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Sestavil PETR JANSA (bývalý doktorand A. H.)  
 
Kdo byl profesor Antonín Holý, jehož léky pomáhají mili-
onům nemocným po celém světě? Jaké myšlenky a názory 
měl tento mimořádný člověk? 
 
Tento článek uvádí původní výroky prof. RNDr. Antonína 
Holého, DrSc., dr.hc.mult. (A. H.), které jsou místy 
{komentovány} pro lepší pochopení souvislostí. Pro zá-
jemce o detailní podstatu vědeckého přínosu A. H. doporu-
čuji nahlédnout do jeho vlastní monografie (Antonín Holý: 
Principy bioorganické chemie ve vývoji antivirotik a cyto-
statik; Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 
2004). Práce a zápal pána profesora si zasluhují největší 
obdiv a uznání. Pojďme tedy nahlédnout do nitra chápání 
a myšlení tohoto brilantního vědeckého pracovníka. 
 
Vědec: „Kdepak, to slovo nemám rád, protože mi zní tro-
chu zpupně. Raději mám výraz vědecký pracovník, tam 
zazní slovo práce, která je v té naší činnosti moc důležitá. 
Ani nemám rád slovo badatel. Já nebádám nad něčím, já 
na něčem pracuji.“ 
MF Dnes 4. února 2003. 
 
„Já téhle práce nenechám, to si nemyslete. Dokud se mi 
nezačnou třást ruce, tak budu dělat, a doufám, že mě odsud 
vynesou nohama napřed.“  
MF Dnes 10.3.2005. 
 
„Vědecký pracovník nemá jenom vést, musí se snažit i 
táhnout. A aby mohl táhnout, musí vědět kam.“ 
MF DNES 4. 2. 2003. 
 
„Mým živlem je laboratoř, nikoliv kancelář. Základem 
přírodních věd a docela jistě chemie je experiment – jedi-
ný způsob získání odpovědi na danou otázku či hypotézu.“ 
Antonín Holý: Principy bioorganické chemie ve vývoji 
antivirotik a cytostatik (Vydavatelství Univerzity Palacké-
ho v Olomouci) 2004. 
 
„Chemie je experimentální věda. Mě experimentovat 
vždycky bavilo. Já mám rád věci v prstech, rád je dělám, 
rád je vidím, prostě jsem rád, když se něco děje.“ 
Rozhovor pro BBC, 19. února 2003. 
 
„Mám tu pár doktorandů, kterým se věnuji, ale v laboratoři 
pracuji i nadále. Myslím si totiž, že ten, kdo sám ztratil 
kontakt s praktickou vědeckou prací, by neměl k takové 
práci vychovávat jiné. Jak by mohl jít příkladem?“ 
Zdravotnické noviny 4.8.2006. 
 
„A byly doby, kdy bych dal všechny své úspěchy za to, 
kdybych uměl tolik řemesel jako můj tatínek. S tímhle si 

vodovod ani auto nespravím.“ 
MF Dnes 4. února 2003.   
 
Citovanost a scientometrie {a to patřil profesor Holý 
k našim nejcitovanějším vědcům}  
„Myslím, že tato kritéria nejsou výstižná. Jsou dobrá tak 
pro úředníky nebo pro ty, kteří si chtějí dokazovat svou 
výjimečnost. Věda se opravdu nedá hodnotit kvantitativně.“ 
Antonín Holý: Principy bioorganické chemie ve vývoji 
antivirotik a cytostatik (Vydavatelství Univerzity Palacké-
ho v Olomouci) 2004.    
 
„Přečetl jsem za život už dost prací, abych mohl prohlásit, 
že impaktové parametry časopisů nemívají nutně mnoho 
společného s úrovní prací v nich vycházejících. Někdy se 
člověk až diví, co všechno papír unese a recenzent propustí.“ 
Akademický bulletin září, 1999. 
 
„Každý zákonům neodporující časopis má právo na exis-
tenci, má-li své přispěvatele a své čtenáře. I časo-
pis vědecký. To, zda je má, se u vědeckých časopisů snad-
no zjistí z počtu předplatitelů, zvláště zahraničních. Tako-
vé kritérium je prosté a je zcela kompatibilní s kritériem 
"ztráta - zisk", pochopitelným každému.“ 
Akademický bulletin září, 1999. 
 
