechnologií nemožný a neaplikovatelný v praxi.
Postupné zavádění angličtiny do doktorských studijních programů umožní hladké zapojení studentů a pracovníků do výzkumu a vývoje v prestižních institucích v EU
i snazší přístup k podnikání na evropském a světovém
trhu. V rámci projektu se angličtina postupně stane i jazykem dizertačních prací. Po obhajobě za přítomnosti oponenta ze zemí EU budou výsledky disertační práce zpřístupněny všem členům EU.
V rámci této aktivity jsou doktorandi UP školeni špičkovými experty z EU. Mezinárodní charakter je posílen
intenzivními večerními školami vědecké angličtiny, které
se budou konat jedenkrát ročně. Projekt je naplánován na
tři roky a výše grantu činí zhruba 9,2 milionu korun.
Uplatňování nejnovějších poznatků do studovaných
předmětů i inovaci sylabů a studijních materiálů si klade
za cíl projekt Inovace studia molekulární a buněčné biologie. „Důraz bude kladen na praktické využití znalostí
a získaných dovedností s cílem zvýšit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce i v mezinárodním měřítku.
Dále vznikne internetový portál s výukovými materiály
využívající multimediální studijní opory,“ uvedl hlavní

Tři evropské projekty pomohou Přírodovědecké fakultě UP spolupracovat s výzkumníky
v zahraničí a předat studentům nové poznatky
z ciziny
Bionet Centrum, EuroExpres a Inovace studia molekulární a buněčné biologie – to jsou názvy tří stávajících
projektů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého
(PřF UP) v Olomouci, které dokázaly získat podporu
z evropských zdrojů. Na Hanou přivádějí špičkové vědecké kapacity a místním studentům a výzkumníkům mají
pomoci zapojit se do mezinárodní spolupráce na poli vědy
a výzkumu a snáze v ní uspět. Zatímco Bionet Centrum se
zaměřuje zejména na oblast biotechnologií a výzkumu
rostlin, projekt EuroExpres se věnuje internacionalizaci
a inovaci vzdělávání pracovníků v oblasti farmacie a biotechnologií.
Cílem třetího projektu je uplatnění nejnovějších poznatků do studovaných předmětů v oblasti buněčné a molekulární biologie či inovace studijních materiálů.
Díky projektu Bionet Centrum se studenti i výzkumníci olomoucké univerzity seznamují s výsledky práce
špičkových zahraničních badatelů. Na evropském projektu,
který nemá v České republice obdobu, spolupracují odborníci z Přírodovědecké fakulty UP spolu s kolegy z Brna,
Ostravy a Českých Budějovic. Vzniklou databázi informací budou moci využívat zejména mladí vědci.
"Během dvou let máme připraveno více než
140 seminářů a přednášek, na nichž každý z odborníků
z ČR i zahraničí představí své pracoviště a výzkum, kterým se zabývá," uvedla koordinátorka projektu Jitka Kopková. Videozáznamy ze seminářů spolu s profily a kontaktními údaji pracovišť se stanou základem speciálního
virtuálního informačního centra pro podporu partnerství
mezi vysokými školami v tuzemsku i ve světě. Především
doktorandi a mladí vědci prostřednictvím databáze získají
přehled o tom, jaké výzkumy se provádějí na dalších pracovištích či v podnicích. To přispěje k propojení vědeckých a výzkumných aktivit s praxí. Semináře kromě olomoucké univerzity pořádá také Mendelova univerzita
v Brně a Ostravská univerzita v Ostravě za podpory Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR. Představují se na nich vědci z celé Evropy, Kanady, USA, Afriky i Austrálie. Projekt získal dotaci 18 milionů korun od
Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství
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řešitel Zdeněk Dvořák. Změn se konkrétně dočká celkem
17 předmětů, biologové připraví dva nové kurzy. Projekt
zahrnuje i vznik nových opor předmětů či aktivní zapojování studentů do výzkumných a vzdělávacích projektů.
Úroveň vybraných přednášek by měli zvýšit přednášející
ze zahraničí a řešitelé projektu budou rovněž podporovat
výuku vybraných předmětů v angličtině i v magisterských
programech, což je předpoklad pro případné budoucí rozšíření akreditace vybraných programů o výuku
v angličtině.
Nejen jazykové znalosti budou studenti zlepšovat na
krátkodobých stážích v zahraničních partnerských laboratořích. Cílem odborníků je také reagovat na potřeby rozvoje oboru a potřeby praxe, kde se absolventi uplatňují,
a inovovat jednotlivé kurzy na základě těchto potřeb. Za
úkol si dali i úpravu a zefektivnění základní struktury bakalářského a magisterského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, aby mohla být v blízké době podána žádost o akreditaci nového studijního oboru Experimentální biologie.

