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Teoretická východiska a použité metody
Běžně uznávaná definice konkurenceschopnosti neexistuje3. Aby nebyl tento pojem zúžen pouze na ekonomickou návratnost, resp. výnosnost (tedy pouze na jeden faktor konkurenceschopnosti), využívají se pro vymezení
pojmu výsledky konkurenceschopnosti a také její faktory.
Výsledkem konkurenceschopnosti je podle Spiriga3 vyšší
než průměrná hodnota pro zákazníky, která umožní podniku generovat lepší výsledky hospodaření v dlouhodobém
časovém horizontu. Pouze tehdy, pokud zákazníci vnímají
vyšší hodnotu produktů a služeb, kterou jim je podnik
schopen poskytnout na rozdíl od konkurentů, může podnik
generovat dlouhodobě vyšší zisky (lepší ekonomické výsledky). Výsledky konkurenceschopnosti jsou přitom obtížně měřitelné. Běžné finanční ukazatele, konstruované na
základě údajů vyplývajících z účetních systémů (např.
rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb apod.), nevyjadřují konkurenceschopnost odpovídajícím způsobem,
protože se zaměřují na minulost, zatímco konkurenceschopnost je vázána na budoucí vývoj podniku. Porter4
vymezil pět sil konkurenceschopnosti: smluvní sílu dodavatelů, hrozbu substitučních produktů a služeb, smluvní
sílu kupujících, riziko vstupu potenciálních konkurentů
a rivalitu mezi existujícími konkurenty; současně formuloval tři generické strategie (cenová strategie, strategie diferenciace a strategie zacílení), které umožňují generovat
konkurenční výhodu. Malik5 pracuje se šesti faktory konkurenceschopnosti: tržní podíl (pozice), inovační aktivity,
produktivita, atraktivita podniku jako dobrého zaměstnavatele, platební schopnost a schopnost generovat zisk.
Freeman6 upozorňuje na odpovědnost podniku nejen
vůči vlastníkům, ale i vůči dalším zainteresovaným stranám; mezi klíčové zainteresované strany (stakeholdery)
lze určitě zařadit zákazníky, zaměstnance, vlastníky, dodavatele, orgány státní správy a samosprávy, média a nevládní organizace. Podnik, který je schopen uspokojovat potřeby stakeholderů, a to jak v krátkodobém, tak
i v dlouhodobém časovém horizontu, se označuje jako
udržitelný podnik7.
Aby podnik dosáhl udržitelnosti, musí být podle Elkingtona8 zajištěna dlouhodobá rovnováha mezi jeho ekonomickou výkonností, přístupem k životnímu prostředí
(environmentální výkonností) a respektováním principů
společenské odpovědnosti (sociální výkonností); to znamená integrovat ekonomické, environmentální a sociální
(společenské) aspekty do podnikového managementu9.
Přitom transformace podniku směrem k dlouhodobé udržitelnosti by měla být realizována implementací odpovídají-
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Úvod
Myšlenka udržitelného rozvoje byla vymezena v roce
1987 komisí OSN pro životní prostředí a rozvoj vedenou
komisařkou Brundtlandovou. Udržitelný rozvoj byl definován jako „rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti
bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat
své vlastní potřeby. Je v podstatě procesem změn, ve kterém jsou využívání zdrojů, orientace vývoje technologií
a transformace institucí zaměřeny na harmonické zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb a aspirací.“1. Uvedená definice reflektuje
filozofii udržitelného rozvoje společnosti. K udržitelnému
rozvoji společnosti velmi významně přispívají podniky
všech oborů podnikání (a to jak velké nadnárodní společnosti, tak malé a střední podniky i individuální podnikatelé). Zvláštní akcent na udržitelný rozvoj a společensky
odpovědné podnikání je kladen v odvětví chemického
průmyslu. Toto odvětví, které je nezastupitelné z hlediska
užitné hodnoty svých produktů, se v minulých letech profilovalo ve vztahu ke společensky uznávaným hodnotám
mnohdy kontroverzně2. Ve stávajícím podnikatelském
a konkurenčním prostředí se společensky odpovědné podnikání, tedy podnikání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, stává standardem, jehož respektování přispívá ke
změně vnímání tohoto odvětví externími zainteresovanými
stranami i širokou veřejností.
Podnikání v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje
propojuje environmentální a sociální (společenské) aspekty s ekonomickou výkonností a konkurenceschopností
s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti podniku. Cílem
tohoto článku je charakterizovat a diskutovat vazbu mezi
koncepcí udržitelného rozvoje podniku (resp. společensky
odpovědného podniku) a jeho konkurenční schopností;
319
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nost podniku, je třeba v rámci managementu zohlednit
především ty faktory, které přímo ovlivňují ekonomickou
výkonnost podniku a konkurenceschopnost. Jde především
o investory a jejich očekávání v oblasti výnosnosti vloženého kapitálu, změny tržního prostředí (tedy změny
v nabídce, poptávce a úpravy cen), cyklický vývoj
v oblasti průmyslu a kapitálovou náročnost odvětví.
Vazba mezi společenskou odpovědností podniku
a jeho ekonomickou (resp. finanční) výkonností nebyla
zatím zcela jednoznačně prokázána; i když existuje velmi
málo příkladů, které by potvrzovaly opak20,21.
V souvislosti s danou problematikou byla zpracována celá
řada teoretických i empirických studií22–25. Společensky
odpovědný podnik představuje velmi komplexní koncept,
který se dotýká všech podnikových akcí a aktivit, jeho
implementace do podnikové praxe vyžaduje kritické posouzení jeho principů a postupů a také komunikaci
s významnými zainteresovanými stranami26. V souvislosti

cích přístupů a postupů v rámci plánování a organizačních
praktik v oblasti managementu, v rámci provozní (výrobní)
praxe a i v rámci komunikačních aktivit v oblasti marketingu10. Koncept udržitelného podniku velmi úzce souvisí
s koncepcí společensky odpovědného podniku11. Společensky odpovědný podnik lze charakterizovat jako podnik,
který přebírá odpovědnost za svoje dopady na společnost,
integruje tedy environmentální, sociální a etické zájmy,
zájmy spotřebitelů a lidská práva do svých podnikatelských aktivit a do své podnikatelské strategie12.
Vzhledem k tomu, že zainteresované strany významně
ovlivňují konkurenční schopnost podniku3, mají na konkurenceschopnost podniku vedle jeho ekonomické výkonnosti vliv i přístup podniku k životnímu prostředí (řízení environmentálních aspektů a dopadů) a sociální, resp. společenské dopady jeho činností, produktů a služeb (řízení
sociálních aspektů a dopadů)13–16. Vzájemné souvislosti
mezi ekonomickou, environmentální a sociální výkonností
a konkurenční schopností podniku shrnuje obr. 1.
Na výkonnost podniku směrem k jeho dlouhodobé
udržitelnosti a na jeho konkurenční schopnost mají vliv
různé faktory (viz obr. 2); přitom přímost vazby i síla působení jednotlivých faktorů jsou rozdílné.
Faktory se podle Wagnera a Schalteggera19 navíc
ovlivňují navzájem mezi sebou; to platí jak v rámci skupiny faktorů, které mají vliv na výkonnost směrem
k udržitelnosti, resp. na konkurenceschopnost podniku, tak
i mezi skupinami faktorů navzájem. Např. velikost podniku má vliv na strategii podniku v oblasti společenské odpovědnosti; environmentální a sociální regulace státu
(lokality), kde podnik provozuje svoji podnikatelskou činnost, má vliv na podnikem užívané technologie a průběh
podnikových procesů atd. Čím je vzájemná vazba mezi
faktory silnější, tím jsou pro řízení podniku tyto vazby
významnější a management by je měl brát v úvahu při
stanovování a realizaci podnikových strategií směrem
k dlouhodobé udržitelnosti. Aby rostla konkurenční schop-

Obr. 2. Faktory ovlivňující výkonnost podniku směrem
k udržitelnosti a jeho konkurenceschopnost17
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Obr. 1. Řízení podniku v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje a konkurenceschopnost17,18
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s implementací konceptu lze určitě identifikovat celou řadu
příležitostí pro zlepšení, která vyvolají významné nákladové úspory nebo přispějí k lepšímu porozumění prostředí,
ve kterém podnik realizuje svoje podnikatelské aktivity,
současně se významně snižuje riziko konfliktních situací.
Z toho je zřejmé, že koncept může být zdrojem i významných finančních přínosů. Studie prokázaly pozitivní dopady na pověst podniku, snížení provozních nákladů, snížení
rizik, pozitivní vliv na zapojení zaměstnanců do podnikových akcí a aktivit a na podnikovou produktivitu13,27,28.
Koncept společenské odpovědnosti je spojován také
s nižšími náklady na kapitál29 a s vyšší atraktivitou podniku
jako zaměstnavatele, což velmi úzce souvisí s kvalitou
lidských zdrojů a lidského kapitálu30. Studie poukazují i na
význam konceptu v případech negativních nebo mimořádných událostí, kdy dobré jméno (pověst) podniku může
pomoci zmírnit negativní dopady těchto událostí31. Výkonnost podniku směrem k dlouhodobé udržitelnosti je spojována také se spokojeností zákazníků32.
Cílem tohoto článku je charakterizovat a diskutovat
vazbu mezi koncepcí udržitelného rozvoje podniku (resp.
společensky odpovědného podniku) a jeho konkurenční
schopností s ohledem na specifika chemického průmyslu.
Článek vychází z analýzy primárních a sekundárních zdrojů.
Primární data byla získána pomocí dotazníkového
šetření realizovaného v první polovině roku 2014 v podnicích, které byly k datu výzkumu členy Svazu chemického
průmyslu ČR (osloveno bylo 87 členů; do výzkumu nebyly
zařazeny střední a vysoké školy). Hlavním cílem šetření
bylo identifikovat význam podnikání v souladu s principy
udržitelného rozvoje pro konkurenceschopnost podniků
sdružených ve Svazu chemického průmyslu ČR. Pro účely
výzkumu byly vzaty v úvahu všechny faktory konkurenceschopnosti tak, jak byly vymezeny Porterem4 a Malikem5 –