„Patentová přihláška bez realizace přímé nebo prostřednic-
tvím prodeje licence má pouze cenu papíru, na kterém je 
napsána.“ 
Antonín Holý: Principy bioorganické chemie ve vývoji 
antivirotik a cytostatik (Vydavatelství Univerzity Palacké-
ho v Olomouci) 2004. 
 
A. Holý a jeho náhled na systém řízení, financování a hod-
nocení současné vědy, aneb jeho vlastními slovy „za ko-
munistů se bádalo svobodněji“: 
Cítil jste se tehdy (v minulém režimu) ve sféře vědy svo-
bodněji než dnes? 
„Do jisté míry ano. Dneska je to všechno o penězích 
a s tím je spojena spousta papírování. To je hrůza, to si 
vůbec nedovedete představit, do noci nonstop papírovat.“ 
Vademecum zdraví Jaro 2006. 
 
„Nesnáším iracionalitu a byrokracii, a obého se nám tu 
dostává vysokou měrou. Vadí mi arogance úředníků, vadí 
mi nekonečné psaní žádostí o granty, dlouhé hodiny papí-
rování. Systém je u nás nastaven špatně. Mělo by se více 
důvěřovat osobnostem, které už něco dokázaly.“ 
Zdravotnické noviny 4.8.2006. 
 
„V Praze zvířata nemáme, všechno se testuje v Belgii 
a v Americe. Tam se pokusy s HIV dělají na opicích. Zpo-
čátku to byli šimpanzi, ale už je to zakázané, protože šim-

SLOVO MÁ PROFESOR ANTONÍN HOLÝ 
 
Věnováno památce profesora Antonína Holého, zapáleného vědeckého pracovníka a velkého učitele. 
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panz je zřejmě cennější než člověk. Naštěstí se dá využít 
i makak, opička méně vážící a méně vážená.“ 
MF Dnes 10.3.2005. 
 
„Touha po poznání a překonání běžného. Kreativní pří-
stup, intuice, zápal, nasazení a odříkání. To vždy bylo, je 
a bude hnací silou lidského poznávání.“ 
Citováno v příspěvku ČT 24 7.7.2012. 
 
 „Já si myslím, že málo gramotný národ si nemůže vědy 
vážit. Kdo sám není schopen inteligentního jednání a myš-
lení, není schopen ho ani ocenit.“ 
Tváře české vědy – rozhovor s Antonínem Holým 2003. 
 
„Co se týče věcí, které jsou mi bližší, tzn. boj proti nakaž-
livým nemocem, tak si musíme uvědomit, že tam existuje 
onen nezanedbatelný interval patnácti let. Jinými slovy: 
kdybychom teď objevili nějaké nové látky, trvalo by pat-
náct let, než by byl hotov nový lék. Tzn. že já – kdybych 
byl profesionálem ve farmaceutickém výzkumu, bych mu-
sel nejen něco nového a účinného objevit, ale musel bych 
vědět, co budu potřebovat léčit ne dnes, ale za patnáct let. 
A to je velké rozhodování.“ 
Tváře české vědy – rozhovor s Antonínem Holým 2003. 
 
„Na druhou stranu si ale uvědomte i to, že některé rozvojo-
vé země mají jaderný výzkum, nakupují zbraně. Když už 
mají na tohle, tak by snad mohly mít peníze i na léky pro 
své obyvatele, ne?“ 
Hospodářské noviny 14. 7. 2006. 
 
„Toto je moment, který sleduji s velkým znepokojením, 
protože lidé jsou dnes na televizi a obecně na sdělovacích 
prostředcích velmi závislí. Snadno přijímají, co se jim 
řekne. Mám pocit, že nějaká odborná "cenzura" by nemoh-
la škodit, protože říkat lidem takové nesmysly – často pro-
střednictvím pseudoodborníků – je škodlivé, nehledě na to, 
že to vyvolává paniku. Informace ano, ale prověřené 
a vyvážené. Paniku lze vyvolat nejen šířením poplašné 
zprávy o bance, ale i o epidemii. Když to pak uvádí na 
pravou míru odborník, lidé už mu nevěří. Jsou příliš líní na 
to, aby se pokusili o svůj vlastní názor. To je velké negati-
vum, které v nás stále ještě přežívá.“  
Tváře české vědy – rozhovor s Antonínem Holým 2003. 
 
