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SOUČASNÉ MOŽNOSTI PATENTOVÝCH REŠERŠÍ V CHEMII

tkaničkou svázané balíky patentových dokumentů příslušné patentové třídy a v pravém slova smyslu ručně je prohlédnout a prostudovat. Klíčovým a prakticky jediným
nástrojem pro vyhledání patentu týkajícího se dané problematiky, bylo právě patentové třídění a pak zkušenosti rešeršéra při jeho volbě. V zásadě tato praxe trvá, jen patentové úřady jednotlivých zemí udržují své sbírky patentů
také v digitalizované podobě, vzájemně je sdílejí a místo
svázané tkaničkou jsou na médiu CD-ROM, resp. v paměti
serverů. Takže můžeme hledat české patenty v příslušné
bázi na serveru Úřadu průmyslových vlastnictví* (UPV),
ale současně se můžeme odtud připojit na servery řady
dalších patentových úřadů včetně Evropského patentového
úřadu (EPO). Daleko efektivnější je ale využít souborné
báze dat v zásadě všech známých patentových dokumentů,
a to od r. 1836 do současnosti, která je rovněž přístupná ze
serveru UPV pod nabídkou EPO. Tato báze pod označením Espacenet obsahuje dnes údajně více než 80 miliónů
patentových dokumentů.
Pokud tuto bázi dat chceme využít pro chemické rešerše, musíme si uvědomit, že žádný patentový dokument
v této bázi neprošel standardním věcným zpracováním
kromě patentového zatřídění, což je úloha patentových
referentů. Tato báze je ale v podstatě báze bibliografická
a odkazuje na patentové dokumenty formou bibliografických záznamů, ve kterých jsou názvy patentů a abstrakty,
ale zpravidla tak, jak je uvedl přihlašovatel ve své přihlášce. Tyto termíny z názvů patentových dokumentů a z textu
abstraktů jsou pak jediným nástrojem, který můžeme pro
běžné rešerše využít, kromě zatřídění podle Mezinárodního patentového třídění (MPT)**,***. Součástí záznamů jsou
ale i důležité informace o právních náležitostech patentových dokumentů, např. údaje o datech priorit i datech zveřejnění, jména autorů i vlastníků a propojením na další
bázi provozovanou EPO a známou pod názvem INPADOC
se dozvíme kompletní údaje o patentových rodinách.
K tomu ale musíme využít nabídku Advance Search. Kombinace předmětových termínů z názvů a abstraktů, vedle
zadání patentových tříd spojených logickými operátory,
zpravidla vede k velkému počtu odkazů, které lze omezit
opět jen přidáním dalších upřesňujících termínů. Nástroje
pro následné filtrování nebo analýzu nalezených dokumentů v současném rozhraní aplikace prakticky chybí. Největší
význam má báze Espacenet pro snadné, rychlé a zpravidla
bezproblémové získání plných textů konkrétních patento-
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Úvod
Budiž předem řečeno, že patentová rešerše v pravém
slova smyslu představuje vysoce profesionální a hlavně
časově náročnou práci spočívající v detailním prostudování všech dostupných a k problematice se vážících dokumentů. Konečným cílem pak může být závěr o skutečném
rozsahu právní ochrany vynálezu, nebo inspirace pro směřování dalšího výzkumu, nebo jiný účel. Ovšem
v každodenní chemické praxi je pojem patentová rešerše
chápán spíše jako součást standardní rešeršní činnosti, tedy
snahy dozvědět se, co je známo o daném problému, jak se
co dělá, nebo jaké je aplikační použití té či oné sloučeniny
nebo reakce, a to včetně patentů. K tomu účelu má dnes
chemik k dispozici řadu databázových zdrojů, z nichž některé zahrnují i patentové dokumenty. Kromě toho ale
samozřejmě existují a jsou svými producenty nabízeny
i zdroje označované jako „patentové báze dat“, nebo také
„chemické patentové báze dat“. Následující stručný přehled si klade za úkol přispět k orientaci v současném portfoliu různých bází dat s ohledem na výše zmíněnou praktickou otázku nacházení relevantních informací
v patentových dokumentech.

Báze dat patentových úřadů
V dobách jen tištěných informací patentová rešerše
znamenala vypravit se na patentový úřad a tam si vyžádat

*
**

Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 – Bubeneč, http://upv.cz/cs.html.
Báze Espacenet i další patentové báze používají mezinárodní zkratku názvu International Patent Classification, tedy
IPC, případně doplněnou označením verze formou horního indexu.
*** V současné době se prosazuje tzv. Cooperative Patent Classification (CPC), což je rozšíření mezinárodního patentového třídění ve spolupráci s americkým patentovým úřadem US Patent and Trademark Office. Tato klasifikace má
přibližně 250 000 položek.
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ky v plných textech a hlavně možnost získat vysoce relevantní výsledky za situace, kdy prosté zadání formou kombinace předmětových hesel vede k dále nezpracovatelnému
souboru odkazů. Služba Google Patent Search rovněž nabízí formulář s poli specifickými pro patentové rešerše,
jako např. jméno autora nebo majitele patentu, MPT třídění, možnost rozlišovat mezi přihláškou a uděleným patentem, ale i některými dalšími typy patentových dokumentů.
Obecně platí, že všechny dosud zmiňované patentové
báze dat pracují s patentovými dokumenty tak, jak jsou
zpracovány patentovými úřady, resp. v jaké podobě byly
podány přihlašovateli. Patentové úřady doplňují MPT zatřídění a zákonné právně relevantní informace. Žádné další
informace o daném patentovém dokumentu se při jejich
zpracovávání do dané báze dat nedoplňují, např. věcný
popis, excerpce chemických sloučenin nebo reakcí.

vých dokumentů, a to včetně patentů japonských, nebo
čínských, ovšem vždy v původním jazyce. Předností zobrazení záznamu je rovněž rozdělení patentového dokumentu na jeho složky, takže je možné samostatně zobrazovat
např. jen patentové nároky, popis, nákresy (ale většinou se
to netýká chemických vzorců), nebo celý originální dokument.
Patentové úřady některých velkých zemí nabízejí
rovněž báze obsahující patenty nejenom vlastního úřadu,
ale i dalších zemí. Příkladem může být např. systém DepatisNet, který provozuje německý patentový úřad. Velmi
propracovaný systém má americký patentový úřad
(USPTO), díky oficiální spolupráci s čínským patentovým
úřadem představující dnes asi relativně nejspolehlivější
zdroj čínských patentů. Také tyto databázové systémy jsou
zaměřeny především na právní problematiku a vyhledávací
nástroje jsou tomu přizpůsobeny.

Patentové báze dat společnosti Derwent

Další volně dostupné patentové báze dat
využitelné pro chemické obory

Jméno Derwent je v oblasti patentových informací
vysoce respektovaný pojem, se kterým se ale také spojují
charakteristiky drahý a náročný na využívání. O co se
vlastně jedná? Vznik patentových bází dat s označením
Derwent je de facto odpovědí na výše uvedené problémy
s věcným vyhledáváním patentových dokumentů, kdy autoři/majitelé patentů sice požadují ochranu svých myšlenek, ale současně nechtějí příliš prozrazovat optimální
řešení. To vede např. k volbě velmi obecných názvů patentových dokumentů, např. „Analgesic compositions“, ale
i textu abstraktů, např. „The invention provides methods,
oral care products and kits for treating mouth tissues of an
animal”, ze kterých nelze snadno dedukovat, oč se vlastně
jedná. Právě proto napadlo už v r. 1951 chemika Montagu
Hyamse založit instituci, která bude zpracovávat patentové
dokumenty nezávisle na patentových úřadech, a to s cílem
opatřit patentové dokumenty přesnějším popisem a identifikací obsahu. A jako první, a stále asi nejdůležitější oblastí, ve které je tato patentová služba velmi vítaná, byla chemie a prvním produktem společnosti Derwent byla báze
dat FARMDOC - evidentně zaměřená na farmaceutické
patenty.
Abstraktoři společnosti Derwent například upravují
názvy patentů tak, aby měly větší informační obsah. Tak
např. evropská patentová přihláška WO 2012128788 A1,
na kterou nalezneme odkaz jak v bázi SciFinder, tak v bázi
Espacenet a dalších, je rovněž zpracována v bázi Derwent.
V bázi Espacenet je uvedena pod názvem Functionalized

Skutečnost, že patentové dokumenty nejsou v zásadě
předmětem komerční aktivity, otevřela cestu k tomu, aby
obdobné služby jako báze Espacenet nabízeli další producenti. Jedná se např. o systém Freepatentsonline1 nebo
SumoBrains provozované společností Patents Online,
LLC nebo Patent Lens2, což je služba nabízená neziskovou společností Cambia. Ale nejvýznamnějším takovým
zdrojem je určitě služba Google Patent Search, snadno
přístupná ze stránek Googlu. Evidentně se nejedná o samostatně vytvořenou patentovou bázi dat, ale o doplnění googlovského algoritmu nástrojem pro omezení vyhledávání
jen na patentové dokumenty. Protože ale Google principiálně prohledává celé volně dostupné dokumenty, a tedy
i patenty, můžeme vyhledávat relevantní dokumenty na
základě celých frází obsažených kdekoliv v textu patentu,
tedy nejenom v názvech nebo abstraktech. Takže např. při
řešení problematiky přípravy měděných katalyzátorů, můžeme dotaz formulovat jako požadavek na vyhledání fráze
„Cu catalysts preparation method“ (uvozovky jsou nutné,
stejně jako formulář Advanced Search). Výsledkem je pak
např. nalezení čínského patentu obsahující tuto frázi
v patentových nárocích (viz obr. 1).
Samozřejmě, že se tímto způsobem nedopracujeme ke
spolehlivé vyčerpávající rešerši, ale v každém případě se
otevírá cesta pro smysluplné vyhledávání potenciálně relevantních dokumentů na základě vhodné formulace myšlen-

Obr. 1. Ilustrace relevantního patentu nalezeného zadáním víceslovné fráze v Google Patent Search

66

Chem. Listy 109, 63–87 (2015)

Bulletin

monomers and polymers, stejně jako v programu SciFinder. V bázi dat Derwent má ale název: Composition used
in e.g. lubricant or functional fluid composition, comprises
functionalized monomer comprising hydrocarbyl group
with at least one carbon-carbon double bond and at least
one functional group e.g. cyano. Je evidentní, že zatímco
v prvém případě název o vlastní podstatě patentu neříká
prakticky vůbec nic, druhý název je daleko obsažnější
a nabízí řadu termínů, na jejichž základě je větší šance
tento patent najít. Podobné rozdíly a bohatší věcný popis
v případě báze Derwent bychom nalezli při detailnějším
porovnání záznamů.
Je pak ale pochopitelné, že příprava záznamů patentů
v bázi Derwent, která je vytvářena formou intelektuálního
zpracovávání původních dokumentů specialisty, je velmi
nákladná a drahý je proto i licenční přístup. Až do nedávné
doby jedinou možností, jak využívat tuto bázi dat, byl nákladný přístup do databázového centra STN International
(ale i do některých dalších databázových středisek, např.
Questel), a sice do báze Derwent World Patents Index
(DWPI). Poté, co se firma Derwent stala součástí The
Thomson Corporation, byl uvolněn přístup k jednodušší
verzi patentových bází dat, a to jako součást databázového
systému Web of Knowledge pod označením Derwent Innovation Index. Licenční náklady jsou pak součástí licence přístupu k Web of Science a jsou daleko nižší. Zájemcům se tak otevřela možnost pracovat alespoň s jednodušší
verzí bází dat společnosti Derwent, a to podobným způsobem, jakým pracujeme s Web of Science. Nabídka volitelných polí je pochopitelně menší než v případě plně hrazeného přístupu (viz obr. 2), ale odpadá nutnost naučit se
příslušné příkazy pro práci v systému STN International.
Časový rozsah vyhledávání je v současnosti omezen na
období od r. 1994 do současnosti, oborový údajně omezen
není. Je možné vyhledávat podle některých specifických

popisných kódů v bázích dat Derwent, jako je např.
Derwent Class Code nebo Derwent Manual Code, kromě
vyhledávání jsou tyto kódy přehledně zobrazeny a mohou
být využity pro analýzu i upřesňování získaných souborů.
Pro chemiky má tato verze patentových bází dat Derwent
několik zajímavých aspektů. Především, jak je vidět na
obr. 2, úvodní obrazovka nabízí i tzv. Compound Search,
což je v podstatě standardní možnost grafického zadání
hledané struktury zabudovaným strukturním editorem, a to
včetně substrukturního vyhledávání.
Výčet všech v daném patentu zmiňovaných sloučenin
je sumarizován formou ilustrovanou na obr. 3, včetně
označení, v jaké roli daná sloučenina v daném patentu
vystupuje. Bohužel údaje jsou prezentovány podle zvyklostí bází dat Derwent a zatím nerespektují dnes naprosto
převažující praxi registračních čísel CAS RN. Zkratkou
DCR Number je označeno tzv. Derwent Chemistry Resource Number, tedy číslo, pod kterým je daná sloučenina
uložena v bázích společnosti Derwent, přičemž poněkud
složitý formát je vymyšlen tak, aby umožňoval označit
deriváty dané sloučeniny, např. soli, enantiomery apod.
Kliknutím na dané číslo dostaneme jak strukturu v grafické
podobě tak i řadu dalších údajů. Užitečné jsou hlavně jednopísmenné kódy uváděné ve sloupci Role, které indikují
jakou funkci mají takto označené sloučeniny v daném patentu. Jejich význam je sumarizován v tab. I. Takže např.
v případě první sloučeniny na obr. 3 se kliknutím na DCR
Number dozvíme, že se jedná o předmět rešerše, Moxonidin, který je sice znám, ale je popsána jeho příprava, další
DCR číslo indikované jako meziprodukt, kód S, je 1-[2-(4,6-Dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-ylamino)-4,5-dihydro
-imidazol-1-yl]-ethanone a pod číslem 76-0-0-0 se skrývá
triethylamin, označený jako reagent. Častý kód U pak indikuje použití dané sloučeniny. Bohužel ale právě omezení
této verze bází dat Derwent neumožňuje využít těchto kó-

