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KDE TY DVOJNÉ VAZBY V C60 JSOU?

ZDENĚK SLANINA

(formálních) dvojných vazeb v C60. Dvojné vazby jsou ty,
které sdílejí dva šestiúhelníky, v každém jsou tři, takže
celkem jich je 3 * 20 / 2 = 30. Musí to takhle být:

TARA centrum, Cukubská univerzita, Japonsko
Na letošní rok připadá 30. výročí pozorování fullerenů v plynné fázi1 a pětadvacáté výročí jejich přípravy
v krystalické formě2 (mimochodem – i 40 let od prvého
Czech-made příspěvku3 výzkumu nanouhlíků). Je proto
jistě na místě, že Bulletin ČSCH v předchozích číslech
zařadil na úvodní stranu grafickou variaci na téma C60,
a pro úplnost může být užitečné – na potřetí – uvést
i (poměrně zřídka vídanou) strukturu se správným rozložením dvojných vazeb.
Když bylo v r. 1990 zveřejněno4 NMR spektrum C60
(prvně na konferenci v nám blízké Kostnici5), bylo to definitivním potvrzením hypotézy z r. 1985, že C60 má podobu
jednoho ze třinácti (semi-regulárních) Archimédovských
mnohostěnů, jmenovitě komolého ikosaedru. Archimédovské mnohostěny jsou tvořeny dvěma či více pravidelnými
mnohoúhelníky, přičemž jejich uspořádání kolem všech
vrcholů je identické (a tedy NMR spektrum by bylo tvořeno jedinou linií). V případě C60 jde o pravidelné pětiúhelníky a šestiúhelníky. Univerzální vlastností všech fullerenů je, že vždy obsahují právě tucet pětiúhelníků6. Ježto
z každého vrcholu komolého ikosaedru vychází tři hrany,
celkový počet vazeb v C60 (zatím nerozlišovaných na jednoduché a dvojné) je 3 * 60 / 2 = 90 (a dle Eulerovy formule7 počet stěn 2 + 90 – 60 = 32, takže šestiúhelníků je
20). Další důležitou geometrickou vlastností komolého
ikosaedru je, že všechny jeho pětiúhelníky jsou tzv. izolované – každý je obklopen pěti šestiúhelníky (takže nikdy
dva pětiúhelníky nesdílejí společnou vazbu). V C60 jsou
jen dva typy vazeb: buď sdílené pěti- a šesti-úhelníkem
(5/6 vazby) nebo dvěma šestiúhelníky (6/6 vazby). Vzhledem k právě tuctu pětiúhelníků je počet 5/6 vazeb
12 * 5 = 60, takže 6/6 vazeb je 90 – 60 = 30. V rámci geometrie je délka všech vazeb stejná, ne tak ale v C60. Např.
výpočty8,9 provedené v období 1985–86 poskytly pro 5/6
vazby délku 1,464 Å, a pro 6/6 vazby 1,385 Å, což umožňuje formálně hovořit o jednoduchých a dvojných vazbách. Bez ohledu na to, zda 5/6 a 6/6 vazby mají stejnou
nebo různou délku, patří komolý ikosaedr i C60 pod bodovou grupu symetrie Ih. Ta obsahuje zejména pěti(procházejí středy protilehlých pětiúhelníků) a troj-četné
osy symetrie (spojují středy protilehlých šestiúhelníků). Ty
trojčetné osy souvisí s tím, že každý šestiúhelník je na
přeskáčku obklopen třemi pěti- a třemi šesti-úhelníky.
Ergo v každém šestiúhelníku jsou na přeskáčku tři jednoduché a tři dvojné vazby, což je zásadní rozdíl od benzenu,
ve kterém je všech šest C–C vazeb identických (benzen
patří pod D6h grupu symetrie, takže vykazuje šestičetnou
osu, v C60 nepřítomnou). Na základě této geometrické
rozvahy můžeme již zakreslit správné rozložení

Obr. 1. Struktura C60 vypočtená8,9 v letech 1985–86 na Hokkaidské univerzitě

Vazba 5/6 je ale kratší než jednoduchá vazba v ethanu, a vazba 6/6 je delší než dvojná vazba v ethylenu
(pyramidalizační úhel v C60 je zhruba aritmetickym průměrem hodnot pro oba tyto uhlovodíky). X-paprsková
strukturní analýza C60 po osmylaci10 poskytla délku
1,434 Å pro 5/6 a 1,386 Å pro 6/6 vazby; X-paprskové
hodnoty11 v plynné fázi jsou 1,458 Å (5/6) a 1,401 Å (6/6).
Blízkost délek vazeb se projevuje i v relativní blízkosti
formálních energií12 vazeb C60 (5/6 ~ 105 kcal/mol; 6/6 ~
112 kcal/mol). Oba typy vazeb však vykazují chemickou
reaktivitu různou.
C60 není jediný možný ikosaedrální (grupa symetrie Ih
nebo I) fulleren; dokonce jich je nekonečně mnoho. Pro
každý počet uhlíkových atomů n vyjádřitelný v součtovém
tvaru n = 20(i2 + ij + j2) (kde i, j jsou nezáporná celá čísla)
existuje13 fulleren s ikosaedrální symetrií. Tedy i nejmenší
fulleren C20 by měl být ikosaedrální, leč u něj nastává redukce14 symetrie v důsledku Jahn-Tellerova efektu, stejně
jako u ikosaedrálního C80. Této redukci u C80 lze ale zabránit vhodnou enkapsulací dovnitř klece (značenou @) jako
např. u15 La2@C80 nebo16 Sc3N@C80, k čemuž přispívá
i rotace enkapsulátu. Vyšší symetrie je u fullerenů poměrně častá, což může usnadňovat17 jejich charakterizaci.
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Ze života společnosti
Informace o akcích, které pořádá společnost nebo se spolupodílí na organizování, jsou zveřejňovány také na webovské stránce společnosti (www.csch.cz).
Na zasedání Hlavního výboru byla dále schválena
zpráva o hospodaření společnosti za rok 2014, kterou přednesl prof. Oldřich Lapčík, který rovněž vyjádřil poděkování všem kolektivním členům, školám a ústavům AV ČR za
jejich finanční přispění Společnosti. Doc. Kateřina Valentová seznámila členy Hlavního výboru s Revizní zprávou,
která obsahuje informace o hospodaření ČSCH za roky
2013 a 2014. Revizní komise shledala hospodaření Společnosti v pořádku.
Pavel Drašar představil tištěnou verzi prvního čísla
nově vytvořené suplementární řady, která nese název
Czech Chemical Society Symposium Series (CCSSS)
a navazuje tak na 12 ročníků, které do loňského roku vycházely pod názvem Chemické listy S s identickým ISSN.
Nová suplementární řada se liší barevně a má vlastní
ISSN. Redakce bude usilovat o zařazení CCSSS do databáze Thomson-Reuters a Scopus.
V oblasti zahraničních aktivit prof. Drašar uvedl, že
řada členů ČSCH pracuje ve výborech EuCheMS a nabídl
pomoc všem, kteří potřebují s EuCheMS propojení. ECTN
sdružuje evropskou síť vysokých škol vyučujících chemii,
která má možnost ovlivnit chemické vzdělávání. V ČR
Evropskou známku kvality chemických programů obdržela
VŠCHT Praha a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, příprava žádosti probíhá na ÚJEP v Ústí nad Labem.
Jak už bylo uvedeno v minulých zprávách z jednání
Hlavního výboru ČSCH, Společnost budou čekat změny
v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, který je
v platnosti od 1. ledna 2014. Vyvstává tak nutnost aktualizovat Stanovy ČSCH tak, aby byly v souladu se zákonem.
Změny se týkají názvu, společnost se musí přejmenovat,
na „zapsaný spolek“ (z.s.), součástí Stanov musí být sídlo
spolku, ve Stanovách je nově tzv. Statutární orgán, což je
dosavadní předsednictvo a nejvyšším orgánem zůstává
Hlavní výbor. HV pověřil na svém zasedání předsednictvo
zpracováním konečného znění stanov a předložením stanov rejstříkovému soudu.
Přítomným členům HV ČSCH byl představen termín
a místo konání 68. Sjezdu chemických společností, který
je plánován v termínu 4. až 7. září 2016 a bude se konat
v Praze. Aktuální informace o sjezdu budou zveřejněny
v Bulletinu, na webových stránkách a na facebooku.