A. H. a jeho desatero dobrého vědce (ale i člověka) 
z přednášek pro své studenty: 
NEPLÝTVEJ PROSTŘEDKY, na vědu je jich všude ve 
světě málo. „Vymetáním“ všech konferencí, ať už jsou na 
Novém Zélandě či v Patagonii, se nikdo nestane velkým 
vědcem, nejvýše obchodním cestujícím s vědou. 
  
ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI se získají systematickou 
prací, ne přelétáním mezi tématy na stážích po světě. Lépe 
je dobře znát užší obor, než mít jen povrchní znalosti 
o mnoha věcech. Nové metodice se obvykle naučíš za 
krátkou dobu. 
  

DBEJ, ABY TVOJE PRÁCE MĚLA SMYSL – Důležité 
je co a proč, ne jak. Postav si racionální cíl, zvol si cestu 
k jeho dosažení, zatni zuby a drž!!! 
 
VŠÍMEJ SI možných „praktických výstupů“ své práce, 
chraň jejich využití. Všímej si náhody, často o mnohém 
rozhoduje. 
 
PRACUJ SYSTEMATICKY A EFEKTIVNĚ – Experi-
mentální věda se dá dělat pouze rukama v laboratoři. La-
boratorní čas je drahý. Neplýtvej s ním. Ve vědě je vždy 
možné současně pracovat na více problémech, i když to 
úředníci třebas nechápou. 
 
NEPARAZITUJ na nápadech jiných: je vysoce neetické 
„přivézt si ze stáže novou problematiku“ bez souhlasu 
a vědomí hostitele. 
 
NEVYMÝŠLEJ SI A NEŠVINDLUJ – Pečlivě vedený 
laboratorní deník je podmínkou solidní vědecké publikace. 
Ztracená kredibilita se těžko vrací. 
 
RESPEKTUJ JINÉ VĚDY – Spolupracuješ-li s kolegy 
z jiných oblastí vědy, pouč se o základech jejich vědních 
disciplín natolik, abys s nimi mohl hovořit jejich jazykem. 
Bez účelné diskuze není opravdová spolupráce možná. 
 
CTI SVÉ UČITELE, jednou jím sám budeš. Předávej své 
zkušenosti mladší generaci. 
 
PIŠ A PUBLIKUJ – ale jen tehdy, máš-li opravdu co sdě-
lit, ne jen k tomu, abys mohl vyplňovat kolonky v úřed-
ních dotaznících. 
 
Oblíbené citáty jiných lidí: 
„Medicínské bádání udělalo tak enormní pokrok, že už 
prakticky neexistuje žádný zdravý člověk.“ (A. Huxley) 
 
„Skoro všichni lidé umírají na své léky, ne na své nemo-
ci“ (Moliére) 
 
A. H. oblíbené rčení: 
„Pokud vás kopou do zadku nezoufejte…., víte alespoň, že 
jste před nimi.“ {Panu profesorovi se dostalo uznání až na 
samém konci jeho vědecké kariéry – během prvních čtyři-
ceti let své vědecké činnosti byl označován za „seladona, 
který si snad myslí, že vymyslí nějaký nový lék“.} 
 
A. H. jiné oblíbené rčení: 
„Peníze jsou vždy až na …… prvním místě.“ {Častá reak-
ce na zdánlivě nepochopitelnou pohnutku, která řídí jedná-
ní lidí.} 
 
 „Někdo mi řekl, že tenofovir už zachránil 10 milionů ži-
votů. To je 5 milionů pro mě a 5 milionů pro Erica“ {Eric 
DeClecq – jeho laboratoř látky profesora Holého testovala 
proti téměř všem známým virům a kterého profesor Holý 
vždy považoval za rovnocenného spoluobjevitele všech 
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„jeho“ léků.}“ 
Přednášky Bioorganické chemie – České Budějovice. 
 
A. H. po seznámení s jedním konkrétním pacientem, které-
mu jeho lék zachránil život.  
„Kdyby nic jiného, alespoň tomuhle člověku jsem po-
mohl.“ {Kdo z nás může říci to samé?} 
Libuše Koutecká, Karel Pacner, Šárka Speváková: Příběhy 
české vědy (Academia) 2002. 
 
 „Žádný vědecký pracovník nemůže vypnout svůj mozek 
při odchodu ze zaměstnání, nemůže pracovat jen osm a půl 
hodiny denně pět dnů v týdnu. To je tak specifická činnost, 
že vás pohlcuje celého po celý život. Je to kus posedlosti, 
ale i velké dobrodružství pro každého, kdo ho tam hledá.“ 
Antonín Holý: Principy bioorganické chemie ve vývoji 
antivirotik a cytostatik (Vydavatelství Univerzity Palacké-
ho v Olomouci) 2004.  
 