Obr. 2. Úvodní pracovní obrazovka báze Derwent Innovation Index
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Obr. 3. Výčet chemických sloučenin obsažených v záznamu patentu báze Derwent Innovation Index

Tabulka I
Přehled kódů používaných pro charakterizaci role sloučeniny v patentu
Kód
A
C
D
E
K
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
X
Z

International. Derwent Registry Number bylo vytvořeno
pro cca 2100 nejčastěji se v patentech vyskytujících sloučenin. V dané verzi jsou tato čísla využitelná pro zadání
vyhledávání patentů obsahujících dané sloučeniny, přičemž můžeme kombinovat více těchto čísel standardními
logickými operátory AND, OR a NOT.
I když báze dat Derwent Innovation Index má zřejmě
především upozornit na možnosti patentových bází dat
společnosti Derwent v jejich plných verzích, přece jenom
nabízí nepochybně užitečný nástroj pro rešerše typu „jak
se co dělá“ zaměřené na patenty a poskytující řadu chemicky zajímavých informací.

Význam kódu
Analyzed or detected substance
Catalyst
Detecting agent
Excipient (from 1998)
Known compound (from 1998)
Component of a Mixture
New Compound
Known compound produced
Product defined by its starting material(s)
Removing or purifying agent
Intermediate or starting material
Therapeutically active agent of prodrug
Use of a single compound
Reagent (from 1998)
Substance removed
Miscellaneous

Patentové rešerše v chemických bázích dat
Za chemické báze dat v pravém slova smyslu můžeme
dnes považovat báze dat Chemical Abstracts zpřístupňované programem SciFinder a systém Reaxys zahrnující báze
dat Beilstein, Gmelin a Patent Chemistry Database. Tyto
chemické báze dat zpracovávají důsledně i patentové dokumenty. Je ale užitečné vědět, že Chemical Abstracts
věnovala patentových dokumentům velkou pozornost od
samého začátku a postupně rozšiřovala okruh patentových
zemí od nejdůležitějších k těm patentově méně významným. Tak např. španělské patenty jsou zpracovávány až od
r. 1946 a bývalé Československo od r. 1955, a to jen udělené patenty, resp. v té době tzv. Autorská osvědčení. Detailní přehled zpracovávání patentových dokumentů je zveřejněn na stránkách CAS (cit.3). V případě dnešního systému
Reaxys a v něm umístěných bází dat je situace složitější.
Beilstein i v éře tištěných svazků patentům sice pozornost
věnoval, ale vždy v daleko menší míře než CAS. Kvůli mimořádným nákladům při zpracovávání patentů,
v r. 1980 Beilstein Institut od zpracovávání patentů upustil
úplně. Vzhledem k specifické formě vytváření díla Gmelin

dů pro formulaci dotazů a kódy mají tak jen informační,
nicméně určitě užitečný význam.
Číslo Derwent Compound Number odkazuje na jinou,
u nás velmi málo využívanou možnost, vyhledávat
v patentech struktury sloučenin prostřednictvím tzv. Merged Markush Service (MMS), což je strukturní vyhledávání v databázovém středisku Questel. Využít pro rešerše je
možné tyto kódy spolu s Derwent Compound Number
v plné verzi báze DWPI v databázovém středisku STN
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Tabulka II
Porovnání rozsahu chemických informací pro patentovou přihlášku WO 2012128788 A1
Báze dat
Chemical Abstracts SciFinder
Reaxys
Derwent Innovation
Index
Espacenet, Google
Patent Search

Rozsah informací o chemických sloučeninách a reakcích v patentu
206 plně specifikovaných sloučenin, grafický vzorec, 17 reakcí, 26 rutheniových katalyzátorů
7 sloučenin, 1 reakce, málo reprezentativní, žádný katalyzátor
99 sloučenin pod číslem DCR, identita až po individuálním zobrazení, z toho 67 označených
jako reagenty, 32 jako součásti směsí (polymery), všechny dříve známé, žádný katalyzátor
Veškeré chemické informace až po otevření plného textu patentu, chemické sloučeniny
formou názvů nebo jako Markushovy vzorce

N

O
Ru

N

Substrukturní zadání

Obr. 4. Ilustrace zadání substrukturního vyhledávání rutheniových katalyzátorů a jeho výsledku v odkazu na patent v programu
SciFinder

a jeho elektronické verze, je zahrnutí patentových dokumentů na jednu stranu velmi důkladné, ale na druhé straně
naprosto chybí. Snaha nakladatelství Elsevier vyplnit chybějící patentové zdroje vytvářením specializované báze
Patent Chemistry Database nebyla od počátku příliš úspěšná, ale po akvizici bází Beilstein a Gmelin tato patentová
báze doplnila obě předchozí a byl tak vytvořen systém
Reaxys. Období od r. 1980 do zahájení patentové báze
nakladatelství Elsevier bylo sice doplněno, ale bohužel ne
úplně, konkrétně je v této bázi oblast zpracovávaných patentů omezena na patenty z oblasti organické a farmaceutické chemie, konkrétně třída C07 Organic Chemistry,
třída A61K a dále IPC CO7 (Medicinal, Dental, Cosmetic
Preparations), třída A01N a třída C09B Dyes a dále patenty EP, US a přihlášky PCT. Nenajdeme zde tedy např.
důležité patenty japonské. Podrobněji jsou rozdíly mezi
těmito oběma klíčovými chemickými bázemi dat v otázce
zpracovávání patentů uvedeny v předchozí publikaci4.
Je logické, že producenti těchto klíčových chemických bází dat se zaměřují na patentové dokumenty jako na
další zdroj vědeckých informací s daleko větším důrazem
na vlastní vědní obor, tedy chemii a s menším důrazem na
právní aspekty patentů. Tuto skutečnost je možné velmi
dobře ilustrovat na výše zmíněné patentové přihlášce WO
2012128788 A1, informace získané o tomto patentu
z různých bází dat jsou sumarizovány v tab. II.

Z těchto výsledků zřetelně vyplývá přednost programu SciFinder i pro rešerše orientované na patenty oproti
všem dalším zdrojům patentových informací. Kromě informace o počtu v patentu zmiňovaných sloučenin, a to pro
chemika ideální grafickou formou, je důležitý i výběr těchto sloučenin. Po prostudování plného textu tohoto patentu
se např. ukáže, že popisuje a chrání konkrétní rutheniové
katalyzátory pro polymerační reakce, které ale nejsou zahrnuty v 99 sloučeninách uvedených v záznamu tohoto patentu v bázi Derwent Innovation Index, zatímco záznam
v programu SciFinder je obsahuje. Pokud bychom tedy
prováděli rešerši s úkolem najít využití rutheniových katalyzátorů pro polymerace v bázi Derwent Innovation Index
s využitím grafického editoru, sloučeninu na obr. 4 a její
analoga nenalezneme, přesto že tento patent je pro danou
rešerši zcela relevantní.
I tak představuje možnost grafické strukturní reprezentace hledaných sloučenin v bázi dat Derwent Innovation Index zajímavé rozšíření nástrojů pro patentové rešerše
v chemických oborech.

Závěry
Patentové báze dat provozované patentovými úřady
nebo nezávislými institucemi využívající volnou dostup69
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nost patentových dokumentů jsou zaměřeny spíše na právní otázky spojené s patentovou problematikou, než na věcný popis patentu. Tyto báze jsou nezastupitelné
v případech vyhledávání a zpřístupňování konkrétních
patentových dokumentů a poskytnou vyčerpávající informace o jejich právním stavu. Věcné, předmětné vyhledávání se omezuje na tradiční patentové třídění a na textové
řetězce z názvů patentů a jejich abstraktů. Zajímavou možností je vyhledávání specifických víceslovných nebo větných frází v plných textech patentových dokumentů
v Google Patent Search. S omezenými možnostmi předmětových rešerší se setkáváme i v případě všeobecně respektované patentové báze Derwent ve verzi Derwent Innovation Index. Pro chemii se v tomto případě nabízí možnost
strukturních i substrukturních rešerší, výsledky jsou ale
závislé na úrovni a rozsahu excerpce strukturních informací z daného dokumentu do této báze.
Potvrzuje se logické očekávání, že producenti chemických bází dat, jako je Chemical Abstracts Service, nebo
dnes Elsevier, jsou v ohledu popisu věcného obsahu patentů podrobnější a snaží se jej zpracovávat do hloubky a se
zřetelem na chemický obsah. Je možné konstatovat, že
hlavní chemické báze dat, především program SciFinder,
poskytují velmi spolehlivé informace o existenci patentových dokumentů pro daný problém a poskytují tedy relevantní patentové rešerše. Je ale nutné mít na paměti problémy plynoucí z využívání obecných (Markushových)
vzorců, kdy sloučeniny de iure chráněné obecným vzorcem nemusí být v bázi dat explicitně uvedeny.

LITERATURA
1. http://www.freepatentsonline.com/, staženo 10.9.2014.
2. http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/
patentlens.html, staženo 10.9.2014.
3. http://www.cas.org/content/references/patyear, staženo 10.9.2014.
4. Šilhánek J.: Chem. Listy 108, 83 (2014).
J. Šilhánek (Department of Organic Technology,
Institute of Chemical Technology, Prague): Current Alternatives of Patent Searches in Chemistry
The aim of this review is to compare alternative patent searches in available chemistry databases. There are
cumulative database of world patents operated by European Patent Office under the name Espacenet, a couple of
similar databases of other patent offices, then Google Patent Search service and recently also Derwent Innovation
Index which is a simplified version of patent database Derwent World Patents Index (DWPI) of Derwent Company.
This company and their products are well known for
providing exceptionally reliable and carefully elaborated
patent documents but until recently accessible only
through a database centre, such as STN International. After
merging with the Thompson Ltd. an access to simplified
DWPI version will be provided as a part of the database
system Web of Science (Elsevier). This situation will open
the way for comparing patent searches in Elsevier databases with those of patent offices and chemistry databases
SciFinder and Reaxys.
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Ze života společnosti
lečnosti chemické prof. Janem Johnem Hanušova medaile
prof. Peterovi Šimonovi (STU Bratislava) za vědecký přínos v oblasti termické analýzy. Prof. Ing. Peter Šimon,
DrSc. je významným odborníkem v oblasti chemické termodynamiky a chemické kinetiky. Navrhl model degradace polymerů odštěpujících malé molekuly, vypracoval
metodu kinetické analýzy reakcí s indukční periodou
a metodu predikce životnosti materiálů založenou na
nearrheniovských teplotních funkcích. Prof. P. Šimon je
autorem více než 150 vědeckých prací v impaktovaných
časopisech s celkovým počtem citací více než 1200, je
spoluautorem 1 knihy a 10 kapitol v knihách.
Při bilancování roku 2014 z pohledu Odborné skupiny
termické analýzy (OSTA) při ČSCH je třeba připomenout,
že odborná skupina začala rok 2014 organizováním odborné přednášky na téma “Využití termické analýzy při studiu
půdy“, která byla připravena ve spolupráci s Ústavem
anorganické chemie Fakulty chemické technologie
VŠCHT v Praze. Přednáška se uskutečnila dne 12. února
2014 na VŠCHT v Praze a zvaným přednášejícím byl doc.
Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. Tento příspěvek představil metody
termické analýzy jako jednu z mála analytických technik,
které umožňují studovat půdu jako celek, tj. bez nutnosti
separace půdních frakcí nebo jiných speciálních
předúprav, neboť půda je jedním z klíčových substrátů
nerozlučně spjatých se životem na Zemi.
Ve dnech 16. až 19. září 2014 se v Berlíně uskutečnilo mezinárodní symposium „Thermal Analysis and Calorimetry in Industry and Research“, kterého se účastnili také
zástupci z naší odborné skupiny. Konference byla organizačně zajišťována německou skupinou pro termickou analýzu (GEFTA) v čele s Dr. Michaelem Feistem. V rámci
symposia byl prof. Jaroslav Šesták vyznamenán cenou
Netzsch-GEFTA Award, kterou předával L. Giersig
a E. Füglein (Netzsch-Gerätebau GmbH.) a M. Feist
(předseda GEFTA). Prof. Šesták následně seznámil přítomné účastníky se svým příspěvkem s názvem
„Pecularities of nano-structured sytems: Thermodynamic
(top-down) and quantum (bottom-up) issues“.
Na webových stránkách OSTA (www.thermalanalysis.cz) lze najít další informace o odborné skupině
včetně akcí z oblasti termické analýzy nejen v České republice, ale také ve světě. Nejbližší národní akcí bude Termoanalytický seminář TAS 2015 (18. červen 2015, Pardubice) a na mezinárodní úrovni pak “5th Joint CzechHungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference“,
která se uskuteční ve dnech 6. až 10. září 2015 (Zakopane,
Polsko).