Informace z Hlavního výboru ČSCH
Ve čtvrtek 28. května 2015 se uskutečnilo zasedání
Hlavního výboru ČSCH pod vedením místopředsedy
ČSCH prof. Pavla Drašara. V jeho úvodu se uskutečnilo
slavností předání několika ocenění, mezi kterými byl prof.
Ing. Josef Horák, DrSc., jenž obdržel Medaili České společnosti chemické za zásluhy o rozvoj ČSCH a významný
přínos chemickým vědám. Profesor Josef Horák patří mezi
známé významné osobnosti české chemie. Vedle své vědecké a pedagogické kariéry na VŠCHT Praha byl předním funkcionářem Československé a pak České společnosti chemické, přičemž v letech 1993 až 1997 byl jejím předsedou. Řadu let působí také jako redaktor Chemických
listů.
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. obdržel Hanušovu medaili za výsledky studií ve výzkumu a vývoji chemických
reaktorů. Prof. Jiří Hanika je výraznou tvůrčí pedagogickou a vědeckou osobností, podílející se na formování vědeckého i pedagogického profilu Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze i vývoje a výzkumu v průmyslu
a akademické sféře. Svou vědeckou invencí rozvinul znalosti v oblasti třífázových chemických reaktorů – dynamice tepelných projevů a periodickém řízení, reaktivní destilaci i průmyslovém využití biomasy.
Hanušovou medailí byl dále vyznamenán prof. Tomáš
Hudlický za jeho úsilí při vytváření a udržování vztahů
mezi českými a kanadskými chemiky v průběhu let, ve
prospěch obou stran. Ocenění převzal 18. května 2015 na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze přímo
z rukou předsedy ČSCH prof. Jana Johna. Tomáš Hudlický je průkopníkem v oblasti biokatalýzy a jeho brilantní
výzkum ovlivnil řadu chemiků v oblasti syntetické organické chemie, zejména jeho nové přístupy pro syntézu
komplexních přírodních produktů (např. kodein, pankratistatin, a další).
Na zasedání HV ČSCH prof. Pavel Drašar předal
RNDr. Zuzaně Kotkové cenu Miloše Hudlického za významnou práci publikovanou v časopisech konsorcia ChemPubSoc Europe s názvem „Cyclodextrin-Based Bimodal
Fluorescence/MRI Contrast Agents: An Efficient Approach to Cellular Imaging“, která byla uveřejněna
v Chemistry – A European Journal v roce 2010.
Dále profesor Drašar předal cenu Karla Preise, kterou
každoročně uděluje redakce časopisu Chemické listy za
nejlepší článek zaslaný do redakce časopisu za uplynulý
rok. Ocenění za rok 2014 si odnesl autorský kolektiv ve
složení RNDr. Lenka Žákova, Ph.D. a RNDr. Jiří Jiráček,
CSc. za práci „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 a fotografie ze slavnostního předání jsou k dispozici na facebooku, kde jsou
aktuálně vkládány události, které se ve společnosti dějí.

Petra Šulcová

Udělení dvou medailí Vladimíra Majera
Na svém březnovém zasedání výbor odborné skupiny
Jaderná chemie ČSCH projednal a schválil udělení dvou
809
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však Ing. Vobecký nemohl na konferenci „2nd Lunar
Scientific Conference“ konané v lednu 1971 v Houstonu
přednést, protože mu byla účast zakázána, stejně jako další
účast na analýzách lunárních vzorků z amerického
i sovětského lunárního výzkumu. Z politických důvodů byl
dokonce v roce 1971 donucen opustit pracoviště, které
vybudoval. V dalších letech pracoval v Geologickém ústavu ČSAV, Ústavu experimentální mineralogie a geochemie ČSAV a v Ústavu nukleární biologie a radiochemie,
později začleněném do Ústavu analytické chemie, kde
pracuje dodnes. Na těchto pracovištích nadále rozvíjel
metodu instrumentální neutronové aktivační analýzy po
stránce metodické. Věnoval se i aplikacím jako stanovení
stop Se, I a Br v biologických materiálech, nedestrukční
aktivační analýze hlubokomořských sedimentů aj. Studoval možnosti využití měření štěpných trosek a měření
promptního záření gama po ozáření neutrony a vypracoval
řadu nedestrukčních postupů pro průmyslové využití . Šlo
např. o stanovení C a Si v uhlí nepružným rozptylem neutronů a Cr a Ni v rudách radiačním záchytem neutronů.
Od roku 2002 pracuje i v Ústavu experimentální a technické fyziky ČVUT v Praze.
Ing. Miloslav Vobecký se zasloužil o rozvoj radioanalytických metod nejen prací vědeckou, ale i organizační. Je
členem výboru Odborné skupiny jaderné chemie České
společnosti chemické a podílel se na přípravě řady mezinárodních akcí, především spektroskopických a radiochemických (RadChem) konferencí, konference Nuclear Methods
in the Life Sciences a dalších. Byl dlouholetým aktivním
členem výboru Spektroskopické společnosti Jana Marka
Marci, kde v rámci Sekce speciálních spektroskopických
metod založil v roce 1971 a do roku 2011 vedl odbornou
skupinu instrumentálních radioanalytických metod.
V letech 1972–1992 pořádal každoročně konferenci
o instrumentální aktivační analýze, jíž se účastnili domácí
odborníci i zahraniční hosté z oboru neutronové aktivační
analýzy i dalších radioanalytických metod. V roce 2001
obnovil Ing. Vobecký tuto tradici pořádáním seminářů
IAA-Radioanalytické metody, které se každoročně za spoluúčasti odborné skupiny Jaderná chemie ČSCH konají
dodnes.
Velkou vášní Ing. Vobeckého jsou dějiny jaderných
oborů, jaderné chemie a chemie vůbec. Jako doklad jeho
hlubokých historiografických znalostí uveďme např. práce
„Vobecký Miloslav: První československý výzkumný jaderný reaktor, Akademický bulletin AV ČR. č. 9, (2007)
s. 10–11“, „M. Vobecký: Contribution of the industrial
chemical processing of pitchblende in Jáchymov to the
first isolation of radium, Czechoslovak Journal of Physics,
49, 35–40 (2007)“ nebo „Miloslav Vobecký: History of
development and applications of nuclear analytical methods in the Czech Republic, Biological Trace Element
Research, 43–45 (1), 1–6 (1994)“.
Mezi činnostmi ve výboru odborné skupiny jaderné
chemie, jimž se Ing. Vobecký věnuje, nesmíme opomenout jeho významnou spoluúčast při tvorbě plakátů pro
mezinárodní radiochemické konference (RadChem) pořádané OS Jaderná chemie.

medailí Vladimíra Majera, a to:
 Ing. Miloslavu Vobeckému, CSc. (navrhovatel Ing. J.
Mizera, Ph.D.) „Za vědecké výsledky v oboru instrumentálních analytických metod a za zásluhy o rozvoj
tohoto oboru v České republice i bývalém Československu“ a
 doc. RNDr. Adolfu Zemanovi, CSc. (navrhovatel Ing.
M. Vobecký, CSc.) „Za zásluhy o rozvoj jaderné chemie a aktivní účast na zavádění nového studijního
oboru jaderná chemie na FJFI ČVUT v Praze“.
Ing. M. Vobecký se narodil v roce 1929. Po absolvování průmyslové školy chemické pokračoval ve studiu
chemie na technice v Praze a Brně. Krátce pracoval
v Synthesii Semtín a v Chemku Strážske. Brzy po založení
Ústavu jaderné fyziky Vládního výboru pro výzkum
a využití jaderné energie, tam začal v roce 1956 pracovat
v oddělení jaderné spektroskopie. Po přestěhování do nového areálu v Řeži u Prahy a absolvování aspirantury na
Leningradské státní univerzitě vybudoval v tomto oddělení
moderní radiochemické pracoviště, které vedl do roku
1971.
V oddělení jaderné spektroskopie přispěl k rozvoji
spektroskopie beta, konverzních elektronů a záření gama
a vypracoval nové metody přípravy tenkých filmů pro
přípravu preparátů radionuklidů, vhodných i pro okénka
Geiger-Müllerových detektorů. Jako jeden z prvních se
zabýval separacemi radionuklidů z terčů ozářených v jaderném reaktoru nebo cyklotronu v Ústavu jaderné fyziky
či v synchrofázotronu ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně v SSSR. Jednalo se především o separace
neutrondeficitních izotopů vzácných zemin. Miloslav Vobecký zavedl chemickou separaci prvků vzácných zemin
chromatografií na měničích iontů bez přidání nosiče
v době, kdy byl tento postup používán ve světě pouze
v několika málo laboratořích, např. v laboratoři
G. T. Seaborga v Berkeley.
Od poloviny šedesátých let se zabýval rozvojem radioanalytických metod, především neutronové aktivační
analýzy (NAA) a nedestrukčním stanovením vyhoření
jaderného paliva. V obojím byla využita spektrometrie
záření gama s vysokým rozlišením s polovodičovými germaniovými detektory Ge (Li) vyrobenými v Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) ČSAV. I zásluhou Ing. Vobeckého
byla v ÚJV vybudována v té době špičková spektrometrická laboratoř a v jejím rámci rozvinuta metoda neutronové
aktivační analýzy. Ve spolupráci s radioanalytickou skupinou Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře se zabýval
i nedestrukční neutronovou aktivační analýzou (INAA)
a vytvořil přehled jejího využití při analýze nerostů. Vypracoval také metodu stanovení uranu v nerostech pomocí
měření zpožděných neutronů.
V roce 1969 byla kolektivu Ing. Vobeckého svěřena
analýza vzorků z amerických lunárních expedic Apollo 11
a 12. Přes malou, až miligramovou hmotnost některých
vzorků bylo metodou instrumentální NAA stanoveno až
30 prvků. Připravený souborný referát „Radioanalytical
determination of elemental composition of lunar samples“
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Jak je z výše uvedeného vidět, zdůvodnění „za zásluhy o rozvoj jaderné chemie v Československu a České
republice“ zdaleka nevyjadřuje celou šíři působnosti Miloslava Vobeckého v oblasti analytické chemie a jaderné
spektroskopie, kde vždy přicházel a přichází s neotřelými
řešeními. Jistě také netušil, že se stane jedním z prvních
nositelů Medaile Vladimíra Majera, když se s vervou sobě
vlastní pustil do návrhu její výtvarné podoby a organizace
jejího vytvoření. Medaile byla Ing. Vobeckému předána
při příležitosti zahájení letošního semináře Radioanalytické metody – IAA ´15 30. června.