 „Musíme stále počítat s opakovaným výskytem nových 
virových chorob i se vznikem mutantů rezistentních na 
dosavadní léčbu.“ 
Antonín Holý: Principy bioorganické chemie ve vývoji 
antivirotik a cytostatik (Vydavatelství Univerzity Palacké-
ho v Olomouci) 2004.   
 
„Vývoj nového léku trvá osm až deset let, a proto už dnes 
musíte vědět, co chcete za deset let léčit.“ 
Osobní lékař, 2011, 12-19. 
 
„Vývoj léků je záležitost mezinárodní, protože svým dosa-
hem se týká veškeré populace. V tomto případě není místo 
pro lokální patriotismus.“  
Zdravotnické noviny 18, 9.5. 
 
„Je to ale naše povinnost – každý mladý člověk musí jít na 
zkušenou do světa.“ 
Osobní lékař, 2011, 12-19. 
 
„Jedině takový postup, který přináší celé společnosti pozi-
tivní výsledky, má cenu. Toto je totiž právě krédo výzku-
mu a ne závody o prvenství.“  
Zdravotnické noviny 18, 9.5. 
 
„Nejlepší způsob, jak bojovat s AIDS, je nenakazit 
se!“ {časté rčení}. 
 
„Dnes si za nákazu virem HIV může pouze každý sám.“ 
Osobní lékař, 2011, 12-19. 
 
„Přesto znovu upozorňuji, že AIDS je dnes otázka spíše 
sociální, než terapeutická. Není do budoucnosti jiná cesta 
než změna chování celé populace.“ 
Zdravotnické noviny 18, 9.5.  
 
„Byl jsem spokojen s prací v základním výzkumu, ale 
když se ukázalo, že může být i k něčemu užitečná, bylo by 
přece neodpovědné toho nevyužít.“ 

CAMPUS (časopis pro lékaře, farmaceuty a zdravotnický 
personál) 1996, roč. 1, 2-3 říjen-listopad. 
  
„Věda nejvíce trpí společenským zneuznáním. Myslím si, 
že vědci už dávno dokázali, že jsou ochotni si utáhnout 
opasky více než kdokoliv jiný. Také se daleko méně ozý-
vají než kdokoliv jiný.“   
CAMPUS (časopis pro lékaře, farmaceuty a zdravotnický 
personál) 1996, roč. 1, 2-3 říjen-listopad. 
 
„Společnost, která sama není vzdělaná, tak nemůže ani 
uznat vzdělání.“ 
Rozhovor pro BBC, 19. února 2003. 
 
„Avšak lidé už přestávají mít zájem o vědu. Nemá jim co 
nabídnout. Ani finance, ani společenské uznání a už do-
konce nenabízí takové dobrodružství jako dříve, protože 
okolní svět – virtuální nebo reálný – nabízí mnohem větší. 
A konečně ve vědě už není ani pocit svobody, který dříve 
přitahoval.“ 
CAMPUS (časopis pro lékaře, farmaceuty a zdravotnický 
personál) 1996, roč. 1, 2-3 říjen-listopad. 
 
 „Dnešní den je pro mě velice nepříjemný, protože jsem si 
musel vzít kravatu a sako.“  
L. N. 14. 7. 2006. 
 
„Náhoda hraje ve vědě určitě velkou roli. Ale musíte si ji 
umět všimnout.“  
H. N. 14.-16. 7. 2006. 
 
„Věda má smyl, když má výsledky a ty se dnes bez peněz 
neobejdou.“  
L. N. 14. 7. 2006. 
 
„K čemu mi to pomůže, když se o mně bude mluvit a psát? 
Jen mne to zdržuje od práce.“ 
Právo 2. 11. 2002. 
 
„Manželku pořád ještě slova politiků vytáčejí. Říkám jí, 
nenič si zdraví.“ 
Právo 2. 11. 2002. 
 
„Prostě jsem v životě pracoval, pracoval bych stejně 
a pracovat budu, dokud budu moct.“ 
Rozhovor pro BBC, 19. února 2003. 
 