Termická analýza na chemickém sjezdu
v Ostravě aneb jaký byl teplozpytný rok 2014
Ve dnech 7. až 10. září 2014 se v Ostravě uskutečnil
již 66. Sjezd asociací českých a slovenských chemických
společností, jehož účastníci měli možnost diskutovat
v 7 odborných sekcích, přičemž jedna ze sekcí byla věnována termické analýze.
Letošní termoanalytická sekce byla již třetí v pořadí
v rámci odborného programu sjezdu. Poprvé se sekce Termické analýzy a kalorimetrie objevila v programu
62. sjezdu asociací českých a slovenských chemických
společností, který se uskutečnil v Pardubicích v r. 2010.
Stala se tak historicky významnou, neboť se jednalo
o první společné setkání termoanalytiků z Česka a Slovenska. Toto první setkání bylo symbolické pro Pardubice
také tím, že termická analýza vždy měla a stále má na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice bohaté kořeny. Druhá teplozpytná sekce se uskutečnila v rámci
64. sjezdu asociací českých a slovenských chemických
společností v Olomouci v r. 2012.
V odborné sekci zazněly dvě zvané přednášky významných odborníků v oblasti termické analýzy. Pozvání
přijal prof. Peter Šimon, který je předsedou sesterské pracovní skupiny pro termickou analýzu a kalorimetrii na
Slovensku. Prof. Šimon přednesl příspěvek s názvem
„Advantages and flaws of isoconversional methods“, za
který obdržel také certifikát Odborné skupiny termické
analýzy. Velký zájem u účastníků sekce vyvolala druhá
zvaná přednáška doc. Jiřího Kučeríka (Univerzita Koblenz
-Landau v Německu), která byla věnována využití termické analýzy ke studiu půdy a byla také oceněna certifikátem
odborné skupiny.
Dále bylo předneseno ještě 9 odborných přednášek,
které byly zaměřeny na využití metod termické analýzy
a kalorimetrie pro nejrůznější oblasti výzkumu. Právě pestrost těchto přednášek dokumentuje široké možnosti využití metod termické analýzy, neboť účastníci sekce měli
příležitost posoudit využití těchto metod pro charakterizaci
různých materiálů, pro sledování teplot fázových transformací či využití termické analýzy pro studium uhlíkatých
aerogelů.
Sekce termické analýzy byla odborným přínosem pro
všechny účastníky, neboť umožnila nejen vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy
a kalorimetrie, ale přispěla také k prohloubení kontaktů
a navázaní nové spolupráce mezi účastníky a tím samozřejmě k rozvíjení zájmu o termickou analýzu. Poděkování za
finanční podporu patří firmě NETZSCH-Gerätebau
GmbH., kterou v ČR zastupuje ANAMET, s.r.o.
Termická analýza se objevila i v rámci slavnostního
zahájení sjezdu, kdy byla předána předsedou České spo-

Petra Šulcová,
předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCh
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koval se svými spolupracovníky 26 původních sdělení
většinou v předních mezinárodních časopisech, k tomu po
kapitole ve dvou mezinárodních monografiích a dále skripta pro bakaláře ve francouzštině (Louvain).
Srdečně blahopřejeme k získání prestižní Ceny Alfreda Badera a přejeme hodně dalších odborných úspěchů.

Nositel Ceny Alfreda Badera za organickou
chemii v roce 2014 – RNDr. Jiří Pospíšil PhD.
Nový nositel Ceny zahájil třetí desítku nositelů*,
když první Cena byla udělena v r. 1994. Dr. Pospíšil (35
let) působí nyní ve společné laboratoři Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci.
Slavnostní předání Ceny** proběhlo tradičně na
49. konferenci „Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2014“ konané ve dnech 7. až
9. 11. 2014 v Lázních Bělohrad. Nový laureát Ceny zde
přednesl plenární přednášku na téma oceněného souboru
prací. Ve svém inovativním výzkumu v oblasti organické
chemie se zaměřil zejména na vývoj nových metodologií
a syntetických postupů, které jsou primárně určeny pro
oblast syntézy přírodních a biologicky aktivních látek
a jejich derivátů. Hlavní důraz je v jeho pracích kladen na
vývoj nových syntetických metod a postupů určených pro
chemo- a stereoselektivní přeměny, které vedou k tvorbě
alespoň jedné nové vazby uhlík-uhlík a/nebo uhlíkheteroatom. Stěžejním cílem vývoje těchto syntetických
nástrojů je vytvořit takové metody a postupy, které by
umožnily zejména medicinálním chemikům provádět na
multifunkcionalizovaných organických molekulách selektivní reakce bez použití chránicích skupin. Mj. jde o syntézy různých přírodních nebo biologicky aktivních látek na
základě společného intermediátu.
Magisterské a rigorózní studium (RNDr.) absolvoval
Dr. Pospíšil na Masarykově univerzitě v Brně v r. 2002
(školitel prof. M. Potáček). Následné doktorské studium
absolvoval s vyznamenáním na Université catholique de
Louvain, Belgie (2006, školitel prof. I. E. Markó). Na této
belgické univerzitě pak působil jako učitel organické chemie ve francouzštině až do léta 2012. Získal řadu odborných ocenění: Incentive Award od mezikomise obou belgických chemických společností (Belgie 2012), Junior
Scientific Program Fellow (Švýcarsko 2012), Henkel
Fellow (Německo 2009), Rhodia Organics Ph.D. Fellow,
(Francie 2002–2006), Stevenson Award (University of
Missouri, USA, 2001), Cena chemické sekce
(Přírodovědecká fakulta MU, Brno 1999). Doposud publi-

Oldřich Paleta

Přihlášky do soutěží o Ceny Alfreda Badera
v r. 2015
V roce 2015 bude Česká společnost chemická tradičně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera,
a to o Cenu za organickou chemii a Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii. Oblasti působnosti obou Cen
se poněkud překrývají a to nabízí možnost, že soubor prací, který neuspěl v jedné soutěži, lze přihlásit do soutěže
o druhou Cenu po případných úpravách doprovodného
textu. Nadále však platí omezení, že český chemik (muž
nebo žena) může získat jen jednu z Cen Alfreda Badera,
přitom obě Ceny jsou rovnocenné.
Rámec obou Cen, požadované náležitosti přihlášek
a termíny jsou stejné jako v r. 2014. Údaje jsou k dispozici
na webových stránkách časopisu Chemické listy, a to na
adrese http://chemicke-listy.cz/Bulletin, rok 2014, č. 1, str.
92.
Rovněž termíny přihlášek jsou analogické těm
v minulém roce: uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu
Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou
chemii je již 31. března 2015 a uzávěrka přihlášek do
soutěže o Cenu Alfreda Badera za organickou chemii je
15. června 2015, což může být v obou případech datum
poštovního razítka na zásilce s přihláškou.
Oldřich Paleta, předseda Komise pro Cenu Alfreda
Badera za organickou chemii
Tomáš Trnka, předseda Komise pro Cenu Alfreda Badera
za bioanorganickou a bioorganickou chemii

* Přehled nositelů Cen Alfreda Badera viz http://www.csch.cz/ceny-alfreda-badera
** Hodnoticí komise: prof. P. Drašar (tajemník), prof. D. Dvořák, doc. J. Hanusek, prof. J. Hlaváč, prof. M. Potáček, prof.
O. Paleta (předseda), Dr. I. Starý, prof. T. Trnka, prof. M. Pour

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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Evropský koutek
Asociace evropských
chemických společností
EuCheMS má nový statut
a logo

Chemistry for the Future of Europe; Energy,
Food, Environment
Ve dnech 24.–26. listopadu 2014 se v Římě uskutečnila ojedinělá akce, u příležitosti Italského předsednictví
EU uspořádali EuCheMS, Società Chmica Italiana a Consiglio Nazionale dei Chimici ve dnech 25.–26. listopadu
společnou konferenci Chemistry for the Future of Europe;
Energy, Food, Environment. Před vlastní konferencí proběhla tisková konference v Sala del Carroccio římské radnice pod předsednictvím presidenta Chemist Association
of Rome Fabrizia Martinelliho.
Sama dvoudenní konference přinesla relevantní informace k vývoji chemie v Evropě a jejímu udržitelnému
rozvoji. Přední odborníci z Evropy se zamýšleli nad klíčovými problémy vytčenými v titulu včetně jejich vzájemné
propojenosti a jejich spojeného dopadu na naši společnost.
Zjištění, že na 1 kg chleba je potřeba použít 1 litr nafty
a jeden kubický metr vody, přičemž u 1 kg masa jsou tyto
hodnoty 10 vyšší, takovou souvislost ukazuje. Zazněla
i břitká kritika „food for fuel“, kdy biopaliva byla demonstrována jako praktický i ekonomický luxus neb např. na
výrobu jednoho litru bioethanolu je potřeba opět jeden
kubický metr vody a navíc přes 1 litr běžného benzínu.
Navíc tuto „zelenou“ vodu nelze recyklovat.
Úvodní řeči proslovili David Cole-Hamilton, EuCheMS President, Raffaele Riccio, SCI President, Armando Zingales, CNC President, Aldo Laganà, Director of
Chemistry Department University of Roma La Sapienza.
Hlavními přednáškami pak byly: EuCheMS Lecture on

Registrací v Moniteur belge dne
23. října 2014 vešel v platnost nový
statut EuCheMS. Statut uvádí novou adresu asociace rue
du Trône 62 – Ixelles, B-1050 Brussels, kde má asociace
sekretariát a zázemí. Nový statut je možno vidět na URL
http://www.euchems.eu/fileadmin/user_upload/
about/141102_Euchems_Mon_B_03.11.2014Firefox.pdf .
Nový statut přinesl pronikavou změnu ve volebním a hlasovacím systému asociace, kdy byl opuštěn téměř nepoužitelný systém dvojí většiny (double majority) a byl přijat
logický volební systém, kde každý zástupce má zhruba
tolik hlasů, za kolik členů platí členské příspěvky. (ČSCh
má tak stejný hlasovací potenciál jako např. Rakouská,
Finská, Francouzská, Italská, Portugalská, či Švýcarská
chemická společnost). Asociace na schůzi vyloučila Rumunskou chemickou společnost pro neplacení příspěvků.
Generální shromáždění EuCheMS v Toruni 23.–24. října
2014 přineslo po dlouhé diskusi i nové logo asociace, které
má modrou barvu, protože červená byla pro některé členské společnosti obtížně stravitelná. Na tomto shromáždění
se ujal předsednické funkce asociace Prof David ColeHamilton (UK) a vystřídal tak Prof. Ulricha Schuberta.
Jan John a Pavel Drašar

Foto: Účastníci generálního shromáždění, prof. David Cole-Hamilton úplně vpravo
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Energy – Nicola Armaroli, Istituto ISOF/CNR, Bologna,
Italy; EuCheMS Lecture on Environment – Alexander
J. B. Zehnder, Alberta Water Research Institute, Edmonton, Canada; EuCheMS Lecture on Food – Irena Vovk,
National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia.
Kulatý stůl k předchozím přednáškám moderovali
a svoje příspěvky připojili: Luigi Ambrosio, Direttore Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
– CNR; Riccardo Basosi, Italian Representative H2020
Energy EU Programme, Università degli Studi di Siena;
Roberto Morabito, Unità Tecnica Tecnologie Ambientali –
ENEA; Armando Zingales, Presidente Consiglio Nazionale dei Chimici; Gabriele Centi, Università degli Studi di
Messina; Gianluca Farinola, Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”; Fabrizio Passarini, Università degli Studi di
Bologna; Elisabetta Collini, Università degli Studi di Padova.
Druhý den konference byl věnován problematice
označování potravinářských výrobků podle nové směrnice