Partnerem projektu, který potrvá do května 2012, je
Ústav experimentální botaniky AV ČR. Dotace na projekt
činí zhruba 11,7 milionu korun.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletým tematickým programem řízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který umožňuje
čerpat finanční dotace na zlepšení podmínek vzdělávacího
systému. Cílem je zajistit absolventům našich škol, aby
dokázali lépe obstát na trhu práce a byli motivováni
k dalšímu vzdělávání. Projekty tohoto programu jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
BioNet Centrum CZ.1.07/2.4.00/12.0062, EuroExpres
CZ.1.07/2.3.00/09.0035, Inovace studia molekulární
a buněčné biologie CZ.1.07/2.2.00/07.0354.
Pavel Vysloužil

Osobní zprávy
fertha. Roku 1969 se stal na ÚTZCHT vedoucím výzkumné skupiny, v letech 198690 byl zástupcem ředitele pro
vědeckovýzkumnou činnost. Od r. 1993 do r. 1996 byl
vedoucím oddělení Biotechnologie a základů procesů pro
životní prostředí. V květnu 1998 odešel do důchodu, ale na
ÚCHP stále působí. Během své odborné kariéry vychoval
osm aspirantů, je autorem či spoluautorem 117 původních
prací, 5 přehledných referátů, 5 monografií, 115 patentů
a velkého počtu výzkumných zpráv a příspěvků na mezinárodních konferencích. Byl a je aktivní i jako redaktor:
několik let pracoval pro Collect. Czech. Chem. Commun.,
nyní pro Chemické listy.
Za sebe i za všechny kolegy v redakci přeji jubilantovi do dalších let hodně zdraví, elánu a inspirace.
Jiří Podešva

Ing. Jiřímu Hetflejšovi,
DrSc., k pětasedmdesátým
narozeninám
Když jsem někdy v osmdesátých
letech na radu svého tehdejšího vedoucího Ing. Pavla Kratochvíla,
DrSc., zašel na Ústav teoretických
základů chemické techniky (nyní
Ústav chemických procesů), abych
požádal jednoho z tamních vědců, Ing. J. Hetflejše, DrSc.,
o pomoc s hydrogenací jistých polymerů (tu pomoc jsem
skutečně dostal), netušil jsem, že po nějakém čase budu
mít tu čest s tímto významným chemikem opakovaně spolupracovat postupně na několika grantových projektech,
a že se také setkáme jako redaktoři v časopise Chemické
listy. Naše spolupráce byla pro mě nejen velmi přínosná
odborně, ale i příjemná, protože JH jedná se svými kolegy
vlídně a se skromností.
Uvedu nyní některé důležitější údaje z odborného
životopisu jubilanta, tak jak se mi je podařilo získat od
jeho kolegů. V letech 1956 až 1961 vystudoval VŠChT
v Pardubicích, obor Technologie plastických hmot. V roce
své promoce nastoupil do aspirantury na Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV (nyní Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.) k Dr. Ing. Chvalovskému,
CSc., a tomuto ústavu zůstal věren dosud. Svou kandidátskou práci obhájil v r. 1964, doktorskou disertační práci
(s názvem „Adiční reakce katalysovaná komplexy přechodných kovů“) pak v r. 1980. V letech 19667 působil
jako Research Associate na MIT v Bostonu u prof. D. Sey-

Krásné výročí Ing. Jiřího Hetflejše, DrSc.
Opravdu je těžko uvěřitelné, že je tomu už plných
15 let od chvíle, kdy jsem četl v Chemických listech oslavný článek z pera prof. Františka Kaštánka k šedesátinám
Ing. Jiřího Hetflejše, DrSc. (viz Chem. Listy 90, 131
(1996)). V dřívějších letech jsem se s oslavencem občas
potkával při různých příležitostech, jako byly různé oponentury či obhajoby disertací v oboru Organická technologie. Tehdy působil také jako redaktor jedné ze sekcí časopisu Collection. Určitou dobu se naše vědecké či výzkumné zájmy sblížily, když jsem se na VŠCHT Praha zabýval
homogenně katalyzovanou cyklooligomerací butadienu.
Dříve se Jiří Hetflejš věnoval mimo jiné také heterogenizovaným komplexům přechodových kovů, využitelných
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třeba pro hydrogenační procesy. Patřil a dosud patří
k uznávaným autoritám u nás právě v oboru homogenní
katalýzy. Tehdy jsem k němu vzhlížel s velikou úctou.
Po určitém čase se naše osudy setkaly ještě těsněji,
kdy jsem se stal zaměstnancem stejného pracoviště, Ústavu chemických procesů AV ČR. Jiří Hetflejš v tomto ústavu prožil celý svůj profesní život, působil zde v celé řadě
vedoucích pozic a vtiskl svoji nepřehlédnutelnou stopu do
jednoho z významných směrů výzkumu, prováděného na
tomto akademickém pracovišti téměř od jeho založení. Je
vždy připraven pomoci zasvěcenou radou jak mladším
spolupracovníkům, tak nám starším.
Jiří Hetflejš je i dnes stále angažován v projektech,
řešených v našem ústavu a svůj čas věnuje také pečlivé
redaktorské činnosti, v dané chvíli pro časopis Chemické
listy.
Přejme našemu milému kolegovi Jiřímu Hetflejšovi
k jeho 75. narozeninám pevné zdraví a mnoho dalších
činorodých let ve prospěch naší chemie.
Za všechny kolegyně a kolegy z Ústavu chemických
procesů AV ČR, v. v. i.
Jiří Hanika