37. Český a slovenský kalorimetrický seminář
V příjemném zámeckém prostředí hotelu v Třešti,
který provozuje Středisko společných činností AV ČR,
v.v.i., se ve dnech 25. – 29. 5. 2015 konal 37. Český
a slovenský kalorimetrický seminář. Již tradičními organizátory byly odborná skupina Chemická termodynamika
ČSCH a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Organizační výbor (doc. E. Černošková – SLChPL,
prof. Z. Černošek, doc. J. Holubová – oba KOAnCh FChT,
všichni tři Univerzita Pardubice, prof. J. Leitner – VŠCHT
Praha, doc. P. Svoboda – MFF, Univerzita Karlova) připravil setkání, na které přijelo 63 účastníků nejen
z vysokých škol a ústavů akademie věd, ale například také
z elektrárenských a důlních společností. Jako každý rok
byla nedílnou součástí Semináře také prezentace firem dodávajících experimentální zařízení pro termickou analýzu.
Čtyřdenní seminář byl rozdělen do jednotlivých tematických bloků: termodynamika a termická analýza, nekrystalické materiály, biologické materiály a stavební materiály. V průběhu Semináře bylo předneseno 41 přednášek.
Společným jmenovatelem přednášek bylo využití nejrůznějších termoanalytických technik v celé řadě vědních
i aplikačních oborů. Témata přednášek se pohybovala od
termických vlastností skel a kinetiky krystalizace podchlazených tavenin přes tepelné vlastnosti stavebních materiálů, využití biomasy, akumulaci energie v rostlinách až po
stanovení teplot fázových přeměn tenkých vrstev polymerů. Zástupci předních světových firem v oboru termické
analýzy se semináře jednak aktivně účastnili přednáškami
a také představili nejnovější přístroje a nově vyvinuté experimentální techniky formou firemních stánků. Podle
reakcí účastníků lze usuzovat, že považují takové semináře
za přínosné z hlediska získávání zkušeností, osobních kontaktů, výměny odborných informací i informací o přístrojových novinkách a nových experimentálních technikách

RNDr. Adolf Zeman se narodil v roce 1929 v Bratislavě. Po studiu fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity pracoval nejdříve v Ústavu úpravnictví keramických surovin v Karlových Varech. Po dvou
letech byl přijat do vědecké přípravy v oboru jaderná chemie na pracovišti Ústavu jaderné fyziky, kde byl jeho školitelem docent Ing. Dr. Vladimír Majer, který tehdy působil na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Začátkem školního roku 1956/1957 přešel dr. Zeman na Fakultu technické a jaderné fyziky Univerzity Karlovy (nyní
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT). Zde byl
pověřen přípravou přednášek o aktinidech a štěpných produktech a radiochemického praktika. Na úseku vědeckovýzkumné činnosti se věnoval využití radionuklidů v analytické chemii. Podílel se na vývoji metody substechiometrické separace, která vedla ke snížení limitů detekce
a zvýšení selektivity, a tím výraznému zdokonalení aktivační analýzy i dalších radioanalytických metod využívajících izotopové zřeďování. Za objev principu substechiometrické separace a jeho uvedení do praxe byla autorům
Jaromíru Růžičkovi, Jiřímu Starému a Adolfu Zemanovi
udělena v roce 1965 státní cena. V roce 1964 obhájil Dr.
Zeman kandidátskou dizertační práci „Nové postupy
v radioaktivační analyse“, kde ilustroval využití nové metody na příkladech stanovení stopových koncentrací antimonu, arsenu, mědi, stříbra a zinku v čistých polovodičových materiálech. Významná je jeho činnost pedagogická.
Vypracoval a vedl několik nových přednášek a pod jeho
vedením byla vypracována řada diplomových a několik
disertačních prací. Významně se podílel na přípravě učebnic a monografií z oboru jaderné analytické chemie. Za
všechny jmenujme např. Zeman A.: Aktinidy, učební texty
vysokých škol, SNTL Praha, 1964; Majer V. a kol.: Základy jaderné chemie, SNTL-ALFA 1981, 1985; Majer V.,
Zeman A., Růžička J.: Radiometrická analýza-kapitola 26
Analytická příručka, J. Zýka (Ed.), SNTL, Praha 1966.
V roce 1972 byl jmenován docentem jaderné chemie
a v letech 1972–1980 a 1991–1993 byl členem vědecké
rady fakulty. Za svou práci pro České vysoké učení technické byl vyznamenán stříbrnou Felberovou medailí. Koncem roku 1993 odešel do důchodu, ale ještě několik let
externě přednášel.
Věra Bečková, SÚRO Praha
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předních světových výrobců termoanalytických zařízení
a v neposlední řadě i navazování nových a neformálních
kontaktů. Studenti se zde učí, jak správně prezentovat výsledky.
Součástí Semináře byla i exkurze do sklárny
v Janštejně, která jako jedna z mála v České republice
vyrábí skleněná svítidla klasickým foukáním. Všichni jsme
ocenili těžkou práci mistrů sklářů. Někteří z nás měli možnost si náročnou práci tamních sklofoukačů vyzkoušet.
Počátek historie pravidelných setkání českých a slovenských odborníků v oblasti termické analýzy
a kalorimetrie, u jejichž zrodu stála odborná skupina Chemická termodynamika ČSCH spadá do r. 1976, ve kterém
byl v Ústavu makromolekulární chemie v Praze pořádán
seminář o mikrokalorimetrii. Ačkoliv účast na tomto prvním setkání odborníku v oboru nepřesáhla 20 osob, vznikla
tak silná tradice spojená s řadou jmen uznávaných odborníků – Vladimír Pekárek, Ján Biroš, Jiří Velíšek, Milan
Smíšek, Slavoj Černý nebo J. Brandštetr. Druhý seminář
pod názvem Pokroky v kalorimetrii se konal v roce 1980
v Brně a od té doby jsou semináře organizovány každoročně. V roce 1985 se poprvé seminář konal na Slovensku
v Bratislavě a byl spolupořádán Ústavem anorganickej
chémie SAV. Po rozdělení Československa v roce 1992
přibyl v názvu semináře další atribut – mezinárodní –
a semináře jsou střídavě pořádány v České republice a na
Slovensku.
Během své historie doznal seminář řadu změn. Původně jednodenní akce je dnes již tradičně čtyřdenní, mo-

notématický program byl nahrazen šířeji zaměřeným programem s velmi pestrou paletou badatelsky i aplikačně
zaměřených příspěvků, nedílnou součástí jsou firemní
prezentace a v posledních letech jsou do programu zařazovány i pozvané přednášky zaměřené na vybranou problematiku z oblasti termické analýzy a kalorimetrie. Účast na
seminářích je značně kolísavá a v průměru se ustálila na
počtu cca 65 osob. Seminář však zažíval i větší zájem
s počtem účastníku přes stovku. Nižší počet účastníků po
roce 2000 může korespondovat i s užívaným systémem
hodnocení vědy v České republice, v rámci kterého ani
přednáška, ani čtyřstránkový příspěvek s anglickým abstraktem v česky (a slovensky) psaném sborníku, který má
ISBN a je abstrahován v Chemical Abstracts, nepřinášejí
účastníkům žádné bodové ohodnocení.
Příprava dalšího ročníku Kalorimetrického semináře je již
v plném proudu. Seminář se bude konat v termínu 23. –
27. 5. 2016 v hotelu Adamantino v Luhačovicích. Podrobné informace o tomto setkání stejně jako informace
o minulých Kalorimetrických seminářích, prezentace ke
zvaným přednáškám, fotografie z akcí a rovněž i seznam
vybraných monografií o termické analýze a další zajímavé
odkazy je možno najít na webových stránkách naší odborné skupiny http://www.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/.
Za OS Chemická termodynamika
Jindřich Leitner a Eva Černošková

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.

Evropský koutek
Dvacet let historie evropských časopisů

soc=695687. K dispozici jsou
články EarlyView, zvláštní
vydání publikací z dané země
pro jednotlivé členské společnosti a řada dalších specialit.
Pro členy kterékoliv z členských společností jsou připraveny atraktivní výhody ChemPubSoc Europe a členské ceny
časopisů. Newsletter ChemPubSoc Europe poskytuje informace z vybraných publikací a společností pro celosvětovou komunitu.
V roce 1995 začalo úsilí, podporované J. M. Lehnem,
H. tom Dieckem, R. de van der Grachtem a dalšími chemiky, vedoucí k tomu, že jednotlivé chemické společnosti
postupně vložily své národní časopisy do společného ka-

ChemPubSoc Europe (někdy též jen CPSE) je asociací 16 kontinentálních evropských chemických společností,
která byla založena v roce 1990 v důsledku sloučení
14 chemických časopisů vlastněných národními chemickými společnostmi do 11 vysoce kvalitních evropských časopisů. CPSE také vydává magazín ChemViews.
Zúčastněné společnosti sdílejí závazek k vědecké
excelenci, publikační etice, a nejvyšším standardům publikovaných prací, kteréžto atributy jsou základem pro
úspěch asociace a jejích časopisů.
Seznam časopisů CPSE je na URL http://
www.chemistryviews.org/view/0/journals.html?
812

Chem. Listy 109, 805822 (2015)

Bulletin

z podstatné části generuje podle počtu přijatých prací
z dané země. ČR není naprosto ve startovním poli na
chvostu, ale v hlavním, středním proudu spolu
s podobnými společnostmi (AT, BE, PT, SE, PL). CPSE
se může pochlubit, že z více než dvou milionů odborných
článků za rok jich z oblasti chemie tiskne téměř čtvrtinu.
Čas od času vzniká časopis nový, posledním přírůstkem je
ChemElectroChem věnovaný elektrochemii.
Heinrik tom Dieck obdržel, mimo jiné za to, že pozval
ČSCH do této vydavatelské asociace, nejvyšší vyznamenání
Společnosti a máme proč být mu dodnes vděčni.
Co dodat, snad jen to, že ČSCH uděluje každý rok
(vždy určitý čas zpětně) autorům nejcitovanější práce
v evropských časopisech asociace cenu Miloše Hudlického
(http://www.csch.cz/Cena-Milose-Hudlického ).