EU a problematice metrologie v chemii. Vystoupili Daniela Maurizi; Afro Ambanelli; Paul De Bièvre. Dvoudenní
konferenci řídili David Cole-Hamilton, Raffaele Riccio
a Sergio Facchetti. Posledně jmenovaný byl hlavním organizátorem akce.
Následující den byla akce přesunuta do italského Senátu, pod předsednictvím Raffaele Riccio byly předneseny
závěry předchozích jednání a možné následující akce
i propojení s akcí Horizon 2020.
Celá akce byla pořádána pod patronací Roma Capitale, Ministero dell'Ambiente a Ministero dello Sviluppo
Economico.
Shrnutí výsledků konference Chemistry for the Future
of Europe – Energy, Food, Environment naleznete na
URL:
http://www.euchems.eu/news/single-news/article/
chemistry-for-the-future-of-europe.html .
Pavel Drašar

Odborná setkání
17th Radiochemical Conference, Mariánské
Lázně, 11. – 16. 5. 2014 (RadChem 2014)

abstrakt všech přijatých příspěvků
je k dispozici na webových stránkách
konference
(http://
www.radchem.cz).
Přibližně
70 vybraných příspěvků bude
publikováno v plném znění jako
zvláštní číslo časopisu Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry (JRNC). Dvě z odborných
sekcí byly dedikovány památce nedávno zesnulých kolegů,
kteří se na organizaci série konferencí Radchem dlouhá
léta podíleli. Sekce „Radionuklidy v životním prostředí
a radioekologie“ byla věnována památce prof. Ing. Petra
Beneše, DrSc. a v sekci „Separační metody a speciace“
jsme vzpomínali na doc. Ing. Věru Křížovou, DrSc.
Účastníkům konference byla každý den po náročném
celodenním odborném programu umožněna relaxace
v rámci bohatého společenského a kulturního programu.
V pondělí mohli vyslechnout klavírní recitál Marka Bystrana „Radiochemist plays Chopin“, v němž tento
v neobvyklém směru talentovaný student FJFI výjimečným způsobem interpretoval vybrané Chopinovy skladby.
V úterý měli četní zájemci jedinečnou možnost relaxace
v rámci večerního programu „Wellness Night“, během
nějž mohli vyzkoušet vybrané balneologické procedury.
Středeční odpoledne uprostřed konference si převážná
většina účastníků zpříjemnila výletem do Chebu. Na něj po
prohlídce historického centra města navazovala při zpáteční cestě zajížďka do Lázní Kynžvart, kde byla v Zámeckém hotelu Metternich připravena slavnostní večeře zakončená nevšedním tanečním a ohňovým představením
skupiny Amanitas. Čtvrteční večer byl zpříjemněn představením Zpívající fontány na lázeňské kolonádě, jemuž

Ve dnech 11. – 16. května 2014 se konala v Mariánských Lázních v konferenčním centru Casino mezinárodní
radiochemická konference – 17th Radiochemical Conference (RadChem 2014). Konferenci spolupořádaly Katedra
jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
Českého vysokého učení technického v Praze s Českou
společností chemickou a Spektroskopickou společností
J. M. Marci. Konference je spolu se sérií „International
Conference on Nuclear- and Radiochemistry“ jedním ze
dvou pilířů celoevropské série konferencí garantované
přímo DNRC (Division of Nuclear and Radiochemistry)
EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences) a byla pořádána ve spolupráci s IAEA
(International Atomic Energy Agency) a za podpory IUPAC. Na konferenci se registrovalo celkem 320 účastníků
ze 43 zemí, po domácích byli nejvíce zastoupeni účastníci
z Ruska, Německa, Polska, USA, Japonska a Koreje. Celkem bylo na konferenci přihlášeno 413 příspěvků.
Konference se v celkem devíti odborných sekcích
soustředila na většinu aktuálních témat v oboru jaderné
chemie a radiochemie. Ta zahrnovala mj. problematiku
radioekologie, aplikace radiochemie ve zdravotnictví
(zejména výzkum a využití značených sloučenin a radiofarmak), jaderné analytické metody, radiochemické problémy jaderného palivového cyklu, přípravu radionuklidů,
využití ionizujícího záření, separační a speciační metody,
a poznatky o nejtěžších prvcích – aktinoidech a transaktinoidech. Součástí konference byla i sekce věnovaná vzdělávání v oblasti jaderné chemie a radiochemie. Sborník
74
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předcházelo další hudební
překvapení
–
„Radiochemistry Jam Band
Session“, vystoupení muzikantského
amatérského
uskupení
složeného
z účastníků konference, které v neuvěřitelně krátké době v průběhu konference
dokázalo secvičit téměř půlhodinový program.
V rámci konference RadChem 2014 byla udělována
také prestižní vědecká ocenění. Prvním z nich byla mezinárodní Medaile George Hevesyho (George Hevesy Medal
Award) – nejprestižnější mezinárodní vědecké ocenění
udělované za mimořádné výsledky dosažené v základním
i užitém výzkumu v oblasti jaderné chemie a radiochemie,
především v jejich radioanalytických aplikacích udělovaná
ve spolupráci JRNC a International Committee on Activation Analysis / Modern Trends in Activation Analysis.
V roce 2014 ocenění získal profesor Heino Nitsche
(Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, USA) za jeho mezinárodní přínos k výzkumu
v oblasti chemie těžkých prvků a aktinoidů v životním
prostředí. V Mariánských Lázních byla též poprvé udělena
domácí Medaile Vladimíra Majera, která je udělována
odbornou skupinou Jaderné chemie České společnosti
chemické osobám, které se
významně
zasloužily
o rozvoj jaderné chemie
nebo rozhodným způsobem
přispěly k rozvoji některé
její oblasti. První medaile
byla udělena in memoriam
prof. Ing. Petru Benešovi,
DrSc. za jeho celoživotní
přínos pro rozvoj jaderné
chemie v Československu
a České republice.

ce pro chemické a molekulární vědy (DAC EuChEMS).
Výrazem mnoholeté a užitečné spolupráce českých
a slovenských analytických chemiků byla letošní konference „SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI“, kterou v květnu 2014
společně zorganizovaly odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické a Slovenskej chemickej
spoločnosti. V prostorách Ústavu vzdelávania a služieb
v Bratislavě na Kramároch jednalo v už tradičních sekcích
Kvalita analýz, Potravinářská analýza, Analýza v chemii,
Environmentální analýza, Klinická analýza a Vývoj metod
celkem 130 účastníků včetně 25 účastníků zahraničních
(z České republiky, Polska, Ukrajiny, Rumunska a Řecka).
Vědecký program byl vyváženou kombinací 59 přednášek
a 59 posterů reprezentujících vývoj a aplikace moderních
analytických metod v akademické oblasti i v praxi.
K pozoruhodným novinkám konference patřila elektronická prezentace posterů na dotykovém panelu i během přestávek. Pedagogickým přínosem konference byla účast
řady vedoucích kateder analytické chemie v SR a ČR
s diskusí o nejrůznějších aspektech výuky analytické chemie. Je mou milou povinností poděkovat našim slovenským kolegům za zorganizování této konference a dát jim
i touto cestou na vědomí, že se již těšíme na další ročník
této série.
Další významnou akcí, na které se významným způsobem podílela naše odborná skupina, byla „15th International Conference on Electroanalysis (ESEAC – European
Society for Electroanalytical Chemistry) v Malmo ve
dnech 11. – 15. června 2014. Řadu užitečných informací
o této konferenci lze získat na adrese http://
eseac2014.com/. Autor tohoto článku je jako president
organizačního výboru jedné z minulých konferencí
ESAEC v Praze členem řídícího výboru ESEAC a přednesl zde přednášku Silver amalgam electrodes in environmental electroanalysis. Zastoupení českých účastníků na
této konferenci bylo velmi reprezentativní a nepochybně
odráželo mezinárodní uznání české elektroanalytické chemie a její dlouhou tradici sahající až k profesoru Jaroslavu
Heyrovskému a k jeho objevu polarografie jako fascinující
elektroanalytické metody. Na zasedání řídícího výboru
ESEAC bylo rozhodnuto, že konference ESEAC 2016 se
bude konat v anglickém Bath a ESEAC 2018 na některém
z řeckých ostrovů.
Poslední významnou akcí, o které bych se zde chtěl
zmínit, je 5. Evropský chemický kongres, který se konal
ve dnech 31. srpna až 4. září 2014 v Istanbulu. Jednalo se
o největší evropské setkání chemiků a autor tohoto článku
zde jako jeden z nemnoha českých účastníků přednesl
ústní přednášku nazvanou Environmental electroanalysis
of emerging polutants. Hodnocení této akce je poněkud
složitější, neboť podle mého názoru ještě zcela nenašla
sama sebe a své místo v bohatém spektru jiných konferencí. Zatím se jí nedaří zcela plnit její původní roli jakési
protiváhy Pittsburgských konferencí v USA. Uvidíme,
jaký bude její další vývoj. Je však třeba přiznat, že bude do
jisté míry záviset i na aktivním přístupu českých chemiků,
což je ovšem oblast, kterou by měli zhodnotit povolanější.

Jiří Mizera (ÚJF AV ČR Řež)
a Jan John (KJCH FJFI ČVUT v Praze)

Mezinárodní aktivity odborné skupiny
analytické chemie České společnosti
chemické v roce 2014
Rok 2014 byl z pohledu českých analytických chemiků plný zajímavých konferencí a setkání umožňujících
výměnu poznatků a názorů v patrně nejrozsáhlejší a početně nejzastoupenější oblasti evropské chemie, totiž chemie
analytické. Následující chronologický výčet akcí, na jejichž organizaci se nějakým způsobem aktivně podílela
naše odborná skupina, není pochopitelně ani zdaleka úplný, avšak do jisté míry odráží mezinárodní aktivity naší
odborné skupiny. Ve všech případech se jedná o akce spoluorganizované Divizí analytické chemie Evropské asocia75
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Na rozdíl od minulého kongresu v Praze se silnou sekcí
analytické chemie, se v Istanbulu analytičtí chemici cítili
poněkud ztraceni a izolováni. Bylo rozhodnuto, že
6. Evropský chemický kongres se bude konat ve španělské
Salamance a předpokládá se, že se DAC EuChEMS bude
opět podílet na přípravě a organizaci analyticky zaměřených sekcí na této konferenci.
Na závěr bych rád připomenul, že příští konference
EUROANALYSIS 2015, pravděpodobně nejvýznamnější
setkání analytických chemiků na Evropském kontinentu
organizované DAC EuChEMS, se bude konat ve francouzském Bordeaux ve dnech 6. – 10. září 2015. Podrobnosti
o této „vlajkové lodi evropské analytické chemie“, která
rozhodně mnohem lépe splňuje představy evropských analytických
chemiků,
lze
nalézt
na
http://
www.euroanalysis2015.com/?lang=en.
Kromě těchto akcí se pochopitelně odborná skupina
analytické chemie i jednotliví členové jejího výboru podíleli na celé řadě dalších významných mezinárodních akcí
a konferencí a podle mého názoru více než důstojně reprezentovali naši analytickou chemii na mezinárodním fóru.
Řadu užitečných informací z oblasti evropské analytické
chemie lze získat na webovských stánkách DAC EuChEMS
http://www.euchems.eu/divisions/analyticalchemistry.html.

Účast prof. J. Barka jako zástupce České společnosti
chemické na práci DAC EuCheMS, jejího řídícího výboru
(SC DAC EuChEMS), ESEAC i na dalších zahraničních
aktivitách byla umožněna jednak grantem Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci
projektu INGO II Projekt LG 13059 (2014) (Reprezentace
České analytické chemie v Evropské asociaci pro chemické a molekulární vědy) a jednak laskavou podporou firem
Merck s.r.o. Praha a ChromSpec, Praha. Je milou povinností autora poděkovat výše uvedeným firmám za jejich
pochopení a podporu aktivit České společnosti chemické
a odborné skupiny analytické chemie. V neposlední řadě
patří poděkování i vedení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a její Chemické sekce za účinnou
podporu činnosti naší odborné skupiny. Všechny materiály
související s mezinárodními aktivitami odborné skupiny
analytické chemie jsou k dispozici na níže uvedené adrese.
Jiří Barek,
zástupce České společnosti chemické v DAC EuCheMS.
Katedra analytické chemie PřF UK,
Albertov 2030, 128 43 Praha 2,
tel: 221 951 224, E-mail: Barek@natur.cuni.cz

Chemik na cestách
Obě části byly totiž omezeny pětihodinovým časovým
limitem, rozšířeným o několik minut určených ke zběžnému pročtení zadání.
Snad nejvýraznějším symbolem soutěžního klání se
stal artemisinin, látka získávaná z pelyňku používaná jako
prekurzor antimalarik. Jeho syntézu zařadili autoři úloh
jako jeden z devíti teoretických problémů. V praktické
části byla pak řešena problematika přípravy hydroxyderivátu této látky. Tato molekula je rovněž vyobrazena na
medailích, kterou si mnozí studenti odvezli jako památku
zpět do svých domovin.
Kromě dvou soutěžních dnů měli studenti i mentoři
možnost prozkoumat zákoutí Hanoje, jejíž čilý dopravní