Prof. Ing. Vratislav
Ducháček slaví
70. narozeniny
Prof. Ing. Vratislav Ducháček,
DrSc. se dožívá dne 16. 2. 2011
sedmdesáti let. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze VŠCHT v r. 1963 na
tehdejší katedře technologie kaučuků a plastických hmot u profesora Franty a od té doby je
jeho odborná činnost spojena s tímto pracovištěm, které
během doby prodělalo několik změn názvu. Zde v r. 1967
obhájil kandidátskou disertační práci, v r. 1979 se habilitoval na katedře polymerů, hodnost doktora věd získal
v r. 1991 a profesorem ústavu polymerů se stal v r. 1993,
kde v letech 1994–2006 působil jako jeho vedoucí.
Pedagogická činnost prof. Ducháčka byla a stále je
neobyčejně rozsáhlá. Zahrnuje všechny druhy činnosti
úspěšného vysokoškolského učitele, od výchovy doktorandů, přednášek studentům v pregraduálním a postgraduálním studiu, až po popularizační přednášky pro středoškolské studenty. V současné době přednáší předměty řádného
studia „Gumárenské suroviny a jejich zpracování“ a Suroviny pro polymerní materiály, předmět postgraduálního
studia „Chemické aspekty zpracování a aplikace polymerů“, výběrový předmět „Polymerní materiály“ pro studenty
Fakulty chemické technologie. Posluchači oceňují srozumitelnost výkladu profesora Ducháčka a řadí jeho přednášky k nejlepším. V průběhu své pedagogické činnosti vedl
více než pět desítek diplomových prací a vychoval celou
řadu kandidátů technických věd, nyní doktorů (Ph.D.).
Svou vědeckou činnost zahájil jako vědecký aspirant
u profesora Franty studiem kinetiky a mechanismu vulkanizace nenasycených uhlovodíkových kaučuků účinkem
thiuramdisulfidových systémů neobsahujících elementární
síru. V dalších létech pak toto téma rozvinul, věnoval se
i složitějším systémům sírové vulkanizace urychlené thiuramy i jinými urychlovači. Svými studiemi přispěl
k osvětlení sporných bodů mechanismu thiuramové vulkanizace a závěry jeho prací jsou v odborné literatuře obsáhle citovány. Další rozsáhlou oblastí vědeckého zájmu prof.
Ducháčka je výzkum vícesložkových polymerních systémů. Zde využil své předcházející zkušenosti pro modifikaci termoplastů kovulkanizací s kaučuky. Podrobněji se
zabývá otázkami mísitelnosti polymerních složek, problematikou morfologie směsí polymerů, kinetikou a mechanismem dílčích reakcí vedoucích ke vzniku síťové struktury, materiálovou recyklací pryže. Výsledky svého výzkumu publikoval ve velké řadě původních sdělení, z toho
většinu v renomovaných zahraničních časopisech a ve
vyžádaných přednáškách na zahraničních konferencích. Je
spoluautorem dvou anglicky vydaných knižních publikací,
autorem a spoluautorem několika česky vydaných příruček, vysokoškolských učebnic a učebních textů. Rozsah
jeho publikační činnosti je vpravdě úctyhodný.

Pan Dr. Hetflejš je pilířem redakčního kruhu a jeho
zelený kabátek a hnědá kšiltovka jsou charakteristické. Ve
vyšlých číslech Chemických listů hledá „mrtvolky“, což
jsou neopravené chyby, překlepy a jiné nedostatky, které
unikly v korektuře a bohužel prošly tiskem. Provinilí páni
redaktoři se pak drží za nos, což je oblíbená kratochvíle
úvodů redakčních kruhů. O tom, že Dr. Hetflejš je uznávaným odborníkem v katalýze a především zkušeným a spolehlivým redaktorem, byla již řeč a já si toho velmi vážím.
Je proto pověřen dohledem nad kvalitou obsahu sympoziálních čísel a redigováním choulostivějších témat bulletinových příspěvků. A to může dělat jen člověk zodpovědný
a úctyhodný. Do dalších úspěšných let přeji panu Dr. Hetflejšovi především zdraví a pohodu, kterou vnáší do redakce našeho časopisu.
Bohumil Kratochvíl
I já bych rád popřál všechno nejlepší Ing. Heftlejšovi,
kterého si vážím ze dvou důvodů. Za prvé se ještě nestalo,
aby nevěděl, jak co nejlépe upravit a vylepšit jakoukoliv
tabulku či obrázek v našem časopise. Inu to se pozná stará
dobrá redaktorské škola Collection, od které se i my
„mladší“ máme stále co učit. A za druhé – ač na zasedáních redakčního kruhu našeho časopisu sedá v mé těsné
blízkosti, nikdy si nestěžoval na můj velký černý kufírek.
To svědčí o jeho bezmezné toleranci a trpělivosti, které
nezištně dává i do služeb našeho časopisu. Za to mu patří
dík všech nás jakkoliv svázaných s časopisem Chemické
listy. A spolu s tímto díkem si pochopitelně přeji, aby náš
časopis mohl jeho neocenitelné služby využívat ještě mnoho let budoucích. A to nejenom pro jeho kvality odborné,
ale i proto, že „řeč s ním je příjemná a práce radostná“ .
Jiří Barek
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Rozsáhlá je rovněž odborně-organizační činnost profesora Ducháčka. Je členem velké řady nejrůznějších tuzemských komisí majících vztah k pedagogice, vědeckých
rad, oborových rad, zkušebních komisí, členem redakční
rady časopisů Plasty a kaučuk, Journal of Polymer Engineering, The Open Macromolecules Journal, odborným
lektorem časopisu Polymer International. Dále je členem
řady zahraničních institucí: je členem výboru International
Rubber Conference Organization, aktivním členem New
York Academy of Science, čestným členem výzkumné rady
poradců American Biographical Institute a rady poradců
International Biographical Association, čestným profesorem Albert Schweitzer International University, členem
Polymer Network Group a Polymer Processing Society.
Prof. Ducháček patří k předním osobnostem v oblasti
chemie a technologie makromolekulárních látek v České
republice i v zahraničí. Dokládá to jak rozsah jeho publikační činnosti a již výše citované členství v řadě domácích
i zahraničních orgánů a organizací, tak i skutečnost, že je
uveden v řadě životopisných přehledů, např. „Kdo je kdo
v České republice na přelomu 20. století“, “ Who’s Who in
Science and Engineering”, “Five Hundred Leaders of Influence”, “International Leaders in Achievement”,
“Dictionary of International Biography”.
My, spolupracovníci profesora Ducháčka, oceňujeme
nejen jeho výsledky odborné, ale velmi si vážíme i jeho
lidských vlastností. Blahopřejeme mu k jeho životnímu
jubileu a do dalších let mu přejeme mnoho zdraví a tvůrčích sil.
Antonín Kuta