dlubu a přetavily je do časopisů společných s maximální
pozorností věnovanou jejich kvalitě, kterou technicky zajišťovalo a zajišťuje vydavatelství J. Wiley – VCh, dříve
Verlag Chemie (reprezentované od začátku akce Monikou
Silz a Peterem Gölitzem). V roce 1997 se spojily časopisy
německé a nizozemské, o rok později se připojily belgické,
francouzské, italské a španělské.
Úsilí zintenzivnilo, když se v roce 1998 uskutečnila
památná schůze vlastníků a partnerů (16 zástupců
z 12 zemí) v Amsterodamu, pod předsednictvím dvojice
patronů, jimiž byli Ted Ryck van der Gracht a Heindirk
tom Dieck. Této památné schůze se zúčastnili i zástupci
ČSCH a ČSCH zde byla přijata za člena asociace, která
tehdy nesla název EU ChemSoc a v roce 2009 se přejmenovala na ChemPubSoc Europe, Evropská chemická vydavatelská společnost. V letošním roce se do CPSE zapojily
i zatím poslední přijaté společnosti ze Slovenska a Švýcarska.
V době současné přináší vydavatelská společnost
svým členským „majitelům“ zajímavý zisk, který se

Autor děkuje za podporu projektu INGO LG 14035.
Pavel Drašar

Odborná setkání
chanismu. Značení radiouhlíkem 14C zůstává stále vyhrazeno hlavně pro ADME studie na lidech, a to jak v klasickém uspořádání (aplikace cca 100 mCi 14C-značené látky,
detekce s použitím kapalných scintilátorů), tak s využitím
mikrodosingu (aplikace tisícinásobně nižší aktivity –
100 nCi a detekce pomocí AMS (Accelerator Mass
Spectrometry)). Trendem je značení pomocí karbonylace
[14C]CO za katalýzy komplexy drahých kovů. I když radiochemické výtěžky těchto reakcí stále nemohou soupeřit s
klasickou karboxylací organokovových sloučenin [14C]
CO2, jejich nespornou výhodou je větší tolerance karbonylačních reakcí vůči přítomnosti různých dalších funkčních
skupin v molekule. V daleko větší míře než na minulých
symposiích byly zastoupeny příspěvky z oblasti značení
krátkodobým radionuklidem 18F dokumentující rozmach
používání pozitronové emisní tomografie (PET) v medicínském výzkumu a v diagnostice. Potřeba rychlého vývoje přípravy18F-traceru vede ke snahám vyvinout univerzální [18F]-synthony, které by bylo možné připojit k větším
molekulám pomocí „click“ chemie. V oblasti analýzy
a charakterizace sloučenin značených radionuklidy 3H
a 14C je horkým tématem přesnost stanovení specifické
aktivity. V několika příspěvcích a hlavně v neformálních
debatách během přestávek byly živě diskutovány silné
stránky, ale i slabiny a zdroje chyb u různých metod stanovení specifické aktivity (stanovení aktivity pomocí scintilace v kapalinách a stanovení hmoty pomocí UV, přímé
stanovení pomocí MS či NMR). Obecně lze říci, že se
nelze stoprocentně spolehnout jen na jednu metodu a je
vždy dobré porovnat výsledky získané alespoň dvěma
metodami. Zásada použití nejméně dvou metod pro charakterizaci radiochemické čistoty značených sloučenin je

Praha bude hostit 13. Mezinárodní symposium
IIS o syntéze a aplikaci isotopicky značených
sloučenin v roce 2018
V červnu tohoto roku se konalo 12. Mezinárodní symposium International Isotope Society (IIS) o syntéze
a aplikaci isotopicky značených sloučenin v Princetonu,
New Jersey, USA. Účastníky těchto pravidelných symposií, která se konají jednou za tři roky, jsou nejen pracovníci
radioisotopových laboratoří velkých farmaceutických firem a pracovníci nezávislých laboratoří, poskytujících na
komerčním základě služby testování potenciálních léčiv
pro tyto velké firmy, ale i pracovníci z prostředí základního výzkumu a univerzit, kteří využívají isotopové techniky
při své práci. Program konference opět reflektoval, jakou
klíčovou roli v medicínském výzkumu hrají isotopicky
značené sloučeniny a to značené jak radionuklidy, tak
i stabilními isotopy. V úvodní plenární přednášce profesorka dějin vědy na Princetonské univerzitě paní Angela Creager ukázala jednoznačnou příčinnou souvislost mezi projektem Manhattan (vývoj atomové a posléze vodíkové
bomby v USA) a postupným zaváděním radioisotopových
technik do věd o živé přírodě. V oblasti značení sloučenin
radionuklidem 3H (tritiem) dominovaly přednášky o výměnných reakcích s isotopy vodíku ve formě plynu katalyzovaných komplexy iridia. Význam těchto výměnných
reakcí pro rychlou přípravu tritiem značených látek v preklinických fázích vývoje léků byl zdůrazněn i udělením
Ceny Melvina Calvina profesorovi Kerrovi z University of
Strathclyde, UK, vedoucímu týmu věnujícího se výměnným reakcím katalyzovaným komplexy iridia a jejich me-
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známa již dlouho a kombinace radio-TLC s radio-HPLC se
stala zlatým standardem pro práci v režimu GLP.
Nedílnou součástí každého Mezinárodního symposia
IIS je společné zasedání Hlavního výboru IIS se zástupci
jednotlivých lokálních divizí předcházející vlastnímu vědeckému programu. Kromě zhodnocení příprav symposia
a posledního doladění organizace se na tomto zasedání
určuje i místo konání další konference za tři roky. Autor
tohoto příspěvku prezentoval na letošním zasedání kandidaturu Prahy jakožto místa konání 13. Mezinárodního
symposia IIS v roce 2018. Kandidatura Prahy byla přijata
s velkým zájmem a po vyjasnění možných termínů konference (původně navrhovaný termín kolidoval se státními
svátky v několika evropských zemích) bylo jednomyslně
přijato rozhodnutí uspořádat 13. Mezinárodní symposium
IIS ve dnech 3.6. – 7.6. 2018 v Praze. Akce se bude pořádat s podporou České společnosti chemické a její odborné
skupiny Jaderná chemie.

Foto: David Cole-Hamilton, současný president EuCheMS
a Catherine Stihler, MEP

zentací výsledků prvého širokého evropského průzkumu
zaměstnanosti chemiků a chemických inženýrů. Prezentace, které jsou nyní k dispozici na URL http://
www.euchems.eu/publications/reports/researching-forjobs.html , byly následovány dotazy z publika k tématu,
jak dále rozvíjet kvalitu učebních osnov a jak inovovat
studium, pokud se týče obsahu. Zajištění dlouhodobé finanční pobídky ze strany EU bylo zmíněno jako jedno
možné řešení. Další otázky se točily kolem nerovnosti
v pracovních příležitostech a platech mezi zeměmi EU,
které by měly být v budoucnu harmonizovány, aby se zabránilo vytvoření začarovaného kruhu, kde země s nízkým
HDP vzdělává studenty, kteří jsou poté, co ukončí studium, „nuceni“ k volbě práce v zahraničí, a tudíž nepřispívají k vytváření hodnot v jejich původních zemích. Podnětné
bylo, že Margaret Waters z EC na dotaz, zda je vůbec
technicky možné vychovat v Evropě 40 % populace tak,
aby obdržela řádný vysokoškolský diplom, odpověděla, že
pokud bude dost peněz na tento účel, nebude to problém.
Zmíněný první široký evropský průzkum zaměstnanosti chemiků a chemických inženýrů, vypracovaný pod
vedení prof. Reinera Salzera z drážďanské univerzity, přinesl zajímavé odpovědi na otázky jako: Která země platí
své chemiky a chemické inženýry nejvyššími platy? Kde si
může chemik najít novou práci nejrychleji? Které chemické sub-disciplíny nabízejí nejvíce pracovních míst? Spolehlivé odpovědi na tyto a další otázky byly vyvozeny ze
zmíněného průzkumu zaměstnanosti. Průzkum byl proveden v roce 2013 a jeho výsledky byly nyní zveřejněny
v časopise Chemistry-European Journal pod DOI:
10,1002/chem.201501364.

Aktivní účast autora na práci výboru IIS – Central
European Division (IIS-CED) je finančně podporována
grantem č. LG13002 v rámci programu INGO II Ministerstva školství a tělovýchovy.
Tomáš Elbert

(Re)searching for Jobs
Akce, zaštítěná společně EuCheMS a ECTN se konala v Bruselu dne 2. června. Předsedala jí poslankyně Evropského parlamentu Catherine Stihler, která program
zahájila povzbudivými slovy. Přednášku „Helping Students into the Job Market“ přednesl David Cole-Hamilton,
současný prezident EuCheMS (University of St Andrews).
Dále pokračoval program shrnutím výsledků průzkumu
„The Professional Status of European Chemists and Chemical Engineers“ které předložil Reiner Salzer (Dresden
University of Technology) a zprávou „Employability for
Graduates and the Role of the EU“, kterou přednesla Margaret Waters, zástupkyně European Commission, DG Education and Culture. Pohled mladých chemiků reprezentovaly přednášky „A View of a Young Scientist“ (Cristina
Todasca, University Politehnica of Bucharest) a „Industrial
Employability: Soft Skills Enhancing Scientific KnowHow“ (Viviana Fluxa, CSL Behring). Pohled Americké
chemické společnosti „Employment Trends among Chemists in the US“ prezentovala Elizabeth C. McGaha
(American Chemical Society). Po diskusi akci shrnula
a uzavřela Catherine Stihler, MEP.
Setkání svedlo dohromady pracovníky akademické
sféry, průmyslu, tvůrce politiky a občany, aby diskutovali
o množství překážek, kterým mladí výzkumníci čelí při
vstupu na trh práce. Diskuse byla bohatě podpořena pre-

Autor děkuje za podporu projektu INGO LG 14035.
Pavel Drašar

814

Chem. Listy 109, 805822 (2015)

Bulletin

Aprílový klub
Rada od odborníka může být pokladem

Za toto moudro, které svědčí o kvalitě ostatních
„lékařských“ rad udělujeme autorům čestný řád
„Chemšmejd II. Třídy“ s železným řetězem.
PaD

Webová poradna Vitalion.cz, jejímž provozovatelem
je společnost MAFRA, a.s., přináší hodnověrné informace,
jako například (cituji) „Určitě se vyhněte alkoholu, protože
obsahuje
vysoké
množství
purinů.“
(http://
nemoci.vitalion.cz/dna/ 17/9 2015) .