viz výše. Do dotazníkového šetření byly tedy zařazeny tyto
faktory, hrající klíčovou roli pro konkurenční schopnost
podniku: dodavatelský systém, inovační aktivity, produktivita, odlišení od konkurence, reputace, atraktivita podniku
jako zaměstnavatele, tržní podíl (pozice), komunikace
podniku, tvorba hodnoty pro zákazníka, ochota zákazníka
platit za vysokou vnímanou hodnotu produktů, platební
morálka podniku (likvidita) a schopnost generovat zisky.
Pro splnění cíle bylo dále třeba identifikovat, které aspekty
environmentální a sociální výkonnosti podle názoru respondentů (manažerů, resp. vlastníků) nejvýznamněji
ovlivňují jejich obor podnikání. Aspekty vycházejí
z faktorů, které Wagner a Schaltegger19 označili jako faktory ovlivňující výkonnost podniku směrem k jeho udržitelnosti, především s ohledem na systémy environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, iniciativu Responsible Care, společensky
odpovědné podnikání a vztahy se zainteresovanými stranami, které jsou považovány za klíčové – viz Spirig3. Poslední část výzkumu byla zaměřena na význam řízení aspektů
ovlivňujících environmentální a sociální výkonnost podniku pro růst jeho konkurenční schopnosti (tak, jak je vnímán respondenty – tedy manažery, resp. vlastníky).
Data byla získána prostřednictvím elektronického
dotazování. Vyplněný dotazník vrátilo 40 podniků všech
velikostních kategorií (malé organizace do 49 zaměstnanců, střední s 50–249 zaměstnanci a velké nad
250 zaměstnanců), návratnost tedy činila 46 %. Respondenty byli manažeři střední a vrcholové úrovně řízení,
popř. vlastníci podniku. Výsledky byly zpracovány pomocí
deskriptivních statistických metod a analýzy korelace.
Článek dále čerpá z odborných zdrojů; jsou využity
především odborné články a výsledky odborných studií,
uveřejněných v zahraničních vědeckých časopisech,

Tabulka I
Význam faktorů pro konkurenceschopnost podniku
N=40 respondentů
Zapojení do dodavatelského řetězce
Inovační aktivity
Produktivita
Odlišení se od konkurence
Reputace, značka
Atraktivita zaměstnavatele
Tržní podíl
Komunikace podniku
Tvorba hodnoty pro zákazníka
Ochota zákazníka platit za vnímanou hodnotu produktů
Platební morálka podniku
Schopnost generovat zisky

AVG
3,80
4,15
4,08
3,83
4,44
3,74
3,64
3,72
4,15
3,62
3,62
4,21

1 = bezvýznamný faktor; 5 = velmi důležitý faktor
321

MOD
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
5

MED
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4

MAX
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

MIN
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Chem. Listy 109, 317–336 (2015)

Bulletin

pozornost i v odborné literatuře. Odborné zdroje se zaměřují na vztah mezi přístupem podniku k dodržování zákonů, reputací a dlouhodobou podnikovou udržitelností, které
mohou být užitečné pro získání odpovídajícího společenského statutu a konkurenční výhody v podmínkách stávajícího podnikatelského prostředí33; problematika je zkoumána jak na úrovni jednotlivých podniků, tak i v rámci dodavatelských systémů34–36. Potřeba uspokojit požadavky významných zainteresovaných stran, které ovlivňují úspěšnost podniku a jejichž ekonomické, environmentální i společenské zájmy jsou rozdílné37, vedla v posledních letech
ke vzniku celé řady teoretických a empirických studií
a výzkumů zaměřených na environmentální výkonnost
a společenskou odpovědnost a jejich vliv na reputaci podniku. Ve vazbě na výsledky těchto studií a výzkumů byly
vytvořeny nové marketingové a manažerské filozofie
a koncepty, pro které je typická orientace směrem
k udržitelnému rozvoji podniku, resp. celého dodavatelského systému38–41. Pozitivní dopad společensky odpovědného přístupu na reputaci podniku zmiňuje také studie Beckmanna42.
V rámci výzkumu v podnicích chemického průmyslu
byla dále zkoumána korelace mezi jednotlivými faktory
konkurenceschopnosti (s využitím Pearsonova koeficientu
korelace). Z výsledků vyplynulo, že respondenti vnímají
velmi silnou korelaci mezi produktivitou a schopností generovat zisky (korelační koeficient = 0,81). Silnou korelaci
potvrzují také mezi inovačními aktivitami a odlišením se
od konkurence (korelační koeficient = 0,71), likviditou
podniku a jeho schopností generovat zisky (korelační koe-

a odborné monografie. V článku využité zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury.

Výsledky a diskuse
Výsledky výzkumu v oblasti identifikace významných
faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují konkurenční
schopnost chemických podniků, jsou shrnuty v tab. I.
Za nejvýznamnější faktor konkurenceschopnosti
označili respondenti jednoznačně reputaci, tedy pověst
podniku; všechny podniky považují tento faktor minimálně
za středně významný (minimální významnost činí 3), modus i medián dosahují hodnoty 5 (jde tedy podle názoru
respondentů o velmi důležitý faktor konkurenceschopnosti). Mezi další významné faktory řadí respondenti schopnost podniku generovat zisky (průměrná významnost
4,21), inovační aktivity, schopnost podniku vytvářet hodnotu pro zákazníky (průměrná významnost obou faktorů
činí shodně 4,15) a produktivitu (průměrná významnost
činí 4,08). I ostatní faktory konkurenceschopnosti vnímají
respondenti jako významné, pro konkurenční schopnost
podniku jsou však tyto faktory subjektivně považovány za
méně důležité. Významnost jednotlivých faktorů konkurenceschopnosti je vnímána obdobně respondenty z malých, středních i velkých podniků. Pouze v případě malých
podniků respondenti přikládají velký význam i zapojení do
dodavatelských řetězců (průměrná významnost 4,1).
Výsledky potvrdily vazbu konkurenční schopnosti
podniku a jeho reputace. Této problematice je věnována

Tabulka II
Důležitost aspektů pro obor podnikání
N=40 respondentů
Dopady podnikových činností a produktů na životní prostředí
Přístup podniku k životnímu prostředí
Environmentální komunikace s externími stakeholdery
Environmentální komunikace se zaměstnanci
Vztahy s orgány státní správy a samosprávy
Vztahy s médii
Vztahy s nevládními organizacemi
Vztahy s místní komunitou a veřejností
Zájem podniku o sociální otázky (související se zaměstnanci)
Úroveň bezpečnosti práce v podniku
Vzdělávací a rozvojové programy pro zaměstnance
Sdílení a předávání znalostí
Úroveň ochrany zdraví při práci
Kolektivní vyjednávání
Způsob řešení disciplinárních přestupků v podniku
1 = bezvýznamný aspekt; 5 = velmi důležitý aspekt
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AVG
4,22
4,51
4,17
3,95
4,49
3,66
3,23
4,18
4,17
4,63
4,20
4,32
4,66
3,16
3,63