Chemik na cestách –
46. Mezinárodní chemická
olympiáda
Červenec je již tradičně měsícem, kdy
nejlepší studenti ze všech koutů světa měří
své síly, rozšiřují své znalosti a navazují
nové známosti – a to prostřednictvím
předmětových olympiád. Čtveřici českých reprezentantů,
kteří prošli náročným sítem několika kol výběrových soustředění a soutěží (Adam Přáda, Martin Balouch, Michaela
Krákorová a Stanislav Chvíla) a trojici mentorů, kteří dohlíželi nejen na odbornou přípravu (Petr Holzhauser, Petra
Ménová a Petr Cígler), čekalo ve dnech 20. až 29. července 2014 klání Mezinárodní chemické olympiády, pořádané
v Hanoji, hlavním městě Vietnamu.
Samotná soutěž probíhala 23. a 25. července, kdy
přibližně 300 studentů ze 76 zemí řešilo praktické, resp.
teoretické úlohy. Ty prověřily nejen hloubku jejich znalostí, ale i manuální zručnost při titrování či přípravě
a stanovení čistoty látky pomocí TLC, bystrý úsudek při
řešení logicky založených otázek z organické syntézy,
paměť a prostorovou představivost při určování méně běžných struktur sloučenin stříbra či schopnost rychle a beze
ztráty času řešit fyzikálně chemické problémy týkající se
kvantové chemie, termodynamiky a chemické kinetiky.
76
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více než tisíci lety, poznat historii Vietnamu a všech jeho
54 etnik, na vlastní jazyk okusit, jak chutná každodenní či
sváteční místní kuchyně nebo se také setkat se studenty
elitní vietnamské školy Hanoi-Amsterdam, kteří řešitelům
Mezinárodní chemické olympiády připravili vskutku nezapomenutelnou podívanou.
Z Vietnamu se vrátila výprava bohatší o mnoho suvenýrů, zážitků a nových přátelství. Podstatnější však je, že
jako pokaždé v posledních letech, i letos každý z účastníků
soutěžního klání dokázal vybojovat medailové umístění –
česká výprava si odvezla jedno zlato, jedno stříbro a dva
bronzy. V těchto dnech se však již zvolna rozbíhá další
roční cyklus vedoucí k Mezinárodní chemické olympiádě v
Baku, kam příští rok zamíří národní tým s cílem – tak jako
letos – obhájit čtyři medailová umístění.
Stanislav Chvíla

ruch neustává ani v nočních hodinách, navštívit chrámy
a skalní města, ve kterých vznikala historie Vietnamu před

Členská oznámení a služby
Plocek Jiří, RNDr., Ph.D., ÚACH AV ČR Husinec-Řež
Podlesný Jan, Ing., studující, Univerzita Pardubice
Prouzová Kateřina, Bc.,studující, Technická univerzita Liberec
Rathouská Lucie, Ing., studující, VŠCHT Praha
Reli Martin, Ing., Ph.D., VŠB Ostrava
Rodinová Eva, Ing., Cayman Pharma s.r.o. Neratovice
Ružinská Eva, Ing., Ph.D., TU Zvolen, Slovensko
Saloň Ivan, Mgr., studující, VŠCHT Praha
Srholcová Anna, Bc., studující, UTB Zlín
Šelešovská Renáta, Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice
Šídlo Michal, Mgr., studující, PřF MU Brno
Šihor Marcel, Ing., studující, VŠB Ostrava
Šír Marek, Ing., Ph.D., VŠCHT Praha
Tichá Iveta, Mgr., studující, PřF UK Praha
Tomanová Petra, Bc., studující, VŠCHT Praha
Tůmová Tereza, Ing., studující, ÚOCHB AV ČR Praha
Vojtičková Margaréta, RNDr., Ph.D., PřF UK Praha
Vojtíšek Pavel, doc. RNDr., CSc., PřF UK Praha
Zatloukal Martin, prof. Ing., Ph.D., UTB Zlín
Zemenová Petra, Ing., studující, VŠCHT Praha
Zimčík Petr, doc. PharmDr., Ph.D., FarmF UK Hradec Králové

Noví členové ČSCH 2014
Bajzíková Kvetoslava Ing., studující, VŠCHT Praha
Barták Jaroslav, Ing. Ph.D., Univerzita Pardubice
Blastik Zsofia, Ing., studující, PřF UK/ÚOCHB AV ČR Praha
Březina Kryštof, studující, ÚOCHB AV ČR Praha
Černík Josef, Ing., PRO.MED.CS Praha a.s.
Downey A. Michael, studující, ÚOCHB AV ČR Praha
Hodek Ondřej, Bc., studující, PřF UK Praha
Hubatová-Vacková Anna, studující, ÚOCHB AV ČR Praha
Chromčáková Žaneta, Ing., studující, VŠB Ostrava
Janků Simona, Bc., studující, Univerzita Pardubice
Kalát Michael, studující, Technická univerzita Liberec
Kašáková Martina, Ing., studující, VŠCHT Praha
Kinertová Eva, studující, PřF OU Ostrava
Kloužková Alexandra Ing., VŠCHT Praha
Klyushina Anna, Ing., studující, VŠB Ostrava
Kolařík Jan, Mgr., studující, UP Olomouc
Kolaříková Viola, Ing., studující, VŠCHT Praha
Kolářová Lenka, studující, Gymnázium Hranice
Kousalová Jana, Ing., studující, Univerzita Pardubice
Křenková Karolína, Ing., PřF Ostravské univerzity
Kuboňová Lenka, Ing., studující, VŠB Ostrava
Kučera Martin, Ing., studující, UTB Zlín
Laryšová Aneta Bc., studující, PřF Ostravské univerzity
Lukášek Jan, Bc., studující, VŠCHT Praha
Michalicová Romana, Mgr., studující, PřF MU Brno
Mikešová Jana, Ing., ÚMCH AV ČR Praha
Mikulášek Kamil, Bc., studující, PřF MU Brno
Milly Martin, PharmDr., NATURALPHARMA s.r.o. Bratislava, Slovensko
Molnárová Marianna, studující, UTB Zlín
Norková Renáta, Mgr., studující, PřF UK Praha
Novotný Petr Bc., studující, ÚOCHB AV ČR Praha
Pacultová Kateřina, Ing., Ph.D., VŠB Ostrava
Palkovská Monika, ÚACH AV ČR Husinec-Řež
Phulwale Bhimrao, studující, Přf MU Brno

Docenti jmenovaní od 26.2.2014 do 1.10.2014
Doc. Ing. Petr Filip, CSc.
pro obor technologie makromolekulárních látek
Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
pro obor lékařská farmakologie
Doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie
Doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
77

Chem. Listy 109, 6387 (2015)

Bulletin

Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
pro obor biochemie

Doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.
pro obor lékařská chemie a biochemie

Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
pro obor farmaceutická chemie

Doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
pro obor technologie makromolekulárních látek

Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
pro obor humánní a veterinární farmakologie

Doc. Ing. Jakub Siegel, PhD.
pro obor materiálové inženýrství

Doc. Mgr. Dr.rer.nat. Markéta Munzarová
pro obor fyzikální chemie

Doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
pro obor biochemie

Doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
pro obor analytická chemie

Doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie

Doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie

Doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
pro obor organická chemie

Doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie

Aprílový klub
Paní Marcela Svobodová (zkratka autora: mas) píše
jako externí redaktorka pro iDNES.cz do rubriky Ona/
zdraví od dubna 2008 především články o zdraví, módě
a životním stylu, (přispívala třeba do magazínu Blesk a na
internetové stránky Elle.cz) a momentálně pracuje jako
lektorka anglického jazyka, externí redaktorka a módní
stylistka na volné noze.
Nevím, ale domnívám se, že pokud nám se zdravými
potravinami budou radit lektorky anglického jazyka, externí redaktorky a módní stylistky, dopadne to, jako když se
železničář stal náhodou ministerským předsedou a možná
i hůř.
Za snahu psát o čemkoliv udělujeme paní Svobodové
čestný titul chemšmejd prvního druhu. Domníváme se
však spolu s p. Jakubem Kavalírem, soudcem OS v Hradci
Králové, že pokud takové rady někoho poškodí, může jít
o naplnění §2950 NOZ3.
Pavel Drašar

Deprese a úzkost z používání potravinářských
barviv
Článek „Pět potravinových přísad, které vám zkazí
náladu“ z pera paní Marcely Svobodové dne 3/12 2014
zveřejněný v iDnes1 je typickou šedou informací „z Internetu“. Snůška polopravd, domněnek, citátů ale i faktů budí
dojem, jakoby autorka problematice rozuměla. Citace
„odborníků“ svádí k dojmu, jakoby se vyjadřovali
k tématu, ale mnohdy je tu souvislost zavádějící, která
u nepoučených čtenářů vyvolá netoliko fóbii k uvedeným
potravinám, ale (použiji styl článku) „může vyvolat
i anorexii a po jejím delším působení i smrt“.
A ještě hůře, věta jako tato (cituji): „Podle specialisty
na výživu Martina Koláře však není prokázané, že potravinářská barviva přímo způsobují deprese a úzkosti.“ vyvolává dojem, že je nanejvýš očekávatelné, že potravinářská
barviva přímo způsobují lidem těžkosti. Pokud článek
informuje nepoučené čtenáře o tom, že hlavní nutriční
specialistka Světa zdraví Monika Bartolomějová doporučuje nahradit glutamát kořením a bylinkami, měla by pravdu pouze např. v případě, že by použila jako koření buď
prášek ze sušených mořských řas (např. řasy kombu, např.
Laminaria japonica J. V. Lamouroux, Laminariaceae),
sušené houby šiitake (houževnatec jedlý, Lentinus edodes
(Berb.) Pegler, Tricholomataceae) nebo sušeného tuňáka
bonito (Katsuwonus pelamys), protože chuť glutamátu
nelze jinak nahradit, neboť má svébytnou a nenapodobitelnou chuť (či účinek) zvanou umami2.

LITERATURA
1. http://ona.idnes.cz/potraviny-ktere-zkazi-naladu-dj6-/
zdravi.aspx?
c=A141202_145959_zdravi_pet#utm_source=sph.idn
es&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box
(staženo 3.12.2014).
2. Moravcová J., Opletal L., Lapčík O., Čopíková J.,
Uher M. Drašar P.: Chem. Listy 101, 1002 (2007).
3. Kavalír J.: Právní rádce XXII (10) 10 (2014).
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Zákony, které ovlivní život chemiků
272/2014 Sb.

269/2014 Sb.
259/2014 Sb.
257/2014 Sb.

255/2014 Sb.

184/2014 Sb.

181/2014 Sb.
170/2014 Sb.
158/2014 Sb.

155/2014 Sb.

154/2014 Sb.

131/2014 Sb.

128/2014 Sb.

123/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky
č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
Nařízení vlády o některých podmínkách
k provádění společné organizace trhu s konopím
pěstovaným na vlákno
Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších
Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů, a další související
zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosti)
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu
výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012
Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv
používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády
č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář
dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu
a některých druhů lihovin
Vyhláška o bezpečnostních a technických poža-

73/2014 Sb.

72/2014 Sb.
71/2014 Sb.
66/2014 Sb.

62/2014 Sb.
61/2014 Sb.

54/2014 Sb.
53/2014 Sb.
41/2014 Sb.

35/2014 Sb.
32/2014 Sb.
1/2014 Sb.

463/2013 Sb.
458/2013 Sb.
416/2013 Sb.
406/2013 Sb.
399/2013 Sb.

377/2013 Sb.
352/2013 Sb.
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davcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
Vyhláška o požadavcích na národní referenční
laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006
Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek
a přípravků
Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení
záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie
1
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve
znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon
o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb.,
o chemických látkách a chemických směsích
a o změně některých zákonů (chemický zákon),
ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další
zákony
Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona
o prekursorech drog
Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona
o návykových látkách
Nařízení vlády o stanovení jiných návykových
látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za
ovlivněného takovou návykovou látkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými
výrobky
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských
průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády o seznamech návykových látek
Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011
Sb., o průmyslové bezpečnosti
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení
Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí
§18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny
a olejnatá semena, ve znění
Vyhláška o skladování a způsobu používání
hnojiv
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005
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336/2013 Sb.

334/2013 Sb.
330/2013 Sb.

329/2013 Sb.

327/2013 Sb.
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Sb., o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003
Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko
a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky
a oleje, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška k provedení některých ustanovení
zákona o povinném značení lihu
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997
Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j)
a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky
č. 412/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008
Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné
úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu
pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.

326/2013 Sb.
323/2013 Sb.

322/2013 Sb.

320/2013 Sb.
317/2013 Sb.
310/2013 Sb.

309/2013 Sb.
308/2013 Sb.
307/2013 Sb.
305/2013 Sb.