dakčních rad časopisů (Plasty a kaučuk, Journal of Polymer Engineering). Za tyto své aktivity obdržel celou řadu
tuzemských a zahraničních ocenění (mnohé další biografické údaje o jubilantovi včetně jeho životního kréda  viz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_Duch % C3% A1%
C4%8Dek ).
Starší z jubilantů Honza Vymětal
(narozen
13. 2. 1941 v Ostravě) spojil svoji životní dráhu s pyridiny
a s Valašským královstvím, tedy s dehtovými frakcemi,
zpracovávanými v DEZA a.s. ve Valašském Meziříčí.
Svoje průmyslové angažmá nepřerušil ani při svém dálkovém studiu organické chemie na VŠCHT, ani při distančním postgraduálním studiu na Katedře koksárenství a plynárenství VŠCHT Praha. V podnikovém Výzkumném
ústavu pro koksochemii zanechal nesmazatelnou stopu
nejen v oblasti dehtochemických technologií, ale také jako
všeobecně uznávaný expert v oboru chemické informatiky.
Svědčí o tom celá řada původních článků, monografií
a příruček. Ne náhodou byl proto přizván k pedagogickým
úvazkům nejen na VOŠ ve Valašském Meziříčí, ale především na obou ostravských univerzitách – VŠB-TU Ostrava
a Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Na první
z nich se také v roce 1994 habilitoval pro obor Chemické
a energetické využití paliv. Výčet činností by nebyl zdaleka úplný bez zmínky o jubilantových aktivitách v oboru
vážné hudby. Kolega Vymětal aktivně hraje houslové party v komorním orchestru města Valašské Meziříčí, kde je
také předsedou Kruhu přátel hudby (více chvály o jeho
činnostech bylo zmíněno M. Váchovou před 10 lety
v Bulletinu AČChS, Chem. Listy 95, 62 (2001) k jeho 60.
narozeninám).
Popřejme oběma našim milým kolegům do dalších
desetiletí přemíru optimismu, pevné zdraví, pohodu
a uspokojení ze všech jejich pestrých zájmů jak
v profesním, tak i osobním životě.
Za všechny přátele z České společnosti průmyslové
chemie
Jiří Hanika, ÚCHP AV ČR

Prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
a Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
– mladí sedmdesátníci
Senioři Představenstva České společnosti průmyslové
chemie se v únoru tohoto roku svorně dožili krásných
70 let. Oba jsou dlouholetí a zasloužilí činovníci ČSPCH,
první dle abecedy je místopředsedou Společnosti, zatímco
druhý v pořadí mnoho let působí v roli revizora Společnosti.
O 3 dny mladší Vráťa Ducháček (narozen 16. 2. 1941
v Hradci Králové) prožil celý svůj profesní život
v akademickém prostředí VŠCHT Praha na Katedře technologie zpracování plastických hmot a kaučuku, posléze
na Ústavu polymerů, který v letech 19942006 vedl a kde
dosud působí v pozici profesora. Již z názvu těchto pracovišť je každému zřejmé, že jeho odborné zájmy přímočaře
směřovaly
od
teorie
technologických
procesů
k chemickému, či zpracovatelskému průmyslu. Není proto
náhodné, že jubilant je skoro 2 desetiletí předsedou výboru
Gumárenské skupiny při ČSPCH, před časem působil
v pozici konzultanta Evropské hospodářské komise OSN,
je členem řady mezinárodních společností (Society of
Plastics Engineers, Polymer Processing Society, Polymer
Networks Group…), národních grémií, Svazu vědeckotechnických společností, oborových rad PGS a také re-