MOD
5
5
4
4
5
4
3
5
4
5
4
5
5
4
3

MED
4
5
4
4
5
4
3
4
4
5
4
4
5
3
3,5

MAX
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

MIN
1
3
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
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ficient = 0,69), komunikačními aktivitami podniku (uvnitř
i s externími stakeholdery) a jeho zapojením do dodavatelského systému (korelační koeficient = 0,66), tvorbou hodnoty pro zákazníka a jeho ochotou platit za vysokou vnímanou hodnotu produktu (korelační koeficient = 0,64),
inovačními aktivitami podniku a jeho produktivitou
(korelační koeficient = 0,62) a komunikačními aktivitami a
podnikovou produktivitou (korelační koeficient = 0,62).
Z hlediska reputace podniku považují respondenti za nejsilnější její vazbu na likviditu (korelační koeficient =
0,45), úroveň komunikace podniku, uvnitř i s externími
zainteresovanými stranami (korelační koeficient = 0,39),
a atraktivitu podniku jako zaměstnavatele (korelační koeficient = 0,39). Z výsledků je zřejmé, že uvedené faktory
mohou podle názoru respondentů ovlivnit reputaci podniku
a tím přispět k udržení, resp. růstu konkurenční schopnosti
podniku.
Tabulka II shrnuje výsledky v oblasti důležitosti jednotlivých aspektů, ovlivňujících výkonnost podniku směrem k udržitelnosti a jeho konkurenceschopnost, jak ji
vnímají zástupci podniků chemického průmyslu zapojení
do výzkumu.
Všechny uvedené aspekty považují respondenti za
nadprůměrně až velmi důležité pro jejich obor podnikání
(průměrná významnost jednotlivých aspektů se pohybuje
mezi hodnotami 3,16 až 4,66). Výzkum potvrdil především
důležitost přístupu podniku chemického průmyslu
k životnímu prostředí a vztahů s orgány státní správy
a samosprávy; v případě obou aspektů jsou hodnoty modusu i mediánu na nejvyšší úrovni (5 – velmi důležitý aspekt)
a minimální hodnota dosahuje úrovně 3 (středně důležitý
aspekt). Tato zjištění jsou v souladu se závěry odborných
studií, které zkoumaly dopady šetrného přístupu
k životnímu prostředí na výkonnost podniku (viz např.
Russo a Fouts13). Studie potvrdily, že vysoká environmentální výkonnost je spojena s vyšší ziskovostí a rentabilitou
aktiv. Další studie ukázaly, že obory podnikání
s významnými environmentálními aspekty a dopady (jako
např. v případě chemického průmyslu) prostřednictvím
šetrného přístupu k životnímu prostředí splňují očekávání
stakeholderů v této oblasti a významně snižují nesystematická rizika16. Porter a Van der Linde43 ve svých výzkumech potvrdili přínosy šetrného přístupu k životnímu prostředí v oblasti podnikové produktivity a v rámci inovačních procesů a tím zlepšení konkurenční schopnosti podniku. Jacobs a spol.44 ověřili vazbu mezi environmentální
výkonností a hodnotou podniku.
Mezi nejvýznamnější aspekty řadí respondenti úroveň
ochrany zdraví při práci (průměrná důležitost 4,66) a úroveň bezpečnosti práce v podniku (průměrná hodnota 4,63).
Velkou důležitost přikládají také oblasti rozvoje lidských
zdrojů, tedy oblasti sdílení a předávání znalostí, vzdělávacích programů pro zaměstnance i obecně zájmu podniku
o sociální otázky, související se zaměstnanci. Výsledky
potvrdily, že respondenti si jsou vědomi významu lidských
zdrojů pro úspěšnost podnikání. Podniky, které dokáží
získat kvalitní lidské zdroje, optimálně je zapojit do pracovního procesu a dále rozvíjet lidský kapitál, mohou zís-

kat dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu; lidský
kapitál lze považovat za velmi cenný a těžko napodobitelný zdroj, který funguje ve specifických podmínkách podniku, tedy v prostředí, které bylo pro optimální fungování
tohoto zdroje vytvořeno (viz např. Hitt a spol.45). Výsledky
výzkumu jsou v souladu s tvrzením, že lidský kapitál může
významně zvýšit výkonnost, což je zajímavé především
pro obory podnikání (odvětví) s vysokými investičními
náklady46.
Pro podnikání v oblasti chemického průmyslu mají
podle názoru respondentů velký význam také vztahy
s místní komunitou a veřejností a proces environmentální
komunikace s externími zainteresovanými stranami. Tento
závěr je v souladu s tvrzením, že významné zainteresované
strany ovlivňují přístup podniku k životnímu prostředí
a jeho sociální dopady; např. Kassinis a Vafeas47 uvádějí,
že na environmentální výkonnost podniku mají vliv požadavky a přístup komunity v místě, kde podnik provozuje
svoje podnikatelské aktivity. Environmentální a sociální
výkonnost podniku tedy velmi úzce souvisí s požadavky
významných zainteresovaných stran48; v případě podniků
chemického průmyslu jsou to především orgány státní
správy a samosprávy a okolí podniku (místní komunita).
V rámci výzkumu v podnicích chemického průmyslu byl
potvrzen také význam environmentální komunikace. Toto
zjištění je opět v souladu se závěry odborných studií, které
poukazují na pozitivní dopady vykazování přístupů podniku k environmentálnímu managementu (recyklace, redukce odpadů, prevence znečištění, produkty šetrné
k životnímu prostředí apod.) na podnikovou výkonnost,
především v oblasti indikátorů produktových a procesních
inovací49. Skutečnost, že vykazování environmentálních
aktivit podniku a aktivit, které jsou realizovány v souladu
s jeho společenskou odpovědností, zlepšuje podnikovou
výkonnost, potvrzují i další studie44,49,50.
Tabulka III shrnuje vnímání významu vybraných
aspektů ovlivňujících výkonnost podniku směrem
k udržitelnosti pro růst konkurenční schopnosti podniků
chemického průmyslu. Všechny aspekty považují respondenti pro daný obor podnikání za důležité až velmi důležité
(průměrná významnost jednotlivých aspektů se pohybuje
mezi hodnotami 3 až 4,3).
Za nejvýznamnější aspekt růstu konkurenceschopnosti považují respondenti zlepšující se pověst podniku jako
dobrého zaměstnavatele (a to jak mezi zaměstnanci, tak
i mimo hranice podniku); tento aspekt dosáhl nejvyšší
úrovně důležitosti (průměrná hodnota 4,3). Mezi nejdůležitější aspekty růstu konkurenceschopnosti respondenti zařadili i další faktory, které souvisejí s kvalitou lidských zdrojů a s rozvojem lidského kapitálu. Velký význam přikládají
především zlepšení spolupráce mezi zaměstnanci v oblasti
sdílení a šíření znalostí, udržení si vysoce kvalifikovaných
zaměstnanců a zlepšení organizační kultury. S tím velmi
úzce souvisí i snaha o zvýšení kvality lidských zdrojů tak,
aby se podnik stal atraktivním pro vysoce kvalifikované
pracovníky. Význam lidských zdrojů pro růst konkurenční
schopnosti podniku potvrzují především respondenti
z velkých podniků. Odborné studie přitom zmiňují vliv
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Tabulka III
Význam aspektů pro růst konkurenceschopnosti podniku
N=40 respondentů
Využívání systému řízení environmentálních aspektů a dopadů
podnikových činností a produktů na životní prostředí (ISO 14 000,
EMAS)
Šetrný přístup podniku k životnímu prostředí (proaktivní přístup, nad
rámec zákonů; snaha o inovace zlepšující ekonomicko-environmentální
účinnost a efektivnost)
Aktivní environmentální komunikace s externími zainteresovanými
stranami (environmentální reporting)
Aktivní interní environmentální komunikace (se zaměstnanci)
Zlepšení vztahů se zákazníky
Zlepšení vztahů s dodavateli a obchodními partnery
Zlepšení vztahů s orgány státní správy a samosprávy
Zlepšení vztahů s médii
Zlepšení vztahů s nevládními organizacemi
Zlepšení vztahů s místní komunitou a veřejností
Zvýšená kvalita lidských zdrojů (podnik je atraktivní pro vysoce
kvalifikované pracovníky)
Nízká fluktuace (udržení si vysoce kvalifikovaných zaměstnanců,
loajalita zaměstnanců)
Zlepšení podnikové kultury (vyšší integrita)
Vyšší míra spolupráce mezi zaměstnanci, sdílení a šíření znalostí
Zlepšující se pověst podniku jako dobrého zaměstnavatele (mezi
zaměstnanci i mimo podnik)
Využívání systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(např. HSMS, Bezpečný podnik)
Zapojení do iniciativy Responsible Care (RC)
Zapojení do iniciativy Společensky odpovědné podnikání (CSR)
Aktivní komunikace společensky odpovědného přístupu (RC, CSR
aktivit) externím zainteresovaným stranám
Aktivní interní komunikace společensky odpovědného přístupu
(RC, CSR aktivit)

AVG
3,83

MOD
5

MED
4

MAX
5

MIN
1

4,07

4

4

5

2

3,80

4

4

5

1

3,83
4,27
4,05
4,28
3,46
3,13
4,08
4,13

4
5
4
5
4
3
4
5

4
5
4
4
4
3
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
1
2
1
1
2
2

4,22

5

5

5

1

4,17
4,27
4,30

4
5
4

4
4
4

5
5
5

3
2
3

3,83

5

4

5

1

3,77
3,00
3,35

4
3
4

4
3
3

5
5
5

1
1
1

3,40

4

4

5

1

1 = bezvýznamný; 5 = velmi důležitý

myslu má velkou důležitost také šetrný přístup podniku
k životnímu prostředí, tedy proaktivní přístup spojený
s prevencí znečišťování a inovačními aktivitami, zaměřenými na zlepšení ekonomicko-environmentální účinnosti
a efektivnosti. Zástupci středních podniků zařadili mezi
faktory významné pro růst konkurenční schopnosti také
zapojení podniku do dobrovolné iniciativy Odpovědné
podnikání v chemii (Responsible Care); průměrná hodnota
významnosti tohoto aspektu činila 4,13. Zástupci malých
podniků považují za významný aspekt konkurenceschopnosti i aktivní interní environmentální komunikaci
(průměrná hodnota 4,10).