304/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání
návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do
veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška o vydání zlaté mince Železniční most
v Žampachu po 5 000 Kč
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012
Sb., o Programu statistických zjišťování na rok
2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012
Sb., a další související zákony
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
Zákon o povinném značení lihu
Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb.,
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
(tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob

Zprávy
její snahou je zvyšovat zájem žáků základních a středních
škol o chemii a získávat tak nové studenty bakalářských
a magisterských programů.
Podpora těchto aktivit spadá do kompetence katedry
učitelství a humanitních věd, oddělení komunikace
a částečně i pod oddělení pro vědu a výzkum. Rozprostření kompetencí mezi jednotlivé útvary školy vzniká důsledkem nejednotného systému financování podpory popularizace a badatelsky orientované výuky v ČR. Část finanč-

Věda ve společnosti
Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná
výuka chemie
Jak zvýšit zájem žáků o studium technických a přírodovědných předmětů a matematiky je téma, které se
v posledních letech řeší ve všech evropských zemích.
V angličtině se pro označení těchto předmětů vžilo používání zkratky STEM, která vznikla ze slov Science, Technology, Engineereing, Mathemathics a někdy se ještě přidává další M pro Medicine. Inovativní vzdělávání v těchto
předmětech podporuje i řada dotačních programů zejména
evropských, ale i národních. Inovačním prvkem ve vzdělávacích osnovách těchto předmětů je badatelsky orientovaná výuka1, která se označuje akronymem IBSE vytvořeným z anglického označení Inquiry Based Science Education. Tento nový trend vzdělávání podněcuje aktivity žáků
k samostatnému poznávání a objevování, což zejména u
STEM předmětů rozvíjí jejich znalosti, dovednosti a povzbuzuje jejich zájem o tyto disciplíny. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se k tomuto trendu připojila,
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ních prostředků věnuje škola ze svého rozpočtu, část získává ze soukromého sektoru, další podpora přichází díky
projektům financovaných ze strukturálních fondů, OP PA
a OP VK a nezanedbatelné prostředky přináší i granty na
projekty z bruselských programů Leonardo da Vinci
a Comenius pro celoživotní učení vypisované DG Education and Culture2. Také 7. rámcový program EU pro výzkum a vývoj a nyní Horizon 2020 (cit.3) zahrnuje tematický podprogram Science in Society, ve kterém jsou vypisovány výzvy na předkládání návrhů projektů na posílení
„Science education“. Letošní výzva, ve které se škola
účastnila, jako jeden z partnerů konsorcia řešitelů navrhovaného projektu, měla název Call for making science education and careers attractive for young people.
V letošním roce se VŠCHT podařilo tyto aktivity
rozšířit o novou mezinárodní spolupráci s programem
AMGEN TEACH4, jenž je financován nadací nadnárodní
firmy AMGEN5, jedné z největších biotechnologických
farmaceutických společností na světě. Spolupráce s touto
nadací se zrodila díky podpoře mezinárodní spolupráce
v rámci projektu LE12005 – KAMPUŠ6 realizovaném
v programu MŠMT EUPRO II.
Projekt KAMPUŠ umožnil VŠCHT Praha zapojení
do evropské sítě SCIENTIX7 spadající pod European
Schoolnet8, která sdružuje, propaguje a podporuje spolupráci mezi učiteli STEM předmětů na jedné straně a vědci,
výzkumníky, zástupci průmyslu, politickými činiteli
a dalšími odborníky ve vzdělávání na straně druhé. Řešitelka projektového týmu Ing. Marcela Grecová se zúčastnila konference „2ND SCIENTIX PROJECTS’
NETWORKING EVENT“, která se uskutečnila 5. září
v Bruselu a sešlo se na ní přes 30 zástupců z různých Evropských zemí. Účastníci si vzájemně představili
evropské projekty zaměřené na popularizaci a inovativní
výuku STEM předmětů. Představily se projekty podporované Evropskou komisí řešené pod hlavičkou 7. RP, projekty financované z bruselského programu Lifelong Learning v rámci subprogramu Comenius a mnoho dalších.
VŠCHT Praha zde prezentovala výstupy projektu CIAA
Network9 (Chemistry Is All Around Network), který je již
třetím rokem řešen konsorciem partnerů z 11 členských
zemí. Z diseminací jasně vyplynula nutnost popularizace
vědy a potřeba inovovat výuku v STEM předmětech. Důkazem smysluplnosti projektů byly často ohromující výsledky a vysoká úroveň vědomostí podpořených žáků.
Projekty se často zaměřovaly právě na téma badatelsky
orientované výuky, jako efektivní metody zvýšení zájmu
žáků o STEM předměty.
VŠCHT Praha bude v rámci řešení projetu AMGEN
TEACH10 v následujících třech letech pořádat workshopy
i distanční kurzy pro učitele chemie, během kterých si
budou osvojovat právě metody badatelsky orientované
výuky. Na listopadový workshop pro středoškolské učitele
byla pozvána zkušená lektorka Dr. Marie Walsh
z Technické univerzity Limerick z Irska, aby seznámila
české učitele s novými metodami výuky a zkušenostmi
našich irských partnerů. S touto lektorkou se mnozí
z učitelů setkali v Praze již v prosinci 2012 na mezinárodní

Foto: Noc vědců 2014 na VŠCHT Praha (Foto VŠCHT Praha,
KAMPUŠ)

konferenci o inovativním vzdělávání v chemii ICIL11, kterou
pořádala VŠCHT Praha v rámci projektu CIAA Network.
Kromě toho se VŠCHT Praha pravidelně zapojuje do
evropské Noci vědců, pořádá vědecké jarmarky, letní tábory spojené s výukou chemie pro žáky základních a středních škol, hodiny moderní chemie na školách, díky projektu STEP12, financovaném z OP VK, jsme vytvořili a provozujeme internetový portál zabývající se propagaci
a popularizaci technických oborů, tradici mají i programy
pro celoživotní vzdělávání učitelů chemie.
Popularizace STEM předmětů, mezi něž patří i chemie, hraje v evropských zemích důležitou roli. Badatelsky
orientovaná výuka STEM předmětů je v mnohých zemích
Evropy velmi rozšířena. VŠCHT Praha tento trend
s úspěchem následuje. Věříme, že se nám podaří přilákat
a přesvědčit žáky a jejich rodiče, že studium technických
a přírodovědných oborů má v naší zemi budoucnost a že
dokážeme podchytit i talenty a vychovávat další generaci
úspěšných vědců a vědkyň.
Přehled aktivit a projektů na podporu IBSE
a popularizaci chemie na VŠCHT Praha:
1. Letní škola pro středoškolské učitele chemie http://
www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-ucitele/letni-skola
2. Semináře pro středoškolské učitele http://
www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-ucitele/seminare
3. Laboratorní cvičení z chemie pro střední školy http://
cv.vscht.cz/kurzy-cv/laboratorni-cviceni
4. Dny otevřených dveří http://www.vscht.cz/spoluprace/
skoly/pro-verejnost/dod
5. Projekt Chemistry is all around Network http://
chemistrynetwork.pixel-online.org/
6. Projekt Step by Step http://www.vscht.cz/spoluprace/
skoly/projekty/step-by-step
7. Projekt STEP Krok k popularizaci vědy a výzkumu
http://step.vscht.cz/
8. Pořádání letního tábora Fénix pro mladé chemiky
http://step.vscht.cz/udalosti/letni-vedecky-tabor-projekt
-fenix-projekt-step-2013/ .
9. Vědecký jarmark http://step.vscht.cz/udalosti/vedeckyjarmark/
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látky Nystatin, v níž patří mezi tři největší výrobce na světě; výroba suchých injekcí ve formě sterilního prášku,
např. hydrokortizon; a výroba cytostatik ve formě léčivých
látek (tzv. API – Active Pharmaceutical Ingredient). Společnost se zaměřuje na komplexní řešení problematiky
cytostatických léčiv, a to jak na vlastní vývoj a výrobu
cytostatických léčiv, tak nově i na diagnostiku nádorových
onemocnění a na řešení ekologických dopadů výroby
a použití platinových léčiv. Má již k dispozici i technologii
a zařízení na regeneraci platiny z výrobních odpadů
i z nevyužitých a prošlých platinových léčivých přípravků.
Chce tak přispět ke zlepšení ochrany životního prostředí
v uvedené oblasti.
VUAB Pharma vyrábí dvě základní cytostatické látky
– Oxaliplatin a Dacarbazin. Oxaliplatin API obsahuje přibližně 49 % platiny, Dacarbazin API platinu neobsahuje.
Oxaliplatin API se vyrábí v podmínkách správné výrobní
praxe. Na jedné výrobní šarži včetně kontroly jakosti se
pracuje přibližně tři týdny a výsledkem jsou 1 až 2 kilogramy API. Z jednoho gramu Oxaliplatinu API se připraví
10 až 20 injekcí Oxaliplatinu, v závislosti na síle injekce.
Pro příští rok firma plánuje vyrobit cca 4 kg Oxaliplatinu
a 50 kg Dacarbazinu. Jakmile se výroba rozběhne na plnou
kapacitu, je možné vyrobit například až 150 kg Dacarbazinu ročně. Kromě České republiky společnost buduje odběratelskou síť převážně na evropských trzích.

10. Noc vědců http://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/6555/
noc-vedcu
Článek a některé z aktivit byly podpořeny z projektu
LE12005 KAMPUŠ, programu MŠMT, EUPRO II.
Marcela Grecová a Anna Mittnerová
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Česká společnost VUAB Pharma zahajuje
komerční výrobu cytostatik na bázi platiny
Tisková zpráva
Brno, 13. listopadu 2014
Společnost VUAB Pharma a.s., patřící do významné
průmyslové skupiny SAFICHEM GROUP, spustila komerční výrobu cytostatických léčivých látek ve svém závodě v Brně. V průběhu několikaletého procesu došlo
k rozsáhlé rekonstrukci závodu, zajištění nových technologií na odborná pracoviště i získání všech potřebných certifikátů a zákonných povolení. Závod v Brně bude vyrábět
cytostatika Oxaliplatin a Dacarbazin určená pro chemoterapeutickou léčbu rakoviny. VUAB Pharma je jedinou
českou společností, jež na místním trhu připravuje cytostatické substance.
Závod v Brně byl firmou zakoupen v r. 2010. Ačkoliv v závodě v minulosti již probíhala výroba léčivých
látek, bylo nutné znovu získat všechna předepsaná povolení, vyvinout vlastní, patentově chráněné výrobní postupy,
zajistit všechny podmínky správné výrobní praxe potvrzené Státním ústavem pro kontrolu léčiv a projít zahraničními zákaznickými audity.
Investice do rekonstrukce závodu činila několik desítek milionů Kč. Závod byl dovybaven zařízeními pro výrobu a kontrolu jakosti, samostatnou vysoce výkonnou kotelnou a tepelnými čerpadly pro úsporu energií a úpravami
vzduchotechniky, zajišťujícími předepsanou čistotu prostor pro práci s cytostatiky.
V současné době se VUAB Pharma specializuje na tři
hlavní výrobní sektory: biotechnologická výroba léčivé

Cherchez la femme
Zajišťovat administrativu vědeckých projektů, obhospodařovat problematiku duševního vlastnictví, poskytovat
servis pro habilitační a další řízení, pomáhat při propagaci
vědy, ale také si vyhledávat vlastní projekty – přehled
aktivit Oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT Praha
v podstatě nemá konce. Každý den se může objevit nápad
nebo vyskytnout aktivita, která se jeví pro školu zajímavá.
Vedoucí oddělení Ing. Iveta Pospíšilová si současný stav
pochvaluje: „Jsme servisní oddělení jak vůči lidem „dole“,
tak vůči vedení školy. Cítím se jako článek uprostřed –
mezi lidmi, kteří na jedné straně něco potřebují, a panem
rektorem a prorektorem.“
Jsou vysoké školy, kde servis vědeckým
pracovníkům i vyhledávání projektů řeší tzv.
Projektové centrum, kde se tyto činnosti
sbíhají. Na VŠCHT Praha mají vyzkoušený
jiný model. A s ohledem na to, že škola patří
mezi českými veřejnými vysokými školami
k vědecké špičce, dá se říci, že svůj podíl na
tom má – jako servisní pracoviště –
i Oddělení pro vědu a výzkum.
Inženýrka Pospíšilová shrnuje: „Vždycky bylo hodně
poskytovatelů, a i když se dnes říká, že je jich míň, tak to
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pro mladé novináře z EU, kteří tak mohli absolvovat týdenní stáže ve špičkových laboratořích včetně VŠCHT.
O úspěších školy se pak z jejich článků dozvěděli čtenáři
zahraničních médií. V rámci tohoto projektu mohla vycestovat i redaktorka z ČR a získávat zkušenosti v cizině.
„Komunikace vědy je nutná, proto se zapojujeme do akcí
určených pro širokou veřejnost, jako jsou Scientia Pragensis5,
proto se samozřejmě účastníme i evropské Noci vědců6.“
Nároky na lidi kolem ní jsou velké – znalosti práva,
účetnictví, managementu projektu, angličtina slovem
i písmem na dobré úrovni jsou samozřejmosti. Pracovištěm
prošla řada mladých žen, které – proč to neříci – tu získaly
zkušenosti, možnost rozvoje a chopily se své příležitosti.
Dnes je jedním z hlavních témat, jímž se paní inženýrka a její tým zabývá, genderová tematika. Projekt
TRIGGER7 – rozvoj institucionální kultury z hlediska genderové vyváženosti – je tím, co její tým zaměstnává. Projekt je plánován na čtyři roky, zhruba čtvrtinu už mají za
sebou a v ruce spoustu zajímavých faktů, dokládajících, že
s rovnými šancemi to ani v akademické sféře není úplně
tak, jak někteří muži tvrdí…