Jubileum 85 let profesora Petra Zumana
Kdo zná profesora Petra Zumana, bude se mnou souhlasit, že je hmatatelným důkazem moudrosti "V zdravém
těle zdravý duch". Možná bych mohl i tuto větu obrátit co
se týče příčinnosti: Zdravý duch je podmínkou (nutnou,
bohužel nikoli postačující) zdravého těla.
Petr, jakožto celoživotní vědec a pedagog a současně
Ymkař, hráč košíkové i později mezinárodní rozhodčí, ví
dobře, co to je vytrvalost, houževnatost, stoprocentní nasazení, fair play, naděje v dobrý konec i pochopení pro nezdar, trpělivost, sebezapření a zbytečnost "fňukání". Tak
nějak by se dal charakterizovat onen Zdravý duch. Díky
němu se Petr stal světově významným organickým elektrochemikem, jedním ze zakladatelů našeho ústavu a autorem
mnoha významných monografií. Díky svému Zdravému
duchu ale také překonal mnohé životní a zdravotní útrapy,
naposledy celý rok 2009 trvající nepohyblivost. I nadále
310
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vána k výrobě obou léčivých látek v n.p. Léčiva a soubor
prací byl v roce 1956 po zásluze odměněn Státní cenou za
chemii. Dr. Zaoral pracoval v tomto ústavu 40 let.
Studium závislosti biologických účinků na změnách
ve struktuře vasopressinu vedla k objevu 1-deamino-8-D-arginin vasopressinu (DDAVP). Kooperativními změnami
v molekule došlo k praktické eliminaci presorického účinku a významnému zvýšení účinku antidiuretického. Tento
analog vasopressinu, známý pod generickým názvem
Desmopressin, byl vyráběn v n.p. Léčiva (nyní Zentiva)
řadu let pod názvem Adiuretin SD a v Československé
licenci ve Švédsku ve firmě Ferring AB pod názvem Minirin. Minirin je stále jeden z hlavních a komerčně velmi
úspěšných léčiv vyráběných touto firmou.
Desmopressin je používán zejména při léčbě diabetes insipidus, enuresis nocturna, hemofilie typu A a von
Willebrandova syndromu. V hlavní současné indikaci
(enuresis nocturna) dosáhlo množství léčivé látky vyráběné v Polypeptide Group 30 kg, což je v oboru peptidů velmi vysoké číslo pokrývající v počtu balení léků potřebu
celého teritoria USA a Evropy.
Řada zajímavých analogů oxytocinu, vasopressinu,
endorfinu a glykopeptidů ovlivňujících imunitu bylo připraveno pod jeho vedením.
Dr. Zaoral pracoval na Rockefellerově Univerzitě
v New Yorku v laboratoři Prof. Merrifielda  nositele Nobelovy ceny. Patřil mezi pionýry syntézy peptidů v pevné
fázi. Po návratu do Prahy bylo v jeho laboratoři ve spolupráci s ústavními dílnami postaveno několik automatických syntetizátorů peptidů a touto metodou byla
„uvařena“ řada peptidů. Později byla syntéza v pevné fázi
také úspěšně zavedena do výroby peptidových léčiv.
Objev Desmopressinu byl zvláště oceněn WHO. Byl
zařazen mezi 15 nejvýznamnějších léčiv 20. století.
Dr. Zaoral publikoval více než 150 vědeckých prací
a patentů a byl vyznamenán dvěma státními cenami (1956
a 1981) za vynikající výsledky v oboru peptidů. Dostal
také v roce 1986 zlatou medaili Heyrovského.
Syntéza peptidů v roztoku i v pevné fázi a jejich
biologické vlastnosti  to byl odborný svět Dr. Zaorala.
Byl velmi vzdělaný. Zajímal se o výtvarné umění, o historii a o ekonomické teorie. Byl přísný školitel a zručný
experimentátor. Chemická věda a zejména peptidy jsou
chudší jeho odchodem. Ale snad tam někde nahoře se prochází v zahradě s květy peptidů.
M. Flegel a J. Slaninová

ho proto můžeme vidět v laboratoři na Clarkson University
na severu Spojených států, jak vědecky a pedagogicky
pracuje, na mezinárodních kongresech, jak přednáší,
a v neposlední řadě i v Praze, jak se zabývá nejen elektrochemií, ale i navštěvuje divadla a výstavy (např. letos
v dubnu).
Svoji vědeckou dráhu začal Petr Zuman v roce 1948
na Karlově univerzitě jako asistent profesorů Heyrovského
a Brdičky. Od roku 1950 do roku 1966 pracoval v nově
vzniklém Polarografickém ústavu a vedl skupinu Organické polarografie. Přitom externě přednášel na Karlově univerzitě a v Pardubicích. V roce 1966 odjel na stáž do Birminghamu a pak od r. 1970 přijal nabídku profesora Lou
Meitese a přesídlil do Potsdamu, malého univerzitního
městečka na severu státu New York blízko hranic
s Kanadou, aby tam trvale působil na Clarksonově univerzitě dodnes. Jakožto přímý žák profesora Heyrovského je
jedním ze zakladatelů organické elektrochemie u nás i ve
světě. O tom svědčí nejen asi 440 publikací (zatím), ale
i 13 knih a zejména dvě neskutečně obsáhlá kompendia
elektrochemických vlastností organických (6 dílů) a anorganických (8 dílů) látek.
Je těžké vyjmenovat všechny jeho další vědecké aktivity (redaktorské, editorské, pedagogické) a jeho ocenění.
Nicméně i když už čtrnáct let je v penzi (se statutem
Distinguished Emeritus Research Professor), stále na univerzitě vede stážisty, přednáší, publikuje a spolupracuje
s dalšími elektrochemiky ve světě. Vážíme si toho, že se
do našeho ústavu každoročně na několik týdnů vrací a že
s ním můžeme spolupracovat v rámci česko-amerických
grantů a mnoho věcí se přiučit.
Petře, ze srdce Ti přejeme ještě hodně pozoruhodných
(nikoli pouze zajímavých) výsledků, hodně hezkých chvil
s rodinou i s přáteli všude ve světě a hlavně toho Zdravého
ducha. Ten je asi to nejdůležitější. A to bychom měli od
Tebe hlavně odkoukat.
Jiří Ludvík a přátelé z ÚFCH JH