konceptu společensky odpovědného podniku na kvalitu
lidských zdrojů a lidského kapitálu (viz výše uvedená studie Greeninga a Turbana30).
I v rámci této otázky potvrdili respondenti vysokou
důležitost vztahů podniku s orgány státní správy a samosprávy (tento aspekt označili za druhý nejvýznamnější pro
růst konkurenční schopnosti podniku; průměrná hodnota
důležitosti činila 4,28). Za velmi významné považují dále
vztahy se zákazníky (průměrná hodnota 4,27), místní komunitou a veřejností (průměrná hodnota 4,08) a dodavateli
a dalšími obchodními partnery (průměrná hodnota 4,05).
Pro růst konkurenceschopnosti podniků chemického prů324
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Závěr
Za nejvýznamnější faktor konkurenceschopnosti považují podniky chemického průmyslu jednoznačně reputaci, tedy pověst podniku. Koncept udržitelného
(společensky odpovědného) podniku má podle odborných
studií prokazatelný vliv na pověst podniku a přispívá ke
spokojenosti zákazníků. Byla prokázána také vazba na
snižování nákladů a zvýšení podnikové produktivity, což
zlepšuje finanční výkonnost podniku a zvyšuje schopnost
podniku dlouhodobě generovat zisky. To je podle názoru
respondentů druhý nejvýznamnější faktor konkurenceschopnosti podniků chemického průmyslu. Reputace podniku i koncept udržitelného (společensky odpovědného)
podniku přispívají současně ke zvýšení atraktivity podniku
jako zaměstnavatele.
Výsledky výzkumu potvrdily, že pro konkurenceschopnost chemického průmyslu mají velký význam lidské
zdroje a lidský kapitál. Pracovní prostředí (bezpečnost
a ochrana zdraví při práci), sdílení a šíření znalostí, management znalostních pracovníků a organizační kultura
představují významné aspekty ovlivňující úspěšnost podnikání. Konkurenční výhodu lze generovat díky schopnosti
udržet si kvalifikované zaměstnance a zabezpečit takový
jejich rozvoj, aby podnik disponoval kvalitou lidí, která je
potřebná pro dosažení podnikových cílů a zajištění požadovaného růstu; významnou roli přitom hraje kvalitní management znalostních pracovníků. Podnik se tak stává
atraktivním zaměstnavatelem, a to jak mezi zaměstnanci,
tak i mimo podnik.
Z šetření jednoznačně vyplynulo, že respondenti považují za nejvýznamnější externí zainteresované strany
orgány státní správy a samosprávy, zákazníky, místní komunitu, veřejnost a dodavatele a ostatní obchodní partnery.
Uspokojování potřeb těchto významných stakeholderů
v dlouhodobém časovém horizontu znamená, že podnik
plní svoje cíle v oblasti dlouhodobé udržitelnosti. Zlepšující se environmentální a sociální (společenská) výkonnost
podniku přispívá k udržení, resp. růstu jeho konkurenceschopnosti.
LITERATURA
1. Brundtland G. H. (ed.): Our Common Future: The
World Commission on Environment and Development.
Oxford University Press, Oxford 1987.
2. Hyršlová J., Souček I., Špaček M.: Chemagazín 24, 46
(2014).
3. Spirig K., v knize: Managing the Business Case for
Sustainability (Schaltegger S., Wagner M., ed.), část
1, kap. 2. Greenleaf Publishing, Sheffield 2006.
4. Porter M. E.: Competitive Advantage. Creating and
Sustaining Superior Performance. Free Press, New
York 1985.
5. Malik F.: Manager Magazin 2005. http://
www.manager-magazin.de/koepfe/
artikel/0,2828,336518,00.html, staženo 1. února 2014.
6. Freeman E. R.: Strategic Management. A Stakeholder
325

Chem. Listy 109, 317–336 (2015)

Bulletin

national Journal 13, 18 (2008).
35. Fearne A., Garcia Martinez M., Dent B.: Supply Chain
Management: An International Journal 17, 575 (2012).
36. Zulhamri A., Yuhanis A. A.: Social Responsibility
Journal 9, 344 (2013).
37. Buchholz R. A., Rosenthal S. B.: Journal of Business
Ethics 58, 137 (2005).
38. Corbett C. J., Kleindorfer P. R.: Prod. Oper. Manag.
12, 287 (2003).
39. Hutchins M. J., Sutherland J. W.: J. Clean. Prod. 16,
1688 (2008).
40. Czinkota M.: Marketing Management 21, 12 (2012).
41. Martin D., Schouten J.: Sustainable Marketing. Prentice Hall, New Jersey 2012.
42. Beckmann S. C.: Australas. Mark. J. 15, 27 (2007).
43. Porter M. E., Van der Linde C.: Harvard Business
Review 87, 120 (1995).
44. Jacobs B. W., Singhal V. R., Subramanian R.: J. Oper.
Manag. 28, 430 (2010).
45. Hitt M. A., Bierman L., Shimizu K., Kochhar R.:
Acad. Manag. J. 44, 13 (2001).
46. Hatch N.W., Dyer J.H.: Strateg. Manag. J. 25, 1155
(2004).
47. Kassinis G., Vafeas N.: Acad. Manag. J. 49, 145
(2006).
48. Henriques I., Sadorsky P.: Acad. Manag. J. 42, 87
(1999).
49. Montabon F., Sroufe R., Narasimhan R.: J. Oper.
Manag. 25, 998 (2007).
50. Reverte C.: Corporate Social Responsibility and Environmental Management 19, 253 (2012).

J. Hyršlová, L. Vnoučková, and M. Hájek (Jan
Perner Transport Faculty, University of Pardubice; University of Economics and Management, Prague; Faculty of
Forestry and Wood Sciences, University of Life Sciences,
Prague): Concept of Sustainable Development and
Competitiveness of Enterprises in Chemical Industry
The aim of the paper is to characterize and discuss
relationship between concept of sustainable development
and competitiveness with regard to specifics of chemical
industry. Primary data were collected using questionnaire
survey in organizations of Association of Chemical Industry of the Czech Republic. The most significant factor of
competitiveness is corporate reputation. Corporate reputation attracts prospective job applicants. Positive reputational impacts could decrease operational costs and positively
influence productivity. Human resources and human capital significantly affect competitiveness of chemical industry. Competitive advantage can be generated by retention
of qualified employees and by their development; highly
important role plays quality management of knowledge
employees. Respondents pointed as the most important
external stakeholder government authorities, customers,
local community, general public and suppliers and other
business partners. Improvement of environmental and social performance in relation with mentioned stakeholders
supports retaining, or increase corporate competitiveness.
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Ze života společnosti
10. září 2014 na půdě VŠB v Ostravě. Do Ostravy přijelo
172 účastníků, v sedmi sekcích bylo představeno 154 odborných příspěvků. Celkem zaznělo 74 přednášek a bylo
představeno 80 plakátových sdělení. V rámci sjezdu prof.
Jitka Ulrichová obdržela Čestné členství Slovenské chemické společnosti a prof. Peter Šimon (STU Bratislava)
obdržel Hanušovu medaili za vědecký přínos v oblasti
termické analýzy. Na sjezdu se tradičně uskutečnilo také
finále soutěže O cenu firmy Shimadzu, kdy v rámci sekce
Analytická chemie před odbornou porotou deset mladých
chemiků představilo výsledky své práce. Vítězkou se stala
Iva Tomalová z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Česká společnost chemická uděluje po schválení
Hlavním výborem ČSCH další ocenění, mezi které se řadí
cena Viléma Baura za významný přínos k výuce chemie.
Držiteli této ceny se stali doc. RNDr. Marta Klečková,
CSc., RNDr. Petr Koloros, Ph.D., doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. a doc. RNDr.
Lubomír Čáp, CSc.
Další cenou je Cena Rudolfa Lukeše za výsledky
v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie,
kterou zajišťuje odborná skupina organické, bioorganické
a farmaceutické chemie, působící v rámci České společnosti chemické. Mezinárodní porota rozhodla, že vítězem
již třetího ročníku se stal prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii získal Ing. Martin Havlík, Ph.D. (VŠCHT
Praha). Cenu Alfreda Badera za organickou chemii obdržel RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (Laboratoř růstových regulátorů, Institut experimentální botaniky AV ČR, Univerzita
Palackého, Olomouc).
Redakce časopisu Chemické listy každoročně uděluje
cenu Karla Preise za nejlepší článek zaslaný do redakce
časopisu za uplynulý rok, přičemž za rok 2014 si toto ocenění odnesl autorský kolektiv ve složení Lenka Žáková
a Jiří Jiráček za práci s názvem „Pokroky ve studiu interakce inzulinu s jeho receptorem“ (oba z Ústavu organické
chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. v Praze).
Všem oceněným blahopřejeme.
V roce 2015 bude ČSCH nově spolupořadatelem Ceny za chemii, kterou každoročně pořádá Francouzská ambasáda. Na konec května je plánováno zasedání HV ČSCH
a po jeho jednání budou členové ČSCH informováni
o dalších aktivitách ČSCH v roce 2015 a především
o změnách v souvislosti s novým Občanským zákoníkem,
které vyplývají pro společnost v souladu s tímto zákonem,
neboť společnost bude muset změnit název a také stanovy.
Přítomným členům HV ČSCH bude na květnovém
zasedání představen také program a místo konání 68. Sjezdu asociací českých a slovenských chemických společností, který se uskuteční v roce 2016.