Odpověď na otázku: Co důležitého jste dokázal? „Celý 
život soustavně pracovat.“ 
L.N. 14. 7. 2006 {řekl člověk, který je autorem čtyř origi-
nálních léků, které jsou součástí 8 různých léčivých pří-
pravků; člověk, který publikoval více než 600 vědeckých 
článků i v těch nejprestižnějších časopisech; jeden z nej-
citovanějších českých vědců, který získal mnoho národ-
ních i mezinárodních vyznamenání a vědecký pracovník, 
který pomohl zachránit desítky milionů lidských životů}.  
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Ze života společnosti 

Přihlášky do soutěží o Ceny Alfreda Badera  
v roce 2016 – změna věkové hranice  

 
V roce 2016 bude Česká společnost chemická tradič-

ně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera, 
a to o Cenu za organickou chemii a Cenu za bioanorganic-
kou a bioorganickou chemii. Oblasti působnosti obou Cen 
se poněkud překrývají a to nabízí možnost, že soubor pra-
cí, který neuspěl v jedné soutěži, lze přihlásit do soutěže 
o druhou Cenu po případných úpravách doprovodného 
textu. Nadále však platí omezení, že je možno získat jen 
jednu z Cen Alfreda Badera pro české chemiky, přitom 
obě Ceny jsou rovnocenné. Uchazeči o Cenu se zpravidla 
přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické 
(Novotného lávka 5, 11668 Praha 1), návrh však mohou 
podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady 
a senáty. Ceny jsou udělovány nejlepšímu souboru prací 
bez ohledu na to, kolikrát se autor o ně ucházel. Od 
r. 2005 jsou Ceny dotovány částkou 3300 USD (resp. je-
jich korunovým ekvivalentem).  

Ceny se udělují uchazečům české státní příslušnosti 
do věku 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr 
v zahraničí (postdoktorská stáž se za takový pracovní po-
měr nepovažuje). Věkové vymezení znamená, že uchazeč 
nesmí dosáhnout věku 36 let v roce soutěže.  

Od roku 2016 se u osob pečujících o nezletilé děti 
věková hranice posunuje o dobu prokazatelně stráve-
nou na mateřské a rodičovské dovolené.  

Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za organic-
kou chemii v roce 2016“ je stanovena na 15. červen 2016 
(případně jde o datum poštovního razítka na poslané při-
hlášce). Podmínky a náležitosti přihlášky zůstávají praktic-
ky stejné jako v minulých letech.  

Obvyklým obsahem přihlášených prací je organická 
syntéza, avšak přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat 
studie mechanismů. Na druhé straně do působnosti Ceny 
nepřísluší práce z analytické oblasti (včetně strukturní 
analýzy), měření fyzikálních dat (mj. měření různých rov-
nováh a energetických veličin), studie substitučního efektu 
a výpočetní chemie.  

Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za bioanor-
ganickou a bioorganickou chemii v roce 2016“ je stanove-
na na 31. březen 2016. Rovněž tato Cena se neuděluje za 
různé druhy testování nebo měření vlastností sloučenin 
a různých agregátů. Na druhé straně jsou výsledky testů 
vítány jako doprovodné údaje, které dokreslují vlastnosti 
prezentovaných sloučenin. Přihlášky musejí obsahovat 
stejné náležitosti jako přihlášky do konkurzu o Cenu za 
organickou chemii. 

K přihlášce je potřeba zaslat následující materiály: 1) 
Hlavní částí přihlášky jsou separáty publikovaných prací 
přihlášených do soutěže a 2) k nim zpracovaný souhrn 
vlastních výsledků pod nějakým názvem a s příslušným 
komentářem v rozsahu do 8 běžných strojopisných stran. 

Souhrn obsahuje vhodná schémata a struktury ilustrující 
výsledky uchazeče, dále jsou v souhrnu uvedeny citace jen 
na vlastní práce, které jsou předmětem soutěže. 
3) V seznamu publikací uchazeče se hvězdičkou označí 
autor, který práci podal do redakce a vyřizoval komunikaci 
s redakcí. Za publikaci se nepovažuje diplomová nebo 
dizertační práce. Řada publikací vzniká týmovou činností 
a z toho důvodu je potřeba v seznamu publikací uvést, jak 
se uchazeč na publikaci a jejím zveřejnění podílel, např. 
šlo (zčásti) o výsledky diplomové práce, výsledky 
doktorské práce, (zčásti) řešení grantu získaného 
uchazečem, samostatně řešenou část projektu, vlastní 
projekt, výsledky diplomanta nebo doktoranda – které 
uchazeč školil, uchazeč prováděl syntézy apod. 
Nedoporučuje se hodnotit svůj podíl procentuálně. 
4) Přiložený životopis by měl zachytit odborný vývoj, 
např. absolvovanou střední školu, téma diplomové 
(magisterské) a doktorské se jménem školitele, pracovní 
zařazení, získaná ocenění, stáže a jejich tematické 
zaměření, získané granty apod. Hodnoticí komise posuzuje 
soubory prací nezávisle na doporučeních školitelů, 
vedoucích apod., takže přihláška je plně platná 
a plnohodnotná i bez těchto doporučení. 