Zákony, které ovlivní život chemiků
2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí
závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (tzv.
směrnice SEVESO III)), která nahradila směrnici Rady
96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Zákon také zavádí nový
postup týkající se schvalování bezpečnostní dokumentace,
které namísto Ministerstva životního prostředí budou
schvalovat krajské úřady.
PaD

Předcházení závažným haváriím
Ve sbírce byl vyhlášen zákon č. 224/2015 Sb., který
nabývá účinnosti dne 1. října 2015 “O prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích”, který zrušil a zcela
nahradil dosavadní předpis z roku 2006. Cílem úpravy je
uvést do souladu českou právní úpravu a současnou legislativu EU (Směrnice Evropského parlamentu a Rady

Zprávy
v Praze. Na Letní škole pohovořili odborníci o praktické
chemii mimo jiné ve vztahu k farmacii, analýze potravin
a výživy, energetice či identifikaci toxických látek.

Vzdělávací program Amgen Teach podporuje
již druhým rokem zájem o přírodní vědy
Tisková zpráva

Amgen Teach učí pedagogy jak zaujmout studenty

Letní školou pro středoškolské pedagogy a studenty
středních škol odstartoval již 2. ročník vzdělávacího programu Amgen Teach, na kterém se podílí také Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT). VŠCHT
se dlouhodobě zabývá kvalitou středoškolského vzdělání
a reaguje na jeho nedostatky. Problém představuje nejen
podfinancování oblasti školství či klesající zájem studentů
o studium přírodních věd, ale také často omezený přístup
učitelů k průběžnému školení, kde by mohli získat nové
zkušenosti s moderními vyučovacími metodami. VŠCHT
se snaží tuto situaci změnit ve spolupráci s Nadací společnosti Amgen, která program Amgen Teach financuje.

Program Amgen Teach, který probíhá současně
v 10 zemích Evropské unie, byl v České republice zahájen
v roce 2014 a nabízí profesní rozvoj učitelům přírodních
věd. Řada pedagogů nemá přístup k průběžnému školení,
zdrojům ani materiálům potřebných k tomu, aby se mohli
svým studentům věnovat moderní a efektivní formou. Aktivity v rámci programu Amgen Teach se u nich snaží rozvíjet schopnost používat ve třídě výukové metody založené
na výzkumu. Cílem programu je propagovat badatelsky
orientovanou výuku přírodovědných předmětů, která podporuje zvídavost žáků a prohlubuje zájem studentů o přírodní vědy. V rámci programu Amgen Teach v České republice budou do organizace odborných workshopů
a vzdělávacích aktivit pro středoškolské profesory celkově
do roku 2016 rozděleny téměř 3 milióny korun.
Kromě Letní školy, se v tomto školním roce v rámci
programu uskuteční říjnová Podzimní škola učitelů chemie
v Litvínově, v listopadu Podzimní regionální workshopy chemie
a v dubnu a květnu pak Jarní regionální workshopy chemie.

Chemie pro život bavila studenty i pedagogy
Na 29. ročník Letní školy pro středoškolské pedagogy
a studenty středních škol s názvem Chemie pro život, která
se konala od 25. do 27. srpna v prostorách VŠCHT a Národní technické knihovny v Praze, se přihlásilo 137 učitelů
ze všech krajů České republiky. Zahájil ji prof. Ing. Karel
Melzoch, CSc, rektor Vysoké školy chemicko-technologické
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Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
„Nenechala jsem se odradit a zkoušela jsem prosazovat to,
co jsem považovala za správné.“
Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc. (*1942) v roce 1964
absolvovala obor technologie vody na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V roce 2003 byla jmenována profesorkou v oboru chemie a technologie ochrany
životního prostředí. Od roku 1969 pracuje v Ústavu technologie vody a prostředí Fakulty technologie ochrany prostředí. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti anaerobních technologií, anaerobního čištění odpadních vod, stabilizace kalů a zpracování biologických odpadů. V roce
2013 obdržela Medaili Emila Votočka a v roce 2006 získala Cenu rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu
a vývoji.

Foto (Michal Ureš)

Rozhovor proběhl v lednu 2015.
Paní profesorko, mohla byste, prosím, krátce
představit, čemu se ve vaší vědecké práci věnujete?
Zejména v posledních letech se soustřeďuji na anaerobní rozklad organických látek, zkoumání speciálních
mikroorganismů, které umí rozkládat znečisťující nebo
odpadní organické látky a produkovat methan. Začínala
jsem výzkumem aktivit mikroorganismů a nyní se soustřeďuji hlavně na vývoj a aplikaci anaerobních technologií,
které jsou využívány jak v čistírenství, kde se používají ke
stabilizaci čistírenských kalů, tak v průmyslu, zejména
potravinářském nebo farmaceutickém pro zpracování odpadů a odpadních vod a v neposlední řadě v bioplynových
stanicích.

pokračovat, byl direktivně přesunut jinam. Chvíli nás to
samozřejmě mrzelo, ale přemýšleli jsme, co dál. A právě
tak vznikla myšlenka vrhnout se na anaerobní technologie.
To, že jsme se dostali relativně na vysokou úroveň, že
jsme byli užiteční a potřební pro zavádění prvních anaerobních technologií do praxe, považuji za velký úspěch.
Také to, že stále, pokud v praxi něco potřebují, tak přijdou
a chtějí konzultace, spolupracovat na projektu a podobně.
Považuji za úspěch, že pořád ještě v tom oboru dokážu
něco říct a řešit problémy, které se v praxi objevují.
Jaké vlastnosti vám pomohly dosáhnout vašich
cílů a úspěchů?
Určitě zvídavost a také tvrdohlavost. Několikrát se mi
stalo, že jsem si něco naplánovala, už to napůl rozjela,
a když jsem potřebovala souhlas, tak se to vedení z nějakých důvodů nelíbilo a ten úkol byl zatrhnut. Ale já jsem
si prostě řekla, že to za to stojí, a pracovala jsem dál, bez
ohledu na zákazy, protože jsem v to věřila. Nenechala
jsem se odradit, a zkoušela jsem prosazovat to, co jsem
považovala za správné. Nakonec se o výsledcích mé práce
začalo mluvit a dostalo se mi i pochválení.

Jaká byla vaše cesta k vědecké profesi a práci na
VŠCHT?
Po absolvování inženýrského studia jsem měla to
štěstí, že jsem dostala jedinou umístěnku, která byla do
Prahy, a to na pozici vedoucí chemické laboratoře hygieny
v Hygienicko-epidemiologické stanici hlavního města
Prahy. I když bych byla bývala zůstala radši ve škole, jenže v té době museli absolventi technických škol povinně
nejprve absolvovat minimálně tři roky praxe. Nakonec se
ukázalo, že díky tomu, že jsem měla červený diplom, mohla jsem po roce odejít a vrátit se do školy dělat aspiranturu.

Vy jste teprve druhou profesorkou u vás na fakultě
za celou historii školy po paní profesorce Hamáčkové…
S paní profesorkou jsem se potkala, když mě přijali
na aspiranturu. Pravda je, že byla trošku atypická, byla
snad první absolventkou technických vysokých škol u nás.
Tím, jak byla výjimečná, byla vnímána jako velká osobnost v podstatě už od začátku. Byla ale jediná. Nemyslím
si, že by před rokem 1989 některá z mých kolegyň, a ani
já, měla aspirace posunout se na vyšší pozice, protože se to
ani nepředpokládalo. To bylo dáno i tím, že ženy byly na
pozicích, kde z výzkumného hlediska byly spíše práce
rutinní, a které tudíž nepřinášely moc nové výsledky.
Nicméně tu rutinu někdo dělat musel. Měli jsme na ústavu
dvě vynikající analytičky, a dokonce jedna z nich je hlavní

Co vás na vědecké práci tolik lákalo?
Jsem hodně zvídavý a kutilský typ, pořád musím něco
nového vymýšlet. V praxi to byla trošku rutina, práci jsme
měli víceméně hodně dopředu naplánovanou. Zatímco ve
škole jsem si mohla vymýšlet, co budu dělat, a byla jsem
zvědavá, jak to nakonec dopadne.
Co považujete ve své profesní kariéře za největší
úspěch?
Měla jsem paradoxně štěstí, že jsme v určité době ve
škole byli s kolegou najednou postaveni před hotovou věc,
kdy výzkum, který jsme dělali a ve kterém jsme chtěli
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autorkou souboru analytických metod v technologii vody.
Její práce je dodnes analytickou „biblí“, podle které se
dělá analytika ve vodě všude. Ale o tom, že by jí nabídli
habilitaci, se tenkrát vůbec neuvažovalo.

Když se ohlédnete zpátky, myslíte si, že vědecká
profese byla dobrá volba? Neměnila byste?
Ne. Rozhodně ničeho nelituji a myslím si, že za mnou
i něco zůstane. Nikdy jsem do školy nechodila z „musu“,
naopak jsem měla problém odcházet včas z práce domů.
Ráda bych tu ještě byla. A co bych taky dělala doma? Je to
lepší vyplnění důchodcovského času než chodit někam na
univerzitu třetího věku nebo hledat jiné aktivity, jak zaplnit volný čas.