Ohlédnutí za děním v ČSCH v roce 2014
Česká společnost chemická jako zakládající člen Asociace českých chemických společností a Asociace evropských chemických společností EuCheMS (dříve FECS),
měla i v roce 2014 zastoupení v Executive Committee
a v odborných sekcích této organizace. Společnost pro
EuCheMS vede agendu profesionální registrace, ECRB –
European Chemistry Registration Board. ČSCH je stále
členem konsorcia evropských chemických společností
vydávajících časopisy ChemPubSoc Europe.
V roce 2014 byla ČSCH i nadále „National Adhering
Organisation“ ve struktuře International Union of Pure and
Applied Chemistry. ČSCH svým členům uděluje status
přidružených členů a distribuje časopis Pure and Applied
Chemistry.
ČSCH je zakládajícím členem European Chemistry
Thematic Network Association. Tradičně byla ČSCH také
v roce 2014 zapojena do evropských projektů European
Chemistry and Chemical Engineering Education Network
a její členové se účastnili práce Akreditační komise pro
chemické vzdělávací programy v Evropě (tzv. Label
Committee).
Předseda společnosti prof. Jan John se společně
s prof. Pavlem Drašarem zúčastnil EuCheMS General
Assembly 2014, který se konal v Toruni. Zde byla podepsána mezinárodní dohoda „Visegradských“ chemických
společností o spolupráci. Koncem roku 2014 byla na základě jednání v Toruni podepsána také rámcová smlouva
mezi českými chemickými společnostmi a společnostmi
izraelskými.
Na webu ČSCH je zveřejněna v plném znění Zpráva
o činnosti ČSCH za rok 2014, do které mají všichni členové možnost nahlédnout. Zpráva obsahuje stručné informace o akcích, které byly pod záštitou ČSCH v uplynulém roce
organizovány. Jednalo se celkem o 39 konferencí a seminářů,
ať již mezinárodního či národního rozsahu, které se uskutečnily díky aktivitě odborných skupin a poboček ČSCH.
Aktuální informace o akcích, které pořádá společnost
nebo se spolupodílí na organizování, jsou zveřejňovány na
webovské stránce společnosti (www.csch.cz). Přes webové
stránky lze navštívit také Facebook, kde jsou aktuálně
vkládány události, které se ve společnosti, v jednotlivých
odborných skupinách a lokálních pobočkách odehrávají,
a to včetně fotografií.
Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice se ve dnech 5. až 6. února 2014 uskutečnila soutěž
O cenu firmy Merck. Vítězkou loňského ročníku se stala
Bc. Simona Janků z Univerzity Pardubice, Bc. Aneta Laryšová z Ostravské univerzity se umístila na druhém a Bc.
Kamil Mikulášek z Masarykovy univerzity v Brně na místě třetím.
Mezi nejvýznamnější akce v roce 2014 se řadí
66. sjezd chemiků, který se uskutečnil v termínu od 7. do
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Letošní ročník sjezdu organizačně zajišťuje Slovenská chemická společnost a uskuteční se v termínu 7. až 11.
září 2015. V rámci 67. Zjazdu chemikov mohou účastníci
prezentovat své příspěvky v šesti odborných sekcích
(Anorganická a materiálová chemie; Analytická a fyzikální chemie; Organická chemie a polymery; Potravinářství,

životní prostředí a biotechnologie; Výuka a historie chemie; Chemprogress). Aktuální informace jsou na
http://67zjazd.schems.sk. Všichni zájemci o chemii jsou
srdečně zváni a vítáni.
Petra Šulcová

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.

Odborná setkání
analytické chemii. Na závěr Ing. P. Barath, ředitel firmy
Metrohm Česká republika, dceřiné společnosti firmy Metrohm AG, shrnul současný stav v elektroanalytické instrumentaci, bez které si žádný vývoj v této oblasti nelze představit. A je skutečností, že právě výrobky firmy Metrohm
zde představují světovou špičku, pokud jde o technickou
úroveň a vyspělost, uživatelskou přívětivost, analytické
parametry a zejména pokud jde o mimořádnou spolehlivost.
Vyvrcholením celého slavnostního semináře bylo
předání cen firmy Metrohm Česká republika za rok 2014.
Cenu firmy Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji
elektroanalytické chemie získal za rok 2014 prof. Ing.
Karel Vytřas, DrSc. z Katedry analytické chemie Fakulty

Ceny firmy Metrohm za rok 2014
Dne 11. února 2015 proběhl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze již 3. ročník slavnostního
semináře Moderní analytické metody, který byl i letos
spojen se slavnostním předáním cen firmy Merck za rok
2014. Stejně jako loni byla úvodní přednáška věnována
památce prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc., dlouholetého
předsedy odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické a člena jejího hlavního výboru. Přednášku nazvanou Aplikace elektrochemických metod při studiu
interakcí DNA s proteiny přednesl doc. RNDr. Miroslav
Fojta, PhD. z Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně.
Vysoká odborná úroveň této přednášky i její aktuálnost
byly nepochybně důstojným uctěním památky profesora
Štulíka, který by se dva dni po konání tohoto semináře
dožil 74 let.
Následovaly přenášky prof. K. Vytřase z Univerzity
Pardubice „Iontově-selektivní elektrody v analýze organických sloučenin“, RNDr. V. Vyskočila z Univerzity Karlovy v Praze „Elektrochemická detekce poškození DNA
pomocí jednoduchých DNA biosensorů“, doc. P. Lubala
z Masarykovy Univerzity v Brně „Duální senzor pro stanovení biologicky významných aniontů“, Mgr. Z. Bartošové z Palackého Univerzity v Olomouci „HPLC
s elektrochemickou detekcí: využití mikroelektrod z uhlíkového vlákna“, Mgr. M. Hromadové z Ústavu fyzikální
chemie Jaroslava Heyrovského v Praze „Elektrochemicky
adresovatelné molekuly pro molekulární elektroniku“
a RNDr. I. Pilařové z Masarykovy Univerzity v Brně
„Dynamické struktury DNA heptamerů s různou centrální
trinukleotidovou sekvencí studované elektrochemickými
a spektrálními metodami“. Všechny tyto přednášky dokumentovaly vysokou úroveň elektroanalytické chemie
v České republice, její vývojové trendy a fascinující perspektivy i možnosti jejího praktického uplatnění v moderní

Foto: Prof. Vytřas přebírá cenu firmy Metrohm za rok 2014 za
celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie
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chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Prof. Vytřas založil dnes celosvětově uznávanou pardubickou školu
elektroanalytické chemie na pracovišti, které se do této
doby pyšnilo zejména svými mimořádnými úspěchy
v oblasti moderních separačních metod. Jeho široký záběr
v oblasti elektroanalytické chemie dokumentují jeho práce
věnované potenciometrii na tzv. „coated wire“ elektrodách
a voltametrii na uhlíkových pastových elektrodách. Přitom
dokázal velmi úspěšně spolupracovat s řadou dalších vysokoškolských pracovišť i pracovišť Akademie věd ČR, vychovat řadu špičkových odborníků v oblasti elektroanalytické chemie a šířit dobré jméno české elektroanalytické
chemie i v zahraničí. Rozhodně tedy naplňuje jak představu odborné poroty, tak i české elektroanalytické veřejnosti
o laureátovi této prestižní ceny.
Cenu firmy Metrohm za nejlepší práci mladého elektroanalytického chemika v roce 2014 získali:
RNDr. Aleš Daňhel, PhD. (Biofyzikální ústav
AV ČR, v.v.i. Brno) za práci „Electrochemical behaviour
of 2,4-dinitrophenylhydrazi(o)ne as multi-redox centre
DNA label at mercury meniscus modified silver solid
amalgam electrode” (Anal. Chim. Acta 126,122 (2014)).
RNDr. Iveta Pilařová, PhD. (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně) za práci „ Dynamic structures of DNA heptamers with different
central trinucleotide sequences studied by electrochemical
and spectral methods“ (Electroanalysis 26, 2118 (2014)).
RNDr. Vlastimil Vyskočil, PhD. (UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické
chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze) za seriál prací věnovaných využití netradičních elektrodových materiálů pro studium interakcí DNA
s genotoxickými látkami a pro konstrukci DNA biosnzorů.
(Z rozsáhlého souboru těchto prací uvádím pouze 1. DNA/
Electrode Interface, Detection of demage to DNA using
DNA-modified electrodes, Encyclopedia of Applied
Electrochemistry (Eds: Kreysa G., Ota K., Savinell R.F.),
Springer Science+Business Media, New York 2014, str.
346–350 (ISBN 978-14419-6995-8). 2. Chorti P., Fischer
J., Vyskočil V., Economou A., Barek J.: Voltammetric
Determination of Insecticide Thiamethoxam on Silver Solid Amalgam Electrode. Electrochimica Acta 140, 5
(2014). 3. Deýlová D., Vyskočil V., Barek J.: Voltammetric Determination of 2-Amino-6-nitrobenzothiazole and
5-Nitrobenzimidazole Using a Silver Solid Amalgam
Electrode Modified by a Microcrystalline Natural Graphite–Polystyrene Composite Film. J. Electroanal.Chem. 717,
237 (2014)).
Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na další
soutěž o cenu firmy Metrohm 2015, jejíž výsledky budou
vyhlášeny opět na slavnostním semináři na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze dne 10. 2. 2016.
Na tomto místě je mou milou povinností poděkovat
celému pracovnímu kolektivu firmy Metrohm Česká republika
v čele
s jejím
ředitelem
panem
Ing.
P. Barathem, PhD. za dokonalou přípravu semináře a za
obrovskou morální i materiální podporu této akce, která
nepochybně významným způsobem přispívá k rozvoji

elektroanalytické chemie v České republice. Můj dík patří
i členům výboru odborné skupiny analytické chemie České
společnosti chemické a pracovníkům UNESCO Laboratoře
elektrochemie životního prostředí (jmenovitě RNDr. Vlastimilu Vyskočilovi a RNDr. Janu Fischerovi), bez jejichž
nadšení a obětavé práce by tato akce rovněž mohla stěží
proběhnout. A na závěr bych rád poděkoval Ing. Radmile
Řápkové, výkonné redaktorce časopisu Chemické listy, za
její pomoc při organizaci této akce, přípravě sborníku
a informaci o této akci v časopise Chemické listy.
Jiří Barek
předseda výboru odborné skupiny analytické chemie
České společnosti chemické