není pravda. Je TAČR, GAČR, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, zemědělství – ti mají hodně soutěží, více v současnosti vypisují ministerstva obrany i vnitra,
aktivní je řada nadací včetně soukromých. Existuje spousta
nabídek a příležitostí a my se vším musíme prokousat a být
v obraze. Jsou samozřejmě ve škole lidé, kteří si projekty
najdou sami. A my pak musíme správně zareagovat,
všechno zprocesovat v režimu naší školy, aby se projekt
správně podal, aby byla správně režie, to vše konzultovat
s personalisty, s ekonomy; k jedné soutěži je třeba třicet
podkladů... Na české projekty mám jen jednu kolegyni
a vím, že jsou lidé spokojeni. TAČR a další obsahují
aspekty duševního vlastnictví a tam to musíme pečlivě
hlídat už v základu. Ale to samozřejmě není všechno, velký význam má zahraniční oblast, hodně práce máme
s doktorským oborem studia, s habilitacemi, je toho spousta. Už čtyři roky nám například běží IGA – Interní grantová agentura. K ní jsme museli udělat webovou aplikaci, to
všecko se rozrůstá, teď se například v rámci školy rozděluje 225 milionů.“
Kromě řízení celého oddělení má Ing. Pospíšilová na
starosti problematiku duševního vlastnictví. Oblast, která
vyžaduje nesmírnou pozornost, opatrnost i schopnost předvídat. „Jsem tady už jedenáct let a pořád mě to baví, i když
práce neustále narůstá. Každý rok je něco nového. Každý
má svou agendu, přibývá spolupráce s různými firmami,
rozvíjí se informační systémy, ale jsem ráda, že se nám
podařilo dát dohromady bezvadné lidi. Máme věci na sdíleném disku, dokážeme know-how sdílet, ještě se nám
nestalo, že by mělo fatální dopad, když někdo vypadne.“

Využít schopnosti lidí
Oddělení by se dalo označit i jako do jisté míry líheň
talentů nebo pracoviště, které dokáže najít a využít na maximum schopností svých pracovníků a zároveň jim umožňuje – pokud mají chuť – naučit se spoustu nových věcí
a najít si uplatnění v oblastech, o nichž by to původně nepředpokládali. Týká se to především mladých žen, které
hledají buď během nebo po mateřské či rodičovské dovolené uplatnění a často touží po půlúvazku.
Mgr. Veronika Popová, Ing. Karolina Friessová, Ph.D.,
současná kancléřka školy Mgr. Petra Kinzlová, Ing. Marcela Grecová, Ing. Jana Veverková, Ph.D. – jejich práce ať
už na doktorském studiu, habilitacích, jmenování profesorů nebo na projektech MŠMT_EUPRO II, 7. rámcového
programu8, Horizontu 2020, Amgen Teach, Chemistry Is
All Around Network a dalších aktivitách je úctyhodná.
Když člověk chce, dokáže víc, než si kdo mohl představit. Inženýrka Hana Bartková, Ph.D., je manželkou manažera nadnárodní chemické společnosti, kolegy ze studií.
Pokud by si někdo představoval, že dvě mateřské a rodičovské dovolené stráví prací v domácnosti, hluboce by se
mýlil. „Chtěla jsem spojit rodinu a své zkušenosti z vědy
a výzkumu. Viděla jsem, že je tam prostor na propojení –
vím, jak funguje věda, co je výzkum a věděla jsem, že jsou
peníze, které se dají využít pro pomoc vědcům. A je možné jim k tomu dělat podporu, protože administrativa je pro
ně velmi zatěžující. Když člověk dělá špičkovou vědu,
nemá šanci ještě zvládat vyhledávání různých podpor projektů. Škála je tak široká, že není možné, aby tohle dělal
vědec vedle své výzkumné práce.
Na projektu KAMPUŠ, u inženýrky Mittnerové, se
naučila, jak fungují projekty řízené Bruselem. Díky tomu,
že před nástupem na VŠCHT pracovala v Akademii věd,
věděla, jaká je administrativa projektů financovaných
z rozpočtu České republiky. Na různých školeních, která si
během rodičovské dovolené vyhledávala a někdy i hradila

Nitky na všechny strany
Zahraniční projekty má v oddělení na starosti Ing.
Anna Mittnerová a je třeba říci, že její jméno je ve škole
pojem. Ať už díky jejímu přehledu přes evropské projekty,
všeho kolem nich, ale hlavně pro pracovitost a určitou
„zaťatost“, spíš bych to nazvala schopností jít si za svým,
pokud jsem přesvědčena, že je to tak správné.
Když vznikalo na VŠCHT Praha oddělení
pro vědu a výzkum, přešla do něj
z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. Na popud tehdejší prorektorky
prof. Moravcové napsala projekt programu EUPRO MŠMT1 a pak už šly další
jeden za druhým. „Za obrovský úspěch
považuji, že se v roce 2008 podařilo tehdejšímu inženýrovi – dnes profesorovi –
Františku Štěpánkovi získat financování projektu CHOBOTIX2 z nejprestižnějšího evropského programu spravovaného ERC3. Z devíti tisíc návrhů z celé Evropy byl právě
on mezi třemi stovkami těch, kteří uspěli se svými projekty. Pětiletý CHOBOTIX získal obrovskou částku 1,644 mil
eur. Byl to nesmírný podnět pro naši další práci.“
Paní inženýrka se ale nesoustředí jen na samotnou
vědu a výzkum. Velmi dobře ví a zkušenosti z práce
v obchodním prostředí to potvrzují, že bez propagace se
o úspěších práce nikdo nedozví. Díky její aktivitě se škola
zapojila do evropského projektu MY SCIENCE4 určeného
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o tom, co je z našeho pohledu třeba změnit či přehodnotit.
Aktivně jsme se zapojovali např. do přípravy podkladů pro
vyjednávání o novém evropském programu Horizont 2020
(cit.13). Jak už to v životě chodí, ne vše se vždy podaří.
Přes veškerou snahu byla např. v oblasti vykazování osobních nákladů schválena pro evropské projekty pravidla,
která neodpovídají běžné mzdové praxi v ČR. Nyní se
s tím musíme poprat a implementovat tato pravidla na naši
instituci tak, abychom dostáli požadavkům poskytovatele,
nezvýšili administrativní náročnost a především neznevýhodnili řešitele evropských projektů.“
Kromě starosti o velkou rodinu zvládá Ing. Kolmanová i práci pro oddělení VaV. “Jsem ráda, že se neomezujeme jen na oblast klasických výzkumných projektů, ale
třeba i na evropské projekty zaměřené na vzdělávání učitelů chemie. Teď administruji mezinárodní projekt z programu celoživotního vzdělávání14 a nově projekt financovaný z prostředků soukromé nadace nadnárodní firmy
AMGEN15.” Toto je příklad toho, že se nám podařilo zapojit školu i do mezinárodních projektů, které motivují středoškolské učitele učit chemii novými způsoby.
Dnes už si nelze vůbec představit, že by vědečtí
a akademičtí pracovníci mohli zvládat bez podpory servisních oddělení stále narůstající požadavky na projektovou
administrativu a finanční výkaznictví spojené s velkou
částí jejich aktivit. Spolupráce v rámci projektů, a to
zejména těch zahraničních, nám přináší nejen finanční
zdroje, ale posouvá školu dál hlavně z hlediska zvyšování
odbornosti,
umožňuje
nám
získávat
kontakty
s významnými odborníky a zvyšovat tak renomé VŠCHT
nejen doma, ale i v zahraničí.

sama, získala takové zkušenosti v projektovém řízení, že
se stala součástí týmu prof. Krýsy, který podal do Bruselu
v 7. rámcovém programu návrh projektu „ INTEC“9. Získali ho a Ing. Bartková se velkou měrou podílela na koordinaci tohoto úspěšného mezinárodnímu projektu. Na oddělení
komunikace také pomáhala dávat dohromady projekty
v rámci operačních programů Praha adaptabilita10 a Vzdělávání pro konkurenceschopnost11 a mnohé aktivity i koordinovala.

O peníze jde vždycky – ale nejen o ně
Inženýrka Hana Štěpánková je ekonomka, která před
lety spojila svůj život s jedním z nejnadanějších vědců
v oboru, dnes profesorem Františkem Štěpánkem. I ona
oceňuje, že jí tahle práce umožňuje spojit péči o čtyři děti
a domácnost s prací, kterou má ráda a jež jí ještě občas
umožňuje, byť to zní banálně, třeba poobědvat
s manželem.
„Hanka je úžasná,“ říká o ní inženýrka Mittnerová.
„Když přišel ve čtvrtém roku trvání CHOBOTIXU finanční audit z Bruselu, proběhl hladce a bez výhrad“. Zúročila
se tak její aktivní spolupráce s kolegy z ekonomického
a personálního odboru. Téměř desítka dalších projektů,
v nichž byla jako administrátor, není zdaleka všechno –
koordinuje ostatní administrátory v projektech, pomáhala
s finančními záležitostmi dalších projektů třeba v rámci
OPPA10 a OPVK11.
“Baví mě čísla. Baví mě pomáhat lidem. Baví mě
pracovat s „pestrou směsicí chytrých lidí“. Na VŠCHT
Praha je poměrně hodně řešitelů evropských projektů. Velmi chytří lidé, kteří milují svoji práci (já je tak znám)
a nesnášejí „papírování okolo“. Já jim svojí prací umožňuji
dělat to, co je baví. Já sama nevymyslím nic převratného,
ale oni možná ano a možná do toho budou mít chuť a energii, protože je neubije papírování. V tomhle vidím hlavní
smysl svojí práce.“

LITERATURA
1. http://eupro.vscht.cz/
2. http://www.chobotix.cz/
3. http://erc.europa.eu/
4. https://www.youtube.com/user/MyScienceTv https://
www.youtube.com/watch?v=d02cPBzMf7o
5. http://www.sciprag.cz/
6. http://www.noc-vedcu.cz/
7. https://gro.vscht.cz/
8. http://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/projekty/reseneprojekty/rp
9. http://www.fp7-intec.eu/index.html
10. http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/projekty/step-by
-step
11. http://step.vscht.cz/
12. http://www.czelo.cz/cs
13. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
14. http://chemistrynetwork.pixel-online.org/
15. http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-ucitele/
amgen

Vazby na Brusel
Ing. Marie Kolmanová strávila většinu z posledních
deseti let v Bruselu. Ať už to bylo v české styčné kanceláři12, kde se jako jedna z prvních systematicky zabývala
finančními pravidly rámcových programů EU, nebo později jako diplomatka na Stálém zastoupení ČR pro EU. Když
se s rodinou vrátili do Čech, hledala zaměstnání na částečný úvazek, který by jí umožňoval péči o dvouletou dceru.
“Oslovila jsem několik instituci, přičemž mým
‘favoritem‘ byla právě VŠCHT. Je to relativně malá škola
s vysokým podílem vědecko-výzkumných činností a díky
zájmu o evropská témata byla v Bruselu dobře viditelná. Bylo mi sympatické, že vedení školy vnímá evropské
výzkumné projekty jako "vlajkovou loď.“
„Po několika dnech v novém zaměstnání přišla zpráva
z Evropské komise o zahájení prvního auditu evropských
projektů na VŠCHT. Byla to zajímavá zkušenost a velmi
dobrá příležitost zorientovat se v systému a předpisech
instituce. Audit dopadl dobře, přesto však bylo nutné udělat určité úpravy zaběhlých zvyklostí. Ve své práci se snažíme působit také obráceným směrem, poskytovat např.
MŠMT či přímo Evropské komisi stanoviska a podněty

Článek byl napsán na základě podpory projektu programu
MŠMT EURPO II, LE12005.
Ivanka Picková, Anna Mittnerová
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gidního pole vyučovacího předmětu chemie svázaného
Školním vzdělávacím programem a hlavně jak hodnotit
induktivní výukou „postižené“ žáky. Touto metodou výuky je totiž preferováno získávání informací samostatnou
a v našem případě hlavně experimentální činností. Dá se
tedy očekávat, že i na těchto vzdělávacích akcích vezme
zkumavku do ruky též sám učitel.
Petr Koloros