Jak je tomu dnes? Mění se postavení žen ve vašem
oboru?
Mění se už jenom kvůli tomu, že se zvyšuje podíl
dívek mezi našimi studenty. Já jsem byla v ročníku sama,
na celé fakultě jsme byly tři… Ale určitě je to lepší než
dříve, protože si každý může jít za svým cílem, ať je to
muž, nebo žena. Ale myslím si, že v nás ženách stále trochu přetrvává to, že se musíme hodně „vyhecovat“, kdežto
u mužů je hodně samozřejmé, že chtějí jít nahoru. Zároveň
je důležité, aby si i „druhá část lidstva“ uvědomila, že to
máme na světě daleko horší a těžší, protože starost o děti
vždycky bude hlavně na nás. Nutně přijde přestávka ve
vědecké práci. A v tomto jsme podle mě dost pozadu za
západními společnostmi, kde se už dávno na tento problém
upozorňuje. Bez toho se nic nezmění.

Celá verze rozhovoru je přístupná na: gro.vscht.cz.
Rozhovor vznikl v rámci projektu TRIGGER, který
realizuje VŠCHT Praha spolu se Sociologickým ústavem
AV ČR, v.v.i. Projekt je řešen za finančního přispění grantu Evropské komise 7. RP, CAPACITIES, Science in Society, oddělení italského ministerstva pro rovné příležitosti
a grantu MŠMT v programu EUPRO II LE 14016.
Autorka rozhovoru: Mgr. Hana Víznerová,
Národní kontaktní centrum – gender a věda, Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.
hana.viznerova@soc.cas.cz, www.genderaveda.cz

Osobní zprávy
JTAC Editor-in-Chief, Judit Simon, odchází
do důchodu po čtyřiceti letech záslužné práce
ve prospěch termické analýzy

Redfern, D. Dollimore, C. B. Murphy, H. G. McAdie,
L. G. Berg, M. J. Frazer, W. Gerard, G. Lombardi, C. J.
Keattch nebo G. Berggren. Organizátoři pozvali také vědce z tehdy technicky a politicky stísněných zemí tzv. východního bloku zastoupené F. Paulikem a J. Šestákem.
Spolu s konáním následující Aberdeenské konference
(1. ICTA, září 1965), pořádané skotským R. C. Mackenziem a americkým C. B. Murphym za pomoci Čecha R. Bárty a Maďara L. Erdeye, vznikla potřeba publikovat články
s nastupujícím termoanalytickým obsahem. Jedním
z prvních ´zvěstovatelů´ se stal československý časopis
„Silikáty“ založený R. Bártou už v roce 1956 a dlouho
editovaný V. Šatavou, který uveřejnil řadu stěžejních článků z termické analýzy a přístrojové techniky, bohužel většinou zapomenutých v důsledku českého tisku (viz článek
P. Holby, J. Šestáka: Czechoslovak footprints in the development of methods of thermometry, calorimetry and thermal analysis. Ceramics-Silikaty 56, 159 (2012)). Tento
krok doprovázel první československou (a více či méně
i mezinárodní) konferenci o termické analýze (věnované
DTA) pod organizací R. Bárty a to v Praze již v roce 1955
(s tehdejším názvem ´Termografické diskuze´).
V tehdejší době vznik časopisu byl nesnadný a navíc
komplikovaný neutěšenou mezinárodní situací rozdělené
Evropy, kde státy pod dominantou sovětského bloku měly
omezený přístup k informacím, což skončilo až
s demontáží tzv. „železné opony“ začátkem devadesátých
let. Navzdory těmto obtížím to byla Judit Simon (a tehdy
spolupracující Eva Buzagh), kteří následovali příkladu

Bez odvahy a nepřetržité redakční služby obou prvních zakladatelů dvou stěžejních termoanalytických časopisů, Wesley W.Wendlandta (1920–1997) a Judit Simon
(1937–), by obor tepelných studií nikdy nedosáhl své vysoce respektované úrovně. My uživatelé bychom se měli
cítit zavázáni trvalému úsilí těchto dvou tvůrců, jakož
i všem těm, kteří jim pomáhali, a kteří bohužel dnes už
upadli do zapomnění a z nichž mnozí odešli nedávno na
věčnost jako kolegové Viktor Jesenák (1926–2000), Ivo
Proks (1926–2011), Vladimír Šatava (1922–2014) nebo
Arnošt Hrubý (1918–2014).
Nejeden z nás měl osobní potěšení spolupracovat
s Judit Simon už od šedesátých let, kdy se začala rozvíjet
nová vědní oblast díky činnosti nadšených průkopníků,
mimo jiné legendárních osobností: S. Gal, L. Erdey, bratři
J. a F. Paulík, G. Liptay, Z. Adony, J. Zsako, E. Segal,
R. Bárta, V. Šatava, V. Jesenák nebo I. Proks, ke kterým
patřila i mladá dáma: Judit Simon. Toto dění navazovalo
na organizaci prvního Mezinárodního sympozia o termické
analýze, které se konalo v Londýnské Polytechnice (duben
1965) za účasti asi 400 zahraničních odborníků. Volba
klíčových přednášek nabídla tak první přehled aktivních
termoanalytiků jako B. R. Currell, D. A. Smith, R. C. Mackenzie, P. D. Garn, M. Harmelin, W. W. Wendlant, J. P.
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Foto: Čestná oslava na počest odchodu Judit Simon konaná v Budapeští (březen 2015). Zleva: Petru Budrugeac, Peter Šimon, Alfred
Kállay-Menyhárd (JTAC Editor-in-Chief od roku 2014), Judit Simon (Emeritní editor), Gyorgy Liptay, Jaroslav Šesták, Imre Miklós Szilágyi (JTAC Co-Editor)

Judit Simon, která dopomohla, aby se JTAC stal pozoruhodným mezinárodně uznávaným časopisem s imponujícím impakt faktorem ležícím na úrovni internacionálně
respektovaných časopisů jako sesterská Thermochimica
Acta.
Ve stejné době přelomu sedmdesátých let vydavatelství Elsevier podpořilo podchycení podobně orientovaných
odborníků a umožnilo vznik časopisu Thermochimica
Acta, který po pětadvacet let byl editován legendárním
redaktorem profesorem Wesley W. Wendlandtem, a to
s profesní pomocí rozsáhlé mezinárodní vědecké rady zahrnující osobnosti jako je B. R. Currell, T. Ozawa, L. Reich, J. Šesták, A. P. Gray, R. M. Izatt, M. Harmelin, H. G.
McAdie, H. G. Wiedemann, E. M. Barrall, T. R. Ingraham,
R. N. Rogers, J. Chiu, H. Dichtl, P. O. Lumme, R. C.
Wilhoit, G. Pannetier. Oba časopisy, JTAC a TCA, těžily
ze vzájemné spolupráce, čímž se podařilo zajistit funkční
službu různým výzkumníkům z oboru termické analýzy
a kalorimetrie pracujících v širokém rozsahu témat souvisejících s tepelným studiem v oblasti materiálových věd,
široce využívaných i českými a slovenskými odborníky.
Judit se ukázala být také důležitým elementem v organizaci prvních termoanalytických konferenci za železnou oponou, jako 4. mezinárodní konference o termické
analýze (ICTA) v Budapešti 1974 a později 8. ICTA
v Bratislavě 1985 a stala se vedoucí osobností v nejrůznějších konferencích evropského společenství. Judit se tak
stala vítanou součástí a milou společností vždy zvanou pro
svůj milý úsměv a přátelský postoj. Bylo nám skutečným
potěšením a ctí spolupracovat s Judit nejen jako členové
JTAC redakční rady, ale i jako široká rodina přátel sdílejících inovativní myšlenky, které umožnil časopis JTAC
šířit do celého světa.
Důstojné rozloučení s Judit Simon na jejím odchodu
do zaslouženého důchodu bylo realizováno vydáním speciálního čísla JTAC (duben 2015), kde na její počest se
oslavným dopisem vyjádřila celá řada celebrit (G. Liptay,

českých periodik, nedávno založených Silikátů a už tradičních Chemických listů, kteří sestavili mezinárodní tým
skládající se z už tenkrát proslulých badatelů: L. Erdey,
F. a J. Paulík bratři, J. P. Redfern, R. Bárta, L. G. Berg,
G. Lombardi, R. C. Mackenzie, C. Duval, P. D. Garn,
S. K. Bhattacharyya, A. V. Nikolaev, C. B. Murphy,
T. Sudo, D. J. Swaine, W. W. Wendlandt, J. F. Johanson
za efektivní působnosti konzultujících editorů F. Szabadvary a G. Liptay. Vznikl tak první časopis nazvaný Journal of Thermal Analysis (JTA) uvedený v život v rekordním čase a zaměřený na speciální tématiku tepelných měření, který postupně získal širší záběr a přidal ke svému
názvu i přídomek ´Calorimetry´(JTAC). Judit se stala Editorem-in-Chief a to až do svého penzionování v roce 2013.
Po počátečních obtížích, nedostatku zkušeností stejně jako
financí, prošel časopis významnými změnami a od počátečních pouhých 46 článků za rok až po současnou tvorbu
870 dokumentů zveřejněných na cca 1500 stranách, každoročně vybraných z dvojnásobného počtu zaslaných rukopisů. V roce 2000 se Judit podařilo spustit tzv. online publikace a následně v roce 2005 i prezentace zvané „first“.
Čtyři mezinárodní vydavatelské společnosti (Heyden,
Wiley, Kluver a Springer) a maďarská Academic Publisher
byly postupně zapojeny do profesního tisku časopisu
a vyhledávaný impakt faktor se rozrostl z původního 0,2
do dnešních 2,2. Tyto pozoruhodné výsledky se staly důkazem velkého úspěchu původně regionálního časopisu
pokrývajícího jen omezený segment vědy. JTAC dále získal popularitu při prezentaci sborníků významných konferencí jak na mezinárodní úrovni (ICTAC, ESTAC), tak
regionální úrovni tradičních česko-polsko-slovenskomaďarských setkávání. Ačkoli časopis JTAC nebyl určen
pro zvýhodnění příspěvků z východní Evropy, stal se
nicméně důležitým střediskem raných spoluprací tehdy
determinovaných už zmíněnou železnou oponou. To vše
bylo umožněno díky vynikající starostlivosti, usilovnému
rozšiřování působnosti časopisu a osobnosti profesorky
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G. Lombardi, T. Charsley, P. K. Gallagher, J. Rouquerol,
S. Yariv, H. Suga, B. Pacewska, K. Heide, V. Logvinenko,
J. M. Criado, V. Balek) a publikovaném pod redakčním
servisem J. Šestáka, P. Šimona a P. Budrugeaca. V závěru
dlužno zdůraznit, že my všichni si vážíme Judit pro její
vysokou profesionalitu, odborné kvality a dychtivost
k dosažení vědeckých cílů, stejně jako i pro její lidskou
ušlechtilost.
Přejeme jí mnoho dalších šťastných dní !