Národní kolo 51. ročníku Chemické olympiády
V lednu letošního roku se nejvyšší – Národní kolo
Chemické olympiády vrátilo po 11 letech opět do Zlína.
Akce se konala na půdě Fakulty technologické Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Národní kolo 51. ročníku ChO proběhlo ve dnech 26. 1. – 29. 1. 2015 pod záštitou prof. Petra
Sáhy, rektora UTB, doc. Romana Čermáka, děkana FT
UTB, MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína
a MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana zlínského kraje.
Pozvánku na Národní kolo obdrželi jako tradičně
nejúspěšnější řešitelé krajských kol ChO v kategoriích A
a E. Kategorie A je určena pro studenty třetích a čtvrtých
ročníků gymnázií (a odpovídajících stupňů víceletých
gymnázií), kategorie E pro stejně staré studenty průmyslových škol s chemickým zaměřením.
Slavnostní zahájení Národního kola proběhlo
26. ledna v 17 hodin v obřadní síni Magistrátu města Zlín.
Na zahájení vystoupili s krátkými projevy zástupci statutárního města Zlína, Zlínského kraje, Univerzity Tomáše
Bati, Fakulty technologické UTB a České společnosti che-

Foto: Praktická část ChO – vítěz kategorie E Denis Zadražil
(vpravo)
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tější chyby a zodpověděli dotazy studentů. Po besedě následovaly dvě popularizační přednášky s chemií zdánlivě
nesouvisející – o mravencích a včelách. Večer uzavřel
slavnostní raut doprovázený skvělou živou kapelou.
Ústřední komise celý den opravovala praktické úlohy a na
večerním zasedání definitivně schválila výsledky a připravila diplomy a ceny pro vítěze.
Další den v deset hodin začalo slavnostní vyhlášení
výsledků Národního kola. Ke studentům krátce promluvili
zástupci organizátorů, institucí a partnerů. První místo
v kategorii A získal s bodovým ziskem 93,5 bodu Jiří
Etrych z pardubického gymnázia Dašická. Za ním následovali Jan Šugar (84,75 bodu) z gymnázia Ostrov a třetí
Ladislav Prener (83,5 bodu) z českobudějovického gymnázia v Jírovcově ulici. Vítězem v kategorii E se stal Denis
Zahradil z Masarykovy SPŠCH v Brně, který získal
71,88 bodu. Zadání i řešení úloh, výsledková listina a další
informace o ChO jsou k dispozici na www.chemickaolympiada.cz.
Rád bych za Ústřední komisi a hlavně jménem všech
účastníků soutěže rád vyslovil upřímný dík Fakultě technologické UTB, jejím pracovníkům a zástupcům, kteří
všichni přispěli k výborné organizaci letošního Národního
kola ChO. Za všechny bych rád jmenovitě poděkoval za
pracovní nasazení a absolutní podporu alespoň dvěma
členům celého týmu – řediteli Ústavu chemie doc. Stanislavu Kafkovi a panu děkanovi doc. Romanu Čermákovi.
Připravit akci tohoto formátu tak, aby bez zadrhnutí šlapala od začátku do konce je pořádný kus organizační práce,
a s radostí mohu říct, že se to kolegům ve Zlíně opravdu
podařilo. Neformálně jsem mluvil s mnoha účastníky – ať
už se členy komise při pozdně noční poradě v baru hotelu
Moskva, nebo se studenty na baru v útulném prostředí
Loftclubu – a všichni se shodli na tom, že si letošní
„celostát“ ve Zlíně řádně užili.
Pro nejlepší studenty obou kategorií ale soutěžení
ještě neskončilo. V červenci a září se budou konat mezinárodní nadstavby ChO – Mezinárodní chemická olympiáda
(IChO) pro kategorii A a Grand Prix Chimique (GPCh)
pro kategorii E. Letošní 47. ročník IChO se bude konat
20. – 29. 7. 2015 v ázerbájdžánském Baku, 12. ročník
GPCh pak ve švýcarském Muttenzu 27. 9. – 2. 10. 2015.

Foto2: Vítězové kategorie A (zleva): Jiří Etrych, Ladislav Prener, Jan Šugar

mické. Po oficiálním zahájení následovala společná slavnostní večeře v budově rektorátu.
Následující ráno si studenti vylosovali soutěžní čísla
(opravování probíhá anonymně) a začala první část soutěže – teoretický test. Ten prověřuje znalosti studentů
z hlavních oborů chemie (anorganické, organické, fyzikální chemie a biochemie) v rozsahu, který tradičně přesahuje
rámec středoškolského učiva. Na vyřešení všech teoretických úloh měli studenti tři hodiny. Odpoledne se studenti
zúčastnili exkurze do Muzea Jihovýchodní Moravy, kde
byl bezesporu největší zájem o expozici „Princip Baťa“
a prohlídku „šéfovny“ ve výtahu 21. budovy. Během odpoledne už porota opravovala teoretickou část. V duchu
zlínské atmosféry se neslo i večerní divadelní představení
„Baťa Tomáš, živý“.
Ve středu dopoledne už na studenty čekaly laboratoře
s připravenou praktickou úlohou. V rámci letošní praktické
části měli studenti za úkol provést jodometrické stanovení
peroxidu vodíku v kyselém prostředí. Po obědě měli studenti kategorií A a E odlišný program. Pro gymnazisty
soutěžení už skončilo a odpoledne odjeli do Otrokovic na
exkurzi do podniku Continental Barum. Soutěžící
v kategorii E odpoledne pracovali na další praktické úloze
– opět stanovení jodu, tentokrát však po multiplikaci odměrným roztokem thiosíranu. Navečer proběhla beseda
s autory úloh, kde autoři načrtli řešení úloh, zmínili nejčas-

Petr Holzhauser
předseda ÚK ChO
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Zprávy

ky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků6, poté spustila Evropská komise iniciativu EURAXESS7, která provozuje evropský JOBs portál pro inzerování volných pozic ve výzkumu a vývoji, další přidanou
hodnotou je i právní a etické poradenství a služby, které
prostřednictvím center EURAXESS v jednotlivých zemích
nabízí a poskytuje migrujícím výzkumníkům.
Ty university či výzkumné subjekty, které dokázaly
do svých manažerských systémů lidských zdrojů implementovat opatření vycházející z Evropské Charty a Kodexu výzkumníka se pyšní znakem kvality – Human resources logo8, a mají pak přirozeně větší šanci získávat
evropské granty.
Kromě toho 7.RP a současný program HORIZON
2020 zahrnuje i tématickou oblast Science with and for
Society9, jejímž cílem je budovat efektivní vztah mezi
vědou a společností, získávat nové talenty pro vědu, propojovat vědeckou komunitu více s občanskou společností
a komerční sférou tak, aby se výsledky výzkumu a inovací
více promítaly do skutečných potřeb evropské společnosti.
Tento odpovědný a komplexní přístup k výzkumu a inovacím je označován termínem Responsible Research and
Inovation (RRI10).
Znamená to v praxi předvídání
a posuzování potenciálních dopadů a společenských očekávání od samotného výzkumu a inovací a vede k vytváření a navrhování nové politiky zejména s ohledem na širší
zapojování společnosti do výzkumných a inovačních aktivit, na umožnění volného přístupu k výsledkům výzkumu
(open access), na zajišťování genderové vyváženosti, jak
v procesu managementu lidských zdrojů, tak i v samotném
obsahu výzkumu, na etické rozměry výzkumu a na podporu formálního a neformálního vzdělávání ve vědeckých
disciplínách (science education).
Zpět k našemu genderovému projektu. Jeho název je
Transforming Institution by Gendering contents and Gaining Equality in Research, zkráceně ho nazýváme
TRIGGER11 a do češtiny překládáme Transformace instituce z hlediska genderu v procesu a v obsahu výzkumu.
Projekt je řešen pod hlavičkou rektorátního oddělení pro
vědu a výzkum VŠCHT Praha, řešitelský tým vede Ing.
Mittnerová, která se donedávna starala o agendu výzkumných projektů mezinárodní spolupráce, takže s řešením
projektů 7.RP už má značné zkušenosti a navíc v minulém
rozpočtovém období zastupovala přes MŠMT zájmy ČR
v Bruselu v programového výboru 7.RP PEOPLE (akce
Marie Curie). Do projektu jsou zapojeny kromě kolegyň
z oddělení VaV i další mladé výzkumnice a zkušené profesorky z fakulty FPBT a FTOP. Projekt je otevřen i pro