Veletrh nápadů učitelů chemie III
Již potřetí se uskutečnila akce, která se konala dvakrát
na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Na sedm desítek učitelů základních a středních škol se sešlo 10.
a 11.10. 2014 tentokráte v Brně na Střední průmyslové
škole Vranovská 136/65. Vedle hostitelské školy byla opět
garantem Odborná skupina chemického vzdělávání ČSCH
pod vedením prof. RNDr. Hany Čtrnáctové, CSc. a za
region to byla Pedagogická fakulta MU v Brně s organizátorem RNDr. Evou Trnovou, Ph.D. V dalším zajištění celé
akce se opět osvědčila již zavedená agentura Voleman.
Na začátku byla prezentace firmy ARDEX Baustoff
a to z oboru stavební chemie.
Bylo dobře patrné, jak vývoj ve stavebnictví a rozvoj
chemie se navzájem ovlivňují. Učitelé byli prakticky seznámeni s různými typy lepidel, spárovacích a nivelačních
hmot a hydroizolací. Novinkami byly tzv. krystalické cementy a další aplikace opravných hmot s latexem nebo
vlákny a plnivem.
Spolu s představením projektu Amgen Teach
z VŠCHT v Praze to byl především program hostitelské
školy. Byly to praktické ukázky pokusů přímo v laboratoři
s komentářem. Překvapující bylo, na jak dobré úrovni se
toho zhostili středoškolští studenti. Úvodní vystoupení
prof. Čtrnáctové na téma Příprava učitelů chemie – současnost a perspektiva ukázalo nové trendy ve výuce opět včetně projektu Věda není žádná věda, TEMI (výuka bádáním
se zahrnutím záhad), a aplikace badatelsky orientované
výuky. Za humny je drak, byl název příspěvku a fotografií
z Běstvinky, kde měli soustředění mladí řešitelé chemické
olympiády, kteří tradiční metodou vyráběli dřevěné uhlí.
Názvy dalších prezentací byly: Moodle a systémy Pasco
ve výuce chemie, Povědomí vyučujících o pokusech
s využitím hliníku, Zajímavé pokusy pro osvojování učiva
chemie (praktické ukázky), Proč a jak popularizovat chemii, Využití mobilních aplikací ve výuce chemie, Projekty
v praxi, Badatelská výuka v praxi, Rok s přírodou aneb
Environmentální výchova mimo školní lavice, Sacharidy
hravě, Bezdrátový teploměr a další novinky systému Vernier, Přírodní vědy – vše kolem nás – motivační program
pro první stupeň ZŠ, Projekt přírodovědných předmětů,
Speciální software pro výuku chemie, Studené světlo aneb
luminiscence v hodinách chemie, Příprava vodíku trochu
jinak a kontroverzní problém Patří chemické výpočty na
ZŠ ano nebo ne?
V programu se na rozdíl od předcházejících let objevuje více využívání chemické instrumentace ve formě
měřicích přístrojů, větší část příspěvků je zaměřena nejen
na chemii, ale na přírodní vědy jako celek. Konečně se
objevují i prezentace o výuce přírodních věd na prvním
stupni ZŠ. Účastníci získali kontakt na materiál
z národních i mezinárodních projektů, které podporují
nové vyučovací metody spolu s novými tématy do výuky.
Výměna zkušeností mezi učiteli rozhodně velmi pomáhá
při denním rozhodování jak to udělat, aby chemie nebyla
na předposledním místě v oblíbenosti předmětů (poslední
je fyzika). Zbývá nám vyřešit vstup nových metod do ri-

Sbírky pod mikroskopem v laboratořích
Národního technického muzea
Úkolem muzeí je kromě jiných činností také snaha
o uchovávání sbírkových předmětů v dobrém stavu a jejich
prezentace veřejnosti formou krátkodobých výstav i trvalých expozic. Významnou součástí adekvátní péče je také
vědecký výzkum sbírkových předmětů. V Národním technickém muzeu byly proto zřízeny a vybaveny výzkumné
chemické laboratoře, které zajišťují tzv. restaurátorský
průzkum. Průzkum a získané výsledky tak předchází volbě
vhodné metody a prostředků pro restaurování určitého
sbírkového exponátu. Materiálová analýza poskytuje užitečné informace, pomocí kterých lze usoudit na druh
a stupeň poškození předmětu, nalézt jeho příčinu a navrhnout další postup při jeho restaurování a konzervování.
V souvislosti se získanými daty jsou navrženy optimální
podmínky pro další uložení v muzejních depozitářích.
V případě Národního technického muzea je před restaurováním sbírkových předmětů a archivních dokumentů, např.
vědeckých přístrojů, historických dopravních prostředků
(auta, motocykly, letadla), starých fotografií, architektonických plánů a modelů atd., důležité zjistit, z jakého materiálu byly vyrobeny, v jakém stavu se aktuálně nacházejí
a co způsobilo případné poškození. Naše vědecké pracoviště pod vedením Ing. Ivany Kopecké poskytuje konzultace i během vlastního restaurátorského zásahu. Výzkumné
laboratoře úzce spolupracují s restaurátorskými a konzervátorskými pracovišti.
O úrovni laboratoří a jejich výsledků svědčí fakt, že
NTM se společně s FJFI ČVUT v Praze stalo příjemci

Obr. 1. vlevo: fluorescenční stereomikroskop (Leica M165
FC); vpravo: polarizační mikroskop s fluorescencí (Leica
DM2500 M)
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finanční podpory v rámci výzkumného programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(NAKI) s názvem Průzkum sbírkových předmětů z fondů
NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami
s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci.
Pro návštěvníky muzea s hlubším zájmem o tuto problematiku je několikrát ročně nabízena možnost návštěvy
našich laboratoří. Komentovaná prohlídka se koná přímo
v laboratořích a trvá asi hodinu. Na programu je seznámení s historií laboratoře a jejím přístrojovým vybavením, přehled materiálů, které je v ní možno analyzovat a je
vysvětlen celý proces od odběru vzorku, přípravy preparátu až po vlastní analýzu, vyhotovení protokolu a dokumentace a interpretaci získaných výsledků.
Ivana Lorencová

Obr. 2. FTIR spektrometr s mikroskopem Nicolet iN10 MX

Diskuse
Velice rád bych reagoval na Úvodník kolegy Jiřího
Podešvy v Chem. Listech 108, 925 (2014). Domnívám se,
že tuto skutečnost cítí drtivá část střední chemické
(pravděpodobně i celé technické) části vědecké populace,
o níž je v Úvodníku řeč, tedy badatelé ve věku 35–50 let
(troufl bych si horní věkovou hranici i trochu nadsadit).
Nechápu, proč se nikdo z nich jaksi neozve. Celý problém
leží v tom, že jejich účast na těchto konferencích přestala
být jakkoli hodnocena. Tedy kromě možnosti, cituji:

„podnikat během zájezdu ve volném čase výlety do hor“,
navíc (a to je doplněk můj) právě s mladými vědci, kteří
mají spoustu názorů a inovativních myšlenek, což by pro
badatele nemuselo být špatné. Jakákoliv další oficiální
hodnocení kromě snad ústní pochvaly vedoucího ústavu
jsou však nulová jak pro zmíněného badatele, tak i pro
jeho ústav či instituci.
Ivan Víden

Osobní zprávy
Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
– mladý šedesátník

nosti Chemopetrol Litvínov. V této době z vlastní iniciativy, svědčící o velmi odpovědném přístupu jubilanta ke
svému pracovnímu zařazení, absolvoval semestrální studijní pobyt v Ústavu polymerů Vysoké školy chemickotechnologické v Praze. Po privatizaci a následných reorganizacích v rámci společnosti Unipetrol se stal šéfem petrochemického a rafinačního výzkumu VÚANCH a.s. Od
roku 2010 je vědeckým ředitelem „Unipetrol Centre for
Research and Education“.
Se svou Alma Mater – VŠCHT Praha – stále udržuje odborné kontakty, v roce 2004 se zde habilitoval
pro obor Chemické zpravování paliv a energetika. Svou
erudici uplatňuje v posledních letech také na Univerzitě
J. E. Purkyně v Ústí n. L., kde na Přírodovědecké fakultě
přednáší předměty Průmyslová chemie a Makromolekulární chemie. Docent Jaromír Lederer je tak zářným příkladem vynikajícího průmyslového odborníka, který dokáže
svoje cenné zkušenosti nabyté v aplikovaném výzkumu
přenášet na akademickou půdu a předávat studentům vysokých škol.

Každý, kdo zná životní elán a mladickou vitalitu docenta Jaromíra Lederera,
předsedu České společnosti průmyslové chemie a vědeckého ředitele výzkumného centra UniCRE v Litvínově, je jistě notně překvapen, že v listopadu 2014 dovršil už šesté desetiletí své
životní pouti. Rodák z lázeňského města Teplice zasvětil
celou svoji dosavadní profesní dráhu především zpracování ropy a petrochemii. Tento obor v letech 1974–1979
vystudoval na VŠCHT v Praze, kde pak dále pokračoval
v řádné vědecké aspirantuře na tehdejší Katedře ropy
a petrochemie v laboratoři doc. Weissera. Po obhájení
disertační práce z oblasti parního krakování uhlovodíků
přešel v roce 1983 do tehdejšího Výzkumného ústavu pro
chemické využití uhlovodíků v Litvínově. Od roku 1993
působil v pozici ředitele odboru výzkumu a vývoje společ86
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Popřejme našemu milému kolegovi, doc. Ing. Jaromíru Ledererovi, CSc., mnoho dalších skvělých nápadů,
uspokojení z dosažených výsledků ve všech sférách jeho
činorodých aktivit, pohodu u rodinného krbu v Proboštově
u Teplic a především pevné zdraví, nezbytné nejen
k naplnění života vůbec, ale i ke sportovním běžkařským
či cyklistickým výpravám jubilanta do Krušných hor nebo
na milované řecké ostrovy.
Milý Jaromíre, mnohokrát Ti děkujeme za všechno,
co jsi dosud vykonal, a zvedáme číši vína na zdar Tvého
konání v dalších letech!

V poslední době věnuje svůj čas i dobré nápady organizátorské činnosti pro blaho chemicko-technologické
komunity u nás. V pozici předsedy České společnosti průmyslové chemie či jejího reprezentanta v Českém svazu
vědecko-technických společností, resp. prezidenta Asociace českých chemických společností se nepochybně zasloužil o zdar odborných setkání chemiků, chemických inženýrů a technologů, které velmi přispívají k dialogu mezi akademickou sférou a průmyslem. Jeho zásluhou byl v roce
2013 položen základ k pořádání výročních chemickotechnologických konferencí ICCT v Mikulově. Je jistě
povzbudivé, že Proceedings of the International Conference on Chemical Technology byly na základě kvality publikovaných prací indexovány mezinárodní agenturou Thompson Reuters.

Za představenstvo České společnosti průmyslové chemie
Jiří Hanika a Vratislav Ducháček

Výročí a jubilea
65 let
Prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc., (4.4.), Fyzikální ústav
AV ČR Praha
Ing. Anna Mittnerová, (5.4.), VŠCHT Praha
Ing. Karel Pospíšilík, CSc., (20.4.), Blansko
Doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc., (9.5.), VŠCHT Praha
Ing. Jan Sponar, Ph.D., (26.6.), Česká inspekce ŽP Brno
RNDr. Miroslav Kobr, CSc., (28.6.), Praha

Jubilanti ve 2. čtvrtletí 2015
95 let
Ing. Jiří Rovner, (17.5.), VÚMCH Brno
90 let
Prof. Ing. Václav Dědek, CSc., (4.6.), VŠCHT Praha
85 let
Ing. Milan Podéšť, CSc., (12.4.), ÚJV Řež
Prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., (6.5.), ÚMCH AV ČR
Praha
Ing. Karel Grigar, CSc., (11.6.), VÚ paliv a energetiky
Praha

60 let
Prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc., (18.4.), PřF UK
Praha
Ing. Tomáš Potěšil, (13.5.), Farmak a.s. Olomouc
Ing. Helena Zahradníčková, (16.5.), Entomologický
ústav AV ČR České Budějovice

80 let
Ing. Dr. Bohumil Tesařík, (7.4.), Okresní úřad Plzeň
Doc. RNDr. Jiří Pospíšil, CSc., (21.4.), PedF UK Praha
Ing. Milan Bárta, CSc., (1.5.), VŠCHT Praha
Prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc., (2.5.), PřF UP
Olomouc
Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc., (30.5.),
ÚTZCHT AV ČR Praha

Srdečně blahopřejeme

Zemřelí členové Společnosti
Mgr. Karel Doležal, zemřel 29. května 2014 ve věku
nedožitých 91 let.
RNDr. Karel Habersberger, CSc., zemřel 13. listopadu
2014 ve věku 82 let.

70 let
Ing. Eva Štěpánková, (3.4.), Ryor Kyšice u Unhoště
RNDr. Jarmila Havlová, CSc., (16.4.), Centrum staveb.
inženýrství Praha
Prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., (18.4.), ČZU Praha
Ing. Eva Nováková, CSc.,(19.4.) FÚL UK Praha
RNDr. Jan Pajurek, (28.4.), Zdravotní ústav Brno
RNDr. Petr Koloros, Ph.D., (9.5.), Gymnázium Pierra
de Coubertina Tábor

Čest jejich památce
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