náročnou z hlediska programování v jazyce FORTRAN
i vzhledem k požadavkům na výpočtový čas velkých sálových počítačů. Josef Havel napsal a odladil mnoho programů pro zpracování experimentálních analytických dat
(např. potenciometrických, spektrofotometrických, extrakčních, aj.), a tím se stal jedním z předních světových
odborníků v této oblasti. Právě proto mohl se svými kolegy Milanem Melounem (Univerzita Pardubice) a Erikem
Högfeldtem
(KTH
Stockholm)
napsat
knihu
„COMPUTATION OF SOLUTION EQUILIBRIA –
A Guide to Methods in Potentiometry, Extraction and
Spectrophotometry” vydanou nakladatelstvím Ellis
Horwood v roce 1988, která se stala ve své době vědeckým bestsellerem. Dále je spoluautorem dvou kapitol na
toto téma v knize “Computational Methods for the Determination of Formation Constants” (Editor D. J. Legett,
Plenum Press, New York 1985).
Jeho záliba v matematice ho dovedla v osmdesátých
letech k dalšímu zaměření výzkumu, a to k využití chemometrických metod v analytické chemii. Rozvoj úrovně
výpočetní techniky umožnil Josefovi aplikovat pokročilé
chemometrické metody PLS a umělých neuronových sítí
do oblasti spektroskopických a posléze separačních metod.
Proto byl také jedním z hlavních organizátorů pěti konferencí Chemometrics konaných v 3letém cyklu v Brně
v letech 1990–2002.
Po roce 1989 se Josef začal věnovat analytickým aplikacím kapilární zónové elektroforézy ve spojení
s chemometrickými metodami a od poloviny devadesátých
let soustředil svůj výzkumný potenciál na hmotnostní
spektrometrii s ionizačními technikami LDI a MALDI,
opět s využitím chemometrie. Tyto spektrometrické metody využil zejména pro studium přípravy a charakterizaci
nových materiálů.
Josef je dosud vědecky aktivní. Po roce 1989 se podílel na řešení mnoha národních a mezinárodních bilaterálních a multilaterálních grantových projektů. Je autorem
více než 260 prací (podle Web of Science s 2800 nezávislými citacemi) a jeho H-index dosahuje hodnoty 30. Také
je autorem 4 patentů a více jak 20 zlepšovacích návrhů.
Josef byl také členem redakčních rad časopisů Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems a Journal of Applied Biomedicine.
Díky svému renomé a jazykovým schopnostem
(pokud je autorům tohoto textu známo, tak se dohovoří
docela slušně pěti jazyky) byl zván jako hostující profesor
na mnoho zahraničních univerzit ve Španělsku, Mexiku,
Francii, USA a Austrálii. Také byl a je dosud školitelem
35 doktorských studentů včetně zahraničních (Mexiko 4,
Francie 1, Itálie 1, Chile 1, Libye 2, Indie 3). Mnoho z jím
vychovaných doktorů analytické chemie se stalo významnými experty ve svých mateřských zemích. Za své vědecké i pedagogické zásluhy byl Josef oceněn v roce 2011
zlatou medailí MU. O jeho významu pro rozvoj analytické
chemie u nás i v zahraničí svědčí zařazení do české příručky Kdo je kdo? (vydání r. 2005).
Mezi jeho velké záliby patří příroda v různých podobách (hory, jeskyňářství) a literatura vážná i méně vážná

Jaroslav Šesták a Peter Šimon

Prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. oslavil
významné životní jubileum
Dne 20. 6. t. r. oslavil své pětasedmdesáté narozeniny
významný český odborník v oblasti analytické chemie.
Josef Havel se narodil v roce 1940 v Brně, v letech 1957
až 1962 vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (PřF UJEP, tehdejší pojmenování Masarykovy univerzity). Na Katedře
analytické chemie PřF UJEP, kde po absolvování studia
působil jako asistent, obhájil v roce 1968 dizertační práci
a získal titul CSc. (dnešní ekvivalent Ph.D.). V roce 1978
předložil habilitační práci, jejíž obhajoba mu však nebyla
povolena z politických důvodů a uskutečnila se teprve
v roce 1990. V roce 1992 obhájil doktorskou práci
„Chemické reakce, metody jejich studia a využití
v analytické chemii“ a získal titul doktora chemických věd
(DrSc.). Na základě jmenovacího řízení na Masarykově
univerzitě se stal v roce 1993 profesorem analytické chemie. V roce 2012 mu byl udělen španělskou univerzitou
v Gironě čestný doktorát dr.h.c.
Na své ALMA MATER byl v letech 1994–2005 vedoucím Katedry analytické chemie PřF MU, kde po celou
dobu svého působení přednášel v základních kursech analytickou chemii, programování, chemometrii a aplikace
výpočetních metod v chemii. Pokročilé kursy byly zaměřeny
na studium chemických reakcí a kapilární elektroforézu.
V letech 1968-70 Josef studoval v laboratoři profesora Larse Gunnara Silléna na Královské polytechnice ve
Stockholmu ve Švédsku, která byla světově proslulá výzkumem hydrolytických rovnováh iontů. Tento pobyt
předurčil jeho téma výzkumu po návratu do Brna, kdy se
stal předním odborníkem na využití počítačů při studiu
chemických rovnováh v roztocích a kinetiky chemických
reakcí významných pro analytickou chemii. Svou pozornost Josef zaměřil především na velmi citlivá spektrofotometrická stanovení iontů kovů (zejména uranu) založená
na tvorbě komplexů s organickými činidly na bázi azobarviv. Při optimalizaci analytického stanovení bylo nutné
najít vhodné experimentální podmínky při podrobné znalosti chemického modelu, což bylo možné pouze pomocí
počítačového vyhodnocení experimentálních dat. Taková
počítačem podporovaná optimalizace představovala
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století úlohu
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kého pohledu obecné (možná nejobecnější) chemie. Právě
jeho komplexní chápání chemických souvislostí
v biologickém světě z něj činilo konečného arbitra při
diskusích a všelikých oponenturách, týkajících se zdánlivě odlehlých biologických disciplín, jež však prof.
Vodrážka uměl postavit na solidní chemický základ.
Byl vskutku mimořádným učitelem. Jak vidíme
z neúplného seznamu učebnic, které napsal a které se setkaly s mimořádným ohlasem (jeho Biochemie4 je na trhu
již 23 let), je patrno, jaký význam přikládal výuce svých
oblíbených oborů – biochemie a fyzikální chemie. Již v
šedesátých letech přednášel Lékařskou chemii a biochemii
na Fakultě všeobecného lékařství UK; habilitoval se zde
pro obor lékařské chemie a vždy nenápadně zdůrazňoval,
že byl prvním docentem – nelékařem této fakulty. Jeho
pedagogická vášeň se mohla plně uplatnit po roce 1979,
kdy postupně přešel z Ústavu hematologie na VŠCHT
Praha a stal se vedoucím katedry biochemie a mikrobiologie. Kromě základního kursu Biochemie přednášel Enzymologii, Biofyzikální chemii, Přehled biotechnologií, Biochemii člověka aj. Profesorem pro obor biochemie byl
jmenován v roce 1983. K jeho nepopiratelným obrovským
zásluhám patří prosazení a zformování nejprve mezioborového studia „Enzymové inženýrství“ a v r. 1990 samostatného studijního oboru Obecná a aplikovaná biochemie se
zaměřeními na obecnou chemii, mikrobiologii a klinickou
biochemii. Bylo vždy povzbuzující slyšet, s jakou úctou
o jeho přednáškách ale i o náročnosti u zkoušek mluvili ti,
pro něž především pracoval – totiž jeho studenti.
Profesor Vodrážka měl i zvláštní schopnost být mimořádným šéfem. Jeho podřízení mu asi nikdy nepřestanou být vděčni za přátelský, a při tom cílevědomý způsob,
jakým vedl ať již oddělení biochemie v Ústavu hematologie či Ústav biochemie a mikrobiologie na VŠCHT. Velmi
přesně dokázal odhalit nadání svých spolupracovníků
a svěřit jim úkoly, kterými se jejich talent mohl plně rozvinout. V dobách komunistické zvůle však možná bylo ještě
důležitější, jak mistrovsky je uměl ochránit před vrtochy
moci; nelze nevzpomenout na obávané seance typu komplexního hodnocení, které vždy dokázal přeměnit na téměř
humorné scénky, při nichž příslušné komisi vysvětlil, že
by měla považovat za poctu, že tak nadaní mladí lidé jsou
v dané instituci ochotni úspěšně vědecky pracovat.
Je povzbudivé vidět, jak silná osobnost dokázala
ovlivnit „vývoj světa“ napříč generacemi. Pro své spolupracovníky byl však prof. Vodrážka především mimořádným člověkem. Jeho srdečný přátelský vztah k lidem,
jeho zájem o jejich názory a osudy z něj činily osobnost,
na kterou bylo vždy možno obrátit se o radu či pomoc.
Snad nejpůvabnější na těchto vztazích byla jejich samozřejmost; o tom, že si s ním lze kdykoliv o čemkoliv
„pokecat“, nebyla nikdy sebemenší pochybnost. Bude nám
moc chybět!
Milan Kodíček