Reflexe společenských trendů do strategie
VŠCHT Praha
Na VŠCHT Praha bylo v lednu 2014 zahájeno řešení
čtyřletého projektu, který se svou tématikou vymyká běžné
škále výzkumných a pedagogických projektů řešených na
této technicky orientované škole. Čím je tak výjimečný,
proč je řešen právě na VŠCHT Praha a o jaký projekt
vlastně vůbec jde?
Je to projekt financovaný z Bruselu ze 7. rámcového
programu1 EU pro výzkum a vývoj a částečně i z MŠMT
programu EUPRO II. Jeho neobvyklost tkví v tom, že se
zaměřuje na otázky transformace institucionální kultury
z hlediska genderové rovnováhy ve výzkumném a pedagogickém procesu. Účastní se ho nejen VŠCHT Praha, ale
i další čtyři zahraniční evropské univerzity (Universita
Di Pisa, IT, Universite Paris Diderot, FR, Birkbeck College University of London, UK a Universidad Politechnica
De Madrid, ES). Projekt je tedy realizován konsorciem
řešitelů pod „taktovkou“ italského koordinátora z Odboru
pro rovné příležitosti konsilia ministrů italské vlády.
Proč je zrovna genderová rovnost řešena pod hlavičkou 7. rámcového programu pro financování špičkového
evropského výzkumu a vývoje?
Evropská politika výzkumu má širší záběr než jsme
zvyklí z tuzemska, kde dle zákona 130/2002 Sb.2 o podpoře výzkumu, je možno financovat kromě institucionální
podpory a velkých infrastruktur jen základní, aplikovaný
a experimentální výzkum a vývoj. Evropské pojetí financování výzkumu je širší a zahrnuje navíc i podporu rozvoje
lidských zdrojů s důrazem na jejich mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility zejména v teritoriu evropského výzkumného prostoru (ERA)3. Nástrojem této
podpory byl v 7.RP podprogram POEPOLE s názvem
Marie Curie Actions4, jehož prostřednictvím byly udíleny
granty projektům na intra-evropské, ale i další zahraniční
stáže. V novém programu HORIZON 2020 (cit.5) tato
podpora pokračuje s téměř stejnými pravidly, pouze do
názvu akcí bylo přidáno jméno Sklodowska. K větší míře
mobility jsou vyzýváni zejména výzkumníci na počátku
své výzkumné dráhy. V evropském pojetí se do této skupiny zařazují už i naši doktorandi DSP, kteří jsou považováni za „ early stage researchers“. Jelikož pracovně právní
legislativa a kulturní zvyklosti jsou napříč členskými státy
EU nejednotné, snaží se Unie stanovit základní zásady,
které by měly členské země při náboru a zaměstnávání
výzkumníků a výzkumnic v ERA dodržovat. V roce 2005
byla proto přijata Evropská charta pro výzkumné pracovní331
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nové členy/ky (včetně mužů) z dalších fakult, ústavů či
pracovišť VŠCHT Praha.
Jelikož je téma genderu pro nás technicky založené
chemiky dosti těžko uchopitelné, projekt TRIGGER jsme
navrhovali a nyní řešíme společně s genderovými expertkami z Národního kontaktního centra – ženy a věda při
Sociologickém ústavu AV ČR.
Cílem projektu je najít způsoby a realizovat komplexní systémové změny, které by měly být součástí plánu
strategického rozvoje a řízení vysoké školy tak, aby byly
eliminovány kulturní a institucionální genderové bariéry
a byly zajištěny rovné a férové podmínky pro uplatnění ve
vědecké a pedagogické činnosti. Zároveň se otevírá i nové
téma pohledu na obsah výzkumu a inovací a to v oblasti
jeho posouzení z hlediska vlivu samotného obsahu výzkumného tématu na mužské či ženské pohlaví či na konečné uživatele inovačního procesu. V základním výzkumu v chemických disciplínách je tento aspekt někdy těžko
aplikovatelný, avšak v komplexním posouzení je výzkum
počáteční fází inovačního procesu, který ve svém výsledku
vede k interakci s mužskou či ženskou částí populace.
Proto je vhodné už od počátku předvídat potenciální dopady a společenská očekávání výzkumu a následného inovačního procesu. Z praktického hlediska přináší genderově
zaměřený výzkum a inovace výrobci nového produktu či
dodavateli nových služeb konkurenční výhodu.
V projektu TRIGGER má každá z pěti partnerských
institucí nastaven svůj akční plán, ve kterém během čtyř
let realizuje aktivity, jež by měly vést ke zmíněné transformaci vnitřního systému. VŠCHT Praha se v prvním

roce projektu zaměřila na zjišťování současného stavu,
byly zmapovány počty mužů a žen na VŠCHT v celé škále
od studentů prvních ročníků až po profesorské pozice,
zapojení mužů a žen do publikační a patentové činnosti,
jejich reprezentace v médiích, dalších občanských a nevládních a odborných uskupeních, radách a výborech. Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi akademickými,
vědeckými, technickými a administrativními pracovníky,
aby se zjistila spokojenost s životními a pracovními podmínkami, pracovním vytížením, ohodnocením a kariérním
postupem. Z hlediska genderových aspektů byly analyzovány vnitřní institucionální předpisy a normy týkající se
oblasti pracovně právní a kariérní. Během loňského roku
jsme navázali užší diskusi se školskou odborovou organizací, Akademickým senátem, zahájili jsme mentoringový
program pro začínající vědce a vědkyně a v diskusi s touto
skupinou se dozvídáme i zajímavé informace, co jim na
škále získávaných znalostí a dovedností chybí a co by potřebovali posílit. Prostřednictvím webových stránek
https://gro.vscht.cz/ jsme začali informovat o našich aktivitách, pořádaných seminářích a dalších akcích, připravujeme publikaci rozhovorů s významnými či nadějnými
vědkyněmi z naší školy. Zkrácené rozhovory bychom rádi
postupně uveřejňovali v Bulletinu ČSCH. Domníváme se,
že náš nový seriál Úspěšné ženy ve vědě a pedagogice na
VŠCHT Praha může leckoho zaujmout a být pro některé
mladé vědkyně inspirací při rozhodování o další kariérní
cestě ve vědě.
Jelikož
se
kolem
genderové
rovnováhy
v akademickém prostředí hodně diskutuje, předkládáme
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Obr. 1. Zastoupení mužů a žen s vysokoškolským vzděláním; Prezentace prof. Vít Voženílek, UPOL, Kulatý stůl projektu IPN KREDO12
http://kredo.reformy-msmt.cz/download/kulaty-stul/05_Vit_Vozenilek_Alena_Vondrakova.pdf , staženo 20.1.2015.
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Vám následující statistiky zastoupení mužů a žen. Jsou
důkazem toho, že politiky a trendy uplatnění genderové
rovnováhy ve výzkumu, vývoji a inovacích se netýkají
jen USA a Bruselu, ale mají své opodstatnění i v našem
domácím prostředí.
Při zhlédnutí těchto statistických údajů a úvaze, že
trend feminizace našeho terciárního vzdělávacího procesu
bude pokračovat, bychom měli brát genderové politiky
naprosto vážně, protože rovnováha není o převaze a nebylo by dobré ani vychýlení v neprospěch mužské populace.
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Obr. 2. Zastoupení mužů a žen od studia k akademickým
pozicím na VŠCHT Praha13 (v %); –– 2008 ženy, –– 2008
muži, - - - - - - 2013 ženy, - - - - - - 2013 muži;
Projekt TRIGGER, Vohlídalová M.: Postavení mužů a žen na
VŠCHT Praha. Zpráva z analýzy agregovaných statistik. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2014.
100
80
60
40

53
52
48
47

59
57
43

56
58
44

41

42

64
68

Anna Mittnerová
LITERATURA

89
88

1. http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm, staženo
20.1.2015.
2. http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/zakon-c-1302002-sb-o-podpore-vyzkumu-experimentalniho, staženo 20.1.2015.
3. http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm, staženo
20.1.2015.
4. http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/, staženo 20.1.2015.
5. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/,
staženo 20.1.2015.
6. http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/
kina21620b1c_cs.pdf, staženo 20.1.2015.
7. http://ec.europa.eu/euraxess/, staženo 20.1.2015.
8. http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index,
staženo 20.1.2015.
9. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/science-and-society, staženo 20.1.2015.
10. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/responsible-research-innovation, staženo 20.1.2015.
11. http://triggerproject.eu/, staženo 20.1.2015.
12. http://kredo.reformy-msmt.cz/?
utm_source=Prezentace&utm_medium=Soubory&ut
m_campaign=prez_kredo, staženo 20.1.2015.
13. Vohlídalová M.: Postavení mužů a žen na VŠCHT
Praha. Zpráva z analýzy agregovaných statistik. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2014.

36
32

20

82
80

Článek byl napsán za přispění grantu MŠMT programu EUPRO II LE 14016.