Ing. Milan Zaoral, DrSc.
(5.5.1926 – 4.1.2011)
Na počátku Nového roku jsme se
dozvěděli smutnou zprávu. Náš
významný kolega jeden z posledních “peptidářů-otců zakladatelů”
Dr. Milan Zaoral náhle zemřel dne
4. ledna 2011 ve věku 85 let.
Většinu svého profesionálního života věnoval peptidovým hormonům.
Svou kariéru začal v laboratoři prof.
Rudingera v roce 1952. Spolu s ním se věnoval přípravě
neurohypofyzárních hormonů a jejich analogů. Od počátku
své vědecké práce vždy dbal na to, aby práce přinášela jak
teoretické, tak i pokud možno praktické výsledky. Syntéza
oxytocinu a později lyzin-vasopressinu vyvinutá v Ústavu
organické chemie a biochemie ČSAV byla po léta použí-

Jaakko Paasivirta
18. ledna letošního roku zemřel na
následky úrazu hlavy prof. Jaakko
Paasivirta, spolupracovník mnoha
zdejších vědeckých a pedagogických pracovníků v oblasti environmentální chemie a velký přítel
a příznivec České republiky. Prof.
Paasivirta se narodil 23. 9. 1931
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v Helsinkách, střední školu absolvoval v roce 1951 na
lyceu v Oulu, titul M.Sc. získal na Univerzitě v Helsinkách
v roce 1959 a PhD v roce 1962 na Univerzitě v Oulu. Profesorem organické chemie na Univerzitě v Jyväskylä byl
jmenován v roce 1969. Jaakko Paasivirta byl průkopníkem
NMR spektroskopie ve Finsku (první publikace v roce
1963), jako první ve Finsku pracoval v oblasti 19F a 13C
spektroskopie, kde spolupracoval s významným estonským vědcem E. Lipmaaou. Od syntézy a strukturních
studií terpenoidních látek (známá je jeho publikace týkající
se povahy 2-norbornyl kationtu), kde spolupracoval s nositelem Nobelovy ceny H. C. Brownem (návštěva v Jyväskylä v roce 1979), přešel v sedmdesátých letech do
oblasti environmentální chemie, kde studoval perzistentní
organické sloučeniny v životním prostředí s využitím
hmotnostní spektrometrie. Na Katedře organické chemie
a v širokém okruhu spolupracovníků měl vzhledem k svému zaměření přezdívku "Jack the Poison". Jeho první studie se týkala kontaminace potravního řetězce v jezeře Päijänne. Na jaře roku 1988 začala jeho intenzivní spolupráce
s pracovišti v Čechách. Vše začalo během čtyřměsíční
stáže prof. Ivana Holoubka v Jyväskylä, kdy za dlouhých
diskusí vznikl projekt TOCOEN (Toxic Organic COmpounds in the ENvironment), jenž je dodnes základem
aktivit Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
(RECETOX), Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Počátkem devadesátých let se prof. Paasivirta
zúčastnil několika konferencí TOCOEN a začala tak jeho
intenzivní spolupráce s dalšími pracovišti v České republice.
Prof. Paasivirta měl velmi dobré vztahy nejen s Českou republikou, ale i s několika pracovišti v Rusku, zejména v Moskvě a Petrohradě. S ruskými spolupracovníky
studoval např. složení sedimentů v jezeře Ladoga a pořádal
pravidelná dvoustranná Symposia CEOEC (Chemistry and
Ecology of Organo-Element Compounds), v poslední době
rozšířená o účastníky z České republiky. Jaakko byl pravidelným hostem na Ústavu systémové biologie a ekologie
v Č. Budějovicích a MU v Brně, kde zasvěcoval studenty
a doktorandy do tajů environmentální chemie a environmentálního modelování pomocí programů, které si sám
psal. Psal nejen vlastní počítačové programy, ale známé
jsou také jeho ilustrace přednášek ve stylu "cartoons" týkající se environmentálních rizik aplikovaných na řeckou
mytologii.
Poslední větší mezinárodní škola environmentálního
modelování proběhla v roce 2003 v Nových Hradech
a byla doplněna turistickými aktivitami v Novohradských
horách. Po odchodu do důchodu v roce 1993 spočívala
jediná změna v tom, že na Katedru přišel, či přijel na kole
o půl hodiny později než v době, kdy Katedru vedl. Jeho
fyzické aktivity a vytrvalost byly obdivuhodné. Jeho vášní
byl orientační běh a celá Katedra spolupracovala na speciálním výročním závodě "Poison Control Points". Orientační běh se ovšem neomezoval na závod pouze jednou
v roce, ale Jaakko se víceméně pravidelně zúčastňoval
s některými členy Katedry různých závodů nejméně jednou za 14 dní, což bylo nepsaným pravidlem i pro nově
příchozí stážisty, či doktorandy z celého světa. První se-