(science fiction), která pro něj byla často inspirativní i ve
výzkumu. Také se věnuje sportu (běh a lyžování – zejména běžeckému), kdy naučil lyžovat i některé ze svých zahraničních doktorandů, kteří v životě neviděli sníh.
Milý Josefe, při příležitosti Tvého významného životního jubilea jménem všech Tvých bývalých kolegů, spolupracovníků a studentů Ti přejeme mnoho zdraví a spokojenosti jak v osobním tak profesionálním životě.
Pokud by někoho zajímaly detaily jeho života, odkazujeme na příspěvek publikovaný v MUNI.cz – http://
www.veda.muni.cz/veda-a-vyzkum/3344-chemii-jsemvystudoval-ze-strachu-z-matematiky#.Vauyxvko6I8, případně na stránky Spektroskopické společnosti Jana Marka
Marci do Bulletinu Společnosti: http://
www.spektroskopie.cz/files/pdf/bulletin/bull_168.pdf
Viktor Kanický, Přemysl Lubal

Odešel prof. Ing. Zdeněk
Vodrážka, DrSc. – mimořádná
osobnost naší chemické obce
V červenci tohoto roku nás opustil
profesor Zdeněk Vodrážka. Všichni,
kdo měli to štěstí se s ním v životě
blíže seznámit, se nepochybně shodnou, že to byla mimořádná osobnost. Nebudeme zde podrobně líčit jeho životopis ani se rozepisovat o jeho zásluhách, vyznamenáních a poctách, jichž se mu za života
dostalo; tyto faktografické údaje jsme již v našem časopise
publikovali v souvislosti s jeho 80. narozeninami1. Pokusme se v tomto krátkém zamyšlení trochu upřesnit onu
„mimořádnost“.
Tak především: Prof. Vodrážka byl mimořádný chemik. Po roce 1945 vystudoval obor fyzikální chemie na
Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství
(v rámci ČVUT). Již od roku 1952 působil na pražském
Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde se po dobu asi
třiceti let zabýval s velkým úspěchem především vztahem
struktury a funkce krevních bílkovin – díky svému odbornému založení samozřejmě spíše z biofyzikálněchemického hlediska. Počátkem 80. let postupně přešel na
VŠCHT Praha, kde vyučoval biochemii, ale také biofyzikální chemii, enzymologii a další předměty.
Prof. Vodrážka napsal několik významných učebnic.
Obecná a fysikální chemie pro lékaře a biology2, přepracovaná později do podoby Fysikální chemie pro biologické
vědy3, vyšla v několika vydáních i v němčině; je zde pedagogicky jedinečně podána fyzikální chemie bez derivací a
integrálů. K jeho stěžejním dílům patří dodnes užívaná
učebnice Biochemie4. Spolu s prof. J. Krechlem vydal
v roce 1991 Bioorganickou chemii5.
Všimněte si, prosím, šíře odborného zájmu prof.
Vodrážky. Odtud nepochybně pramení jeho mimořádná
schopnost chápat biologické souvislosti ze skutečně hlubo-
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You are being sent this announcement of a memorial
for Professor Arnost Reiser because you were involved in
his quite remarkable life in some manner. Perhaps you
were his student or a friend or a colleague or worked in the
same institution. Perhaps your life and work were affected
by Professor Reiser’s groundbreaking work on the nature
of imaging or the mechanism of the manufacture of the
computer chip. Perhaps you simply interacted with him in
some manner and came to know his loving, kind nature.
Whatever the source of your contact with him, you
are invited to attend a memorial for him at the New York
University Polytechnic School of Engineering from 4 to
6:30 PM on Thursday, October 15 to take place in room
LC 400 in the Bern Dibner Library of Science and Technology at 5 Metrotech Center, Brooklyn, New York
11201.
Members of his family will attend and show us a photographic display outlining aspects of his life including his
love of music and the amazing manner of his survival from
living through two tumultuous times in Europe, which led
him eventually to a most happy and productive period in
this borough. Brooklyn fascinated him for its diversity and
acceptance of all of our differences. If you can’t make it, if
you wish, please feel free to send a message and let me
know if you would like it to be read at the memorial. Also,
it would help in the organization, if you plan on coming to
the memorial, to please let me know, using one of the contacts listed below.
There will be snacks and refreshments. You are most
welcome to join us to celebrate the life of this distinguished scientist and gentleman. He made a difference.

Vodrážka Z.: Obecná a fysikální chemie pro lékaře
a biology. Avicenum, Praha, 1972.
Vodrážka Zd.: Fyzikální chemie pro biologické vědy.
Academia, Praha 1982.
Vodrážka Zd.: Biochemie. 1. vyd. Academia, Praha
1992.
Vodrážka Zd., Krechl J.: Bioorganická chemie. SNTL,
Praha 1991.

Rozloučení s prof. Arnoštem Reiserem
Dne 4.8.2015 zemřel ve věku 95 let světoznámý fyzikální chemik prof. Arnošt Reiser. Celá generace chemiků
studovala fyzikální chemii z vynikající učebnice, kterou
napsal spolu s prof.Hálou. Prof.Reiser emigroval z tehdejšího Československa v roce 1960. Pracoval pak dlouhá
leta u Kodaku ve Velké Britanii. Za svou výzkumnou činnost pro Kodak byl Princem Charlesem oceněn titulem
Doctor of Science. Svou výzkumnou a pedagogickou kariéru pak ukončil v USA na NYU Polytechnic School of
Engineering, kde působil jako Distinguished Research
Professor of Chemical and Biological Sciences až do svého odchodu do důchodu. Po roce 1989 několikrát navštívil
Českou republiku i rodnou Alma mater VŠCHT Praha. Do
redakce přišel následující dopis jeho blízkého spolupracovníka, který na tomto místě zveřejňujeme v originálním
znění:

Mark M. Green
Professor of Chemistry
New York University Polytechnic School of Engineering
6 Metrotech Center, Brooklyn, NY 11201
e-mail: mgreen@nyu.edu

Výročí a jubilea
Hradec Králové
prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., (19.2.), MZLU Brno
Paedr. Miroslava Svobodová, (4.3.), Pedagogické
nakladatelství Praha
prof. Ing. Josef P. Novák, CSc., ( 7.3.), VŠCHT Praha
Ing. Jaroslava Dvořáková, CSc., (24.3.), Hvožďany
doc. Ing. Karel Kefurt, CSc., (31.3.), VŠCHT Praha

Jubilanti v 1. čtvrtletí 2016
90 let
prof. RNDr. Petr Zuman, DrSc., (13.1.), Clarkson
University, Posdam,NY, USA
85 let
Ing. Josef Šobr, CSc., (4.3.), VŠCHT Praha

75 let
doc. Dr. Lubomír Pospíšil, CSc., (26.1.), ÚFCH
J. Herovského AV ČR Praha
prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc., (12.2.), UTB Zlín
doc. Ing. Jan Vymětal, CSc., (13.2.), DEZA Valašské
Meziříčí

80 let
doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., (14.1.), Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR Praha
prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc., (14.2.), FarmF UK
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prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc., (16.2.), VŠCHT
Praha
Mgr. Marie Poppová, (18.2.), Praha
Ing. Václav Spěváček, (3.3.), FJFI ČVUT Praha
Ing. Josef Hlavatý, CSc., (7.3.), VŠCHT Praha
RNDr. Petr Peták, CSc., (19.3.), ÚVR Mníšek pod Brdy
Ing. Pavel Sedláček, CSc., (5.4.), SILON Planá
nad Lužnicí

doc. Ing. Ivan Víden, CSc., (12.3.), VŠCHT Praha
prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc., (17.3.), FarmF UK
Hradec Králové
doc. RNDr. Hana Dočekalová, CSc., (18.3.), VUT Brno
60 let
doc. Ing. Zdeňka Panovská, Ph.D., (14.1.), VŠCHT
Praha
Ing. Olga Šolcová, DSc., (24.1.), ÚCHP AV ČR Praha
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., (11.2.), PřF UK Praha
Ing. Libor Mastný, CSc., (13.3.), VŠCHT Praha

70 let
prof. Ing. Jaromír Hlavica, DrSc., (12.2.), VUT Brno
RNDr. Martin Flegel, CSc., (14.2.), Dolní Jirčany
RNDr. Josef Kratochvíla, (22.2.), nemocnice Nymburk
doc. Ing. Milan Nádvorník, CSc., (23.3.), Univerzita
Pardubice

Srdečně blahopřejeme

65 let
prof. Pavel Kočovský, DSc., (7.1.), PřF UK Praha
doc. MUDr. Josef Bartek, CSc., (18.1.), LF UP Olomouc
Mgr. Hana Jirkalová, (25.1.), MZ ČR Praha
Ing. Luděk Hubrt, (2.2.), Praha
prof. Ing. František Potůček, CSc., (16.2.), Univerzita
Pardubice

Zemřelí členové Společnosti
Prof. Ing. Zdeněk Vodrážka, DrSc., zemřel 8. července
2015 ve věku nedožitých 88 let.
Čest jejich památce

68. sjezd českých a slovenských
chemických společností
4. – 7. září 2016, Novotného lávka 5, Praha 1

http://www.csch.cz
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