20
18

11 13

0

Obr. 3. Zastoupení žen a mužů na jednotlivých kariérních
stupních VŠCHT Praha13 (v %); –– 2008 ženy, –– 2008
muži, - - - - - - 2013 ženy, - - - - - - 2013 muži,
Projekt TRIGGER, Vohlídalová M.: Postavení mužů a žen na
VŠCHT Praha. Zpráva z analýzy agregovaných statistik. Sociologický ústav AV ČR, Praha 2014.
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22. 4. 1915 Neslavné výročí v YPRES
V letošním roce si připomeneme 100 let od chvíle,
kdy v první světové válce poprvé zabíjely chemické látky.
Stalo se tak dne 22. dubna u Ypres v Belgii, kdy německá
armáda využila příznivých meteorologických podmínek
a použila proti francouzským jednotkám chlor. Útok znamenal přechod od používání chemických látek jako alternativního způsobu boje ke skutečným chemickým zbraním a jejich výrobě ve velkém. Ve stejné době započalo
desetiletí trvající snažení o eliminaci tohoto způsobu boje.
Nyní v předvečer tohoto výročí a ve světle událostí na
Blízkém východě je nutné toto úsilí o dosažení světa bez
chemických zbraní ještě více zesílit.
K připomínce této události a všech obětí chemických
zbraní pořádá Organizace pro zákaz chemických zbraní
(OPCW) 21. dubna 2015 vzpomínkové setkání všech
svých členských států přímo v Ypres. Při této příležitosti
bude otevřena i výstava „Combating Chemical Weapons“
pořádaná OPCW.
Další informace najdete na webových stránkách OPCW
(www.opcw.org).

Foto: Vojáci útočící po použití plynu

zity pak přicházejí o své špičkové studenty, pro které je
snazší odejít do soukromé sféry nebo do zahraničí. Zabránit tomu chce v České republice unikátní projekt „Brno
Ph.D. talent“. V jeho čtvrtém ročníku podpořilo město
Brno prostřednictvím Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) dvanáct nejnadanějších studentů
3,6 miliony korunami.
Otevřená soutěž pro studenty všech brněnských univerzit je určena pro doktorandy v prvním ročníku technických a přírodovědných oborů. Ti procházejí tříkolovým
výběrem, během něhož je hodnotí mezinárodní komise,
v jejíchž řadách zasedají mimo jiné také hodnotitelé grantů
Evropské komise. Do letošního ročníku se přihlásilo přes
90 studentů, z nichž komise vybrala 12 nejnadějnějších.
Každý z nich obdrží v pravidelných příspěvcích
v následujících třech letech 300 tisíc korun. Díky nim mohou mladí vědci dosáhnout alespoň na částku průměrného
platu, která jim umožní věnovat se studiu naplno a konkurovat tak špičkovým Ph.D. studentům v zahraničí.
Podpoření studenti jsou velmi aktivní a nadprůměrní
v publikačních činnostech, účastní se důležitých konferencí či absolvují zahraniční stáže na prestižních univerzitách.

Jaroslava Křížková, SÚJB

Foto: Situace na frontě u Ypres 22. dubna 1915

Nejtalentovanější studenti Brna dostali
3,6 milionu korun.
Nadějným doktorandům je rozdala náměstkyně
primátora Klára Liptáková
Tisková zpráva
Mladí vědci mají do světa výzkumu náročný start.
Kromě vlastního vědeckého bádání musí řešit ještě jednu
otázku: jak vyjít s penězi. Doktorandské stipendium, které
se pohybuje mezi pěti až osmi tisíci korunami, je buď jejich jediným příjmem, nebo si přivýdělek mladí doktorandi
hledají jinde, často na úkor svého studia. Brněnské univer-

Foto: Jeden z oceněných studentů, Michal Franek, v laboratořích
Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá se studiem
kmenových buněk
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Foto: Adam Obrusník na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity vyvíjí počítačové modely. S jejich pomocí zkoumá, jak
by se daly plazmové zdroje využít v biomedicínských aplikacích

Foto: Hoa Khanh Tran Kiem v laboratořích CEITEC. Pod vedením dr. Plevky zkoumá a hledá protilátky proti enteroviru 71

Zvedají tím mezinárodní renomé brněnských univerzit
a zároveň tak vzniká konkurenční výhoda v soutěži
s dalšími českými městy v lákání mladých talentovaných
lidí z celé České republiky i ze zahraničí.

Letos byly podpořeny projekty, jako je systém předvídání dopravní situace v Brně, studium bakterií
z Antarktidy nebo analýza leukemických buněk.

Osobní zprávy
kariéry byl autorem či spoluautorem 166 původních prací,
pěti monografií či kapitol v knize, mnoha patentů a množství příspěvků na mezinárodních konferencích. Svými
přednáškami a názory výrazně ovlivnil vědeckou komunitu v chemickém inženýrství a svojí pedagogickou činností
se významně podílel na výchově nových vědeckých pracovníků. Také byl členem oborových rad doktorského
studia i vědeckých rad v chemickém inženýrství, fyzikální
chemii a v anorganické technologii. Nezanedbatelný je
i jeho vliv na novodobé chápání charakterizace porézních
materiálů založením Texturního střediska v ÚTZCHT
ČSAV již v 70. letech 20. století. Lze říci, že Petr Schneider v průběhu svého vědeckého působení významně posunul vědecké znalosti v mnoha odborných oblastech, jako je
reakční a materiálové inženýrství, aplikovaná kinetika
a katalýza, transport v pórech, texturní charakterizace porézních látek, apod. Za celoživotní přínos mu byla udělena
v roce 1992 Hlávkova medaile za zásluhy ve vědě.
Jeho úmrtím ztratilo chemické inženýrství člověka
širokého zájmu vždy ochotného poradit, s nadhledem
a osobitým humorem. Petra Schneidera budeme velice
postrádat.

Památce doc. Ing. Petra
Schneidera, DrSc.
Dne 12. února tohoto roku zemřel ve věku 81 let jeden ze
zakladatelů moderního českého
chemického inženýrství doc.
Ing. Petr Schneider, DrSc. Patřil
také mezi zakladatele Ústavu
teoretických základů chemické
techniky ČSAV (nyní Ústav
chemických procesů AV ČR,
v.v.i.), ve kterém strávil
v činorodé aktivitě a v pilné práci celý život.
Jeho tvůrčí aktivitu významně ovlivnila roční stáž
v USA, Department of Chemical Enginnering of the University of California, Davis v roce 1966, kde společně
s prof. Gelbinem vyvinul nový model popisující transport
plynů v porézním prostředí, tzv. Mean Transport PoreModel a podílel se i na dalších vědeckých studiích procesů
v chemickém inženýrství. Jako jeden z mála českých vědců je opakovaně zmiňován ve slavné učebnici Jamese
J. Carberryho, Chemical and Catalytical Reaction Engineering, která slouží již po mnoho let jako základní vysokoškolský text v mnoha zemích světa. Během své vědecké
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Výročí a jubilea
Ing. Jan Lengyel, CSc., (15.8.), ÚJV Řež
Ing. Nataša Kalousková, CSc., (19.8.), České Budějovice
Ing. Věra Marešová, (22.8.), 1. LF UK Praha
Prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc., (28.8.), Univerzita
Pardubice
Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., (28.8.), PřF MU
Brno
Doc. Ing. Ludvík Beneš, CSc., (6.9.), Univerzita
Pardubice
Doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc., (22.9.), PřF MU Brno

Jubilanti v 3. čtvrtletí 2015
85 let
Prof. Ing. Josef Pašek, DrSc., (11.7.), VŠCHT Praha
Mgr. Josef Horáček, (23.7.), SZÚ Praha
RNDr. Josef Prouza, (19.8.), KARA Trutnov
80 let
RNDr. Miroslav Benátský, CSc., (12.9.), VŠB Ostrava
Ing. Eva Davídková, CSc., (14.9.), VÚPP Praha
Ing. Aleš Cee, CSc., (22.9.), VÚOS Pardubice
Prof. Ing. Miloslav Rakovič, DrSc. (28.9.), 1. LF UK
Praha

Srdečně blahopřejeme

75 let
Ing. Pavel Holba, CSc., (10.8.), Praha 9
Prof. Ing. František Liška, CSc., (24.9.), PedF UK Praha

Zemřelí členové Společnosti

70 let
Prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc., (21.8.), VUT Brno
Ing. Milena Hauerová, (17.9.), Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Viktor Mansfeld, CSc., zemřel 15. září 2014 ve věku
96 let.
Ing. Josef Kavina, zemřel 10. prosince 2014 ve věku 88
let.
Ing. Jaroslav Sojka, zemřel 9. ledna 2015 ve věku 70 let.
Ing. Jaromír Brendl, CSc., zemřel 18. ledna 2015 ve
věku 81 let.
Ing. Jiří Hrdina, zemřel 28. ledna 2015 ve věku 85 let.
Doc. Ing. Petr Schneider, DrSc., zemřel 12. února 2015
ve věku 81 let.

65 let
Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., (7.8.), PřF MU Brno
Ing. Vít Matějů, (6.9.), Praha
60 let
Doc. Ing. Eva Černošková, CSc., (9.7.), Univerzita
Pardubice
Doc. Ing. Libor Havlíček, CSc., (23.7.), AV ČR Praha
Prof. RNDr. Antonín Vlček, CSc., (29.7.), ÚFCH
AV ČR Praha
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