tkání s Prof. Paasivirtou probíhalo v jeho pracovně obvykle tak, že dotyčnému předložil hmotnostní spektrum neznámé chlorované látky a teprve poté, kdy návštěvník
navrhl uspokojivě její strukturu, byl pozván na druhý den
na orientační běh. Takové pozvání nebylo možno odmítnout a odměnou po závodě bylo konstatování, že je fajn,
že se v lese neztratil. Nakonec bylo velkým zadostiučiněním také to, že když nově příchozí z České republiky dobíhali většinou na předposledních místech na malý improvizovaný písečný oválný stadion, povzbuzovali je ostatní
účastnící závodu voláním ...tsekit, tsekit. Dalším velkým
koníčkem Jaakka byla historie, malování a na podzim chození na houby. Oběd v kafeterii, nebo v restauraci, kde si
Jaakko téměř výhradně dopřával rybí menu, se většinou
rozvinul v sondu do historie Finska, Švédska a Ruska se
zaměřením na souvislosti s historií Střední Evropy. S překvapením jsme zjišťovali, jak to vlastně bylo např. se
švédským obléháním Prahy a také to, že český kapr vlastně nemá vůbec žádné kosti. Bylo to asi tím, že ho Jaakko
dobře zapíjel Budvarem, nebo Plzeňským. Při častých
návštěvách Moravy si oblíbil i moravské červené. Jaakko
pravidelně odjížděl s rodinou na 14denní dovolenou do
Laponska, kde chytal ryby a maloval. Ani během dovolené
ale nezapomněl na chemii, svým kolegům v laboratoři
pravidelně přivážel vzorky tresčích jater, různých ryb
a další vzorky ze životního prostředí.
Jaakko, dal jsi nám mnohé, pracovní i osobní, na to se
nedá zapomenout a navždy pro nás zůstaneš Velkým učitelem a skvělým chlapem. Tak Ti připíjíme tam nahoru tím
dobrým moravským červeným nebo skvělým českým pivem a díky za to, že jsme Tě potkali a mohli s Tebou spolupracovat a být.
Jan Tříska a Ivan Holoubek

Vzpomínka na prof. Ing.
Vladimíra Hlaváčka, CSc.,
Dr. h.c.
4. listopadu 2010 v Naples na Floridě (USA) po dlouhé a těžké nemoci
zemřel prof. V. Hlaváček. Vladimír
se narodil v Praze (1939) a v letech
1956  1961 vystudoval VŠCHT
Praha, fakultu FCHT, specializaci Organická chemie.
V roce 1961 byl přijat na Katedru chemického inženýrství
FCHI VŠCHT jako asistent, kde působil až do roku 1979.
Byl mimořádně pracovitý a tak již v roce 1965 obhájil
kandidátskou dizertační práci (CSc.). V roce 1969 získal
Humboldtovo stipendium a strávil rok na Univerzitě
v Erlangenu (NSR). Od roku 1970 do roku 1979 pracoval
v oblasti chemického reakčního inženýrství, separačních
procesů a systémového inženýrství a publikoval velkou
řadu prací. V roce 1974 získal státní cenu za práce
v oblasti heterogenní katalýzy. Od roku 1975 také předná312
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šel systémové inženýrství na SVŠT v Bratislavě. Byl hnací
silou skupiny, která se na Ústavu chemického inženýrství
VŠCHT zabývala reakčními a separačními procesy, matematickým modelováním a systémovým inženýrstvím.
I přes velký rozsah publikovaných prací nemohl tehdy
dosáhnout v Československé republice odpovídajícího
postavení (docent, DrSc.) a to bylo jedním z důvodů jeho
odchodu v roce 1979 přes Belgii do USA. Od roku 1980
byl členem Katedry chemického inženýrství na State University of New York at Buffalo, kde zůstal až do odchodu
do penze. Vychoval řadu doktorandů jak na FCHI VŠCHT
v Praze, tak na SUNY v USA.
V USA vynikl zvláště v oblasti materiálového inženýrství (syntéza materiálů hořením v tuhé fázi). Stal se
významným členem Americké chemickoinženýrské společnosti AIChE. V roce 1989 získal „R. H. Wilhelm
Award in Reaction Engineering“ a od roku 1992 byl

„Fellow of AIChE“. Působil i v NSR (Senior Humboldt
Award, Senior Fullbright Fellow). Po roce 1990 navštěvoval často Českou republiku a Slovensko a v posledních
letech žil po část roku také v Praze.
V roce 2002 mu udělila Slovenská technická univerzita v Bratislavě čestný doktorát a v roce 2004 přednesl
6. Hálovu přednášku na Ústavu chemických procesů AV
ČR v Praze.
Od mládí byl vášnivým rybářem. Začalo to chytáním
štik, pokračovalo lovem hlavatek na Slovensku a po odchodu do USA lovem trofejních ryb po celém světě – od
Aljašky po Argentinu. Ještě v červnu 2010 strávil tři týdny
lovem tajmenů v Mongolsku. Jeho přátelé si zachovají
trvalou vzpomínku na jiskření v jeho očích, když ukazoval
své fotografie a líčil zážitky na rybářských výpravách.
Jiří Hanika a Miloš Marek

Výročí a jubilea
ÚOCHB AV ČR
Ing. Ctibor Perlín, (7.9.), Ústav zeměděl. a potravin.
informací Praha

Jubilanti v 3. čtvrtletí 2011
90 let
Ing. Dr. Tech. Otakar Mikeš, DrSc., (2.7.), ÚOCHB AV
ČR Praha
Miroslav Zahradník, (17.8.), VÚTP Praha
Metoděj Malý, (30.9.), Textilana Podhradí

70 let
Doc. Ing. Juraj Kyzlink, CSc., (1.7.), FCH VUT Brno
MUDr. Pavel Hoffer, (4.7.), OHS Ústní nad Orlicí
Ing. Jan Grégr, (15.7.), Technická univerzita Liberec
Ing. Vlasta Fiedlerová, (10.8.), VÚPP Praha
Ing. Milan Hájek, CSc., (25.8.), ÚCHP AV ČR Praha
Ing. Pavel Vlasák, DrSc., (4.9.), Ústav pro hydrodynamiku AV ČR Praha
Doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc., (7.9.), VÚMCH Brno

85 let
Prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc., (16.7.), VŠCHT Praha
Ing. Miloslav Loyda, (14.8.), obchodní zastoupení
BAYER AG Praha
RNDr. Milan Odehnal, CSc., (11.9.), PřF MU Brno
Prof. RNDr. Antonín Tockstein, DrSc., (11.9.), Univerzita Pardubice
Ing. Věra Dienstbierová, CSc., (11.9.), VŠCHT Praha

65 let
Mgr. Miroslav Zabadal, Ph.D., (8.7.), VUT Brno
RNDr. Jiří Dědina, DSc., (18.7.), MBÚ AV ČR Praha
Doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc., (24.7.), PřF MU Brno
Ing. Jiřina Komárková, (27.7.), ANALAB Praha
Ing. Zbyněk Janoušek, CSc., (28.7.), ÚANCH AV ČR
Řež
RNDr. Květoslava Fuksová, CSc., (15.8.), Izotopová
laboratoř AV ČR Praha
RNDr. Věra Siglerová, CSc., (2.9.), ÚEB AV ČR Praha
Ing. Vladimír Vojta, CSc., (3.9.), Chemopetrol Praha
RNDr. Jiří Spěváček, DrSc., (4.9.), ÚMCH AV ČR
Praha
Ing. Kristina Vyžralová, (20.9.), Bratří Zátkové Boršov
nad Vltavou
RNDr. Jiří Podešva, CSc., (24.9.), ÚMCH AV ČR Praha

80 let
PhMr. RNDr. Kristian Svoboda, CSc., (1.7.), ÚJV Řež
u Prahy
Ing. Milan Kunz, (6.8.), Brno
Prof. RNDr. Jan Tržil, CSc., (28.8.), VŠB Ostrava
Ing. Jaroslav Němec, DrSc., (8.9.), ÚGG AV ČR Praha
RNDr. Milan Vrána, (26.9.), VCHZ Synthesia Pardubice
75 let
Prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., (18.7.), Univerzita
Pardubice
Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., (19.7.), VFU Brno
Doc. RNDr. Milan Soldán CSc., (30.7.), PedF MU Brno
RNDr. František Zemánek, (7.8.), PřF UK Praha
Doc. Ing. Milan Šípek, CSc., (12.8.), VŠCHT Praha
Ing. Božena Lánská, CSc., (24.8.), ÚMCH AV ČR Praha
Doc. Ing. Ivan Samohýl, CSc., (29.8.), VŠCHT Praha
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c., (1.9.),

60 let
Doc. Ing. Jan Vídenský, CSc., (2.7.), VŠCHT Praha
RNDr. Ljuba Svobodová, (12.7.), Farmak Olomouc
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., (12.7.), PřF UK Praha
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Ing. Jaromír Toman, CSc., (1.8.), CMS Chemicals, s.r.o.
Bratislava
PhMr. Alois Koloničný, (8.8.), VÚOS Pardubice
RNDr. Pavel Michele, (9.8.), Mikrob Čebín a.s. Čebín
Ing. Jiří Vajčner, CSc., (9.9.), VŠCHT Praha
Ing. Pavel Čejka, (10.9.), VÚ Pivovarský a sladařský a.s.
Praha
Ing. Jaroslav Burda, CSc., (29.9.), Kovohutě Příbram

Zemřelí členové Společnosti
Ing. Zdeněk Peřina, CSc., VÚFB Praha, zemřel 15. srpna
2009 ve věku nedožitých 87 let.
Ing. Milan Zaoral, DrSc., ÚOCHB AV ČR, zemřel
4. ledna 2011 ve věku nedožitých 85 let.
Doc. Ing. Jiří Hodek, CSc., VŠCHT Praha, zemřel
30. ledna 2011 ve věku 84 let.
Prof. Ing. Dr. Zbyněk Ksandr, CSc., VŠCHT Praha,
zemřel 9. února 2011 ve věku 84 let.
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