Které podklady poslat elektronicky: Uchazeč podá 
souhrn vlastních výsledků, seznam publikací a životopis 
„na papíře“ jako dosud a k tomu tyto materiály dodá 
v elektronické verzi (formát Word). K tomu přidá elektro-
nickou verzi separátů svých prací na vhodném nosiči.  

 Na závěr zdůraznění – uzávěrka do soutěže 
o Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorga-
nickou chemii je již 31. března 2016 a do soutěže o Ce-
nu za organickou chemii je 15. června 2016, což může 
být v obou případech datum poštovního razítka na zásilce s 
přihláškou. 

Nedodání úplných podkladů znamená vyřazení ze 
soutěže. 

                              
Oldřich Paleta, předseda Komise pro Cenu Alfreda 

Badera za organickou chemii 
Tomáš Trnka, předseda Komise pro Cenu Alfreda Badera 

za bioanorganickou a bioorganickou chemii 
 
 
Mezinárodní aktivity Odborné skupiny  
analytické chemie České společnosti chemické 
v roce 2015 

  
Odborná skupina analytické chemie patří 

k nejaktivnějším složkám české společnosti chemické jak 
v oblasti vnitrostátní (organizace Ceny Metrohm za nejlep-
ší publikaci mladého elektroanalytického chemika, Ceny 
Karla Štulíka za nejlepší studentskou vědeckou práci 
v oboru analytická chemie, Heyrovského přednášky, Hey-
rovský-Ilkovič-Nernst lecture, a celého seriálu přednášek 
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na různých analytických pracovištích), tak i v oblasti mezi-
národní. A když k tomu připočteme řadu akcí v oblasti 
analytické chemie, které pořádají sesterské analyticky ori-
entované odborné skupiny (Odborná skupina Chromato-
grafie a elektroforézy, Elektrochemie, Chemometrie, Toxi-
kologie, atp.), pak se čeští analytičtí chemici, kteří, stejně 
jako v ostatních evropských zemích, tvoří nejpočetnější 
složku naší chemické komunity, rozhodně nemají zač sty-
dět. Tradičně vysoce nadprůměrná je aktivita českých ana-
lytických chemiků i v mezinárodní oblasti, což dokazuje 
následující, rozhodně ne zcela úplný, výčet akcí, na jejichž 
organizaci i průběhu se naše odborná skupina ve spoluprá-
ci s Divizí analytické chemie Evropské asociace pro che-
mické a molekulární vědy (DAC EuChEMS) výrazně spo-
lupodepsala.  

Určitě nejvýznamnější  akcí, na které se naše odborná 
skupina podílela, byla širokospektrální konference EURO-
ANALYSIS 2015, která proběhla ve francouzském Borde-
aux ve dnech 6.–10.9.2015. 620 účastnílů, 160 přednášek 
a 578 posterů v 15 sekcích jsou jistě důkazem rozsahu 
i kvality této vlajkové lodi DAC EuChEMS a evropské 
analytické chemie v oblasti širokospektrálních konferencí. 
A důkazem významného mezinárodního postavení naší 
analytické chemie je nepochybně skutečnost, že čeští 
účastníci tvořili po domácí Francii, Španělsku a Německu 
čtvrtou nejpočetnější skupinu. I proto byl autor tohoto 
článku opět nominován do vědeckého výboru další konfe-
rence v této sérii EUROANALYSIS 2017 ve Stockholmu 
(http://euroanalysis2017.se/). Mimořádná mezinárodní 
aktivita českých elektroanalytických chemiků se odrazila 
i v jejich významném zastoupení na 17th Topical Meeting 
of International Society of Electrochemistry v květnu 2015 
ve francouzském Sait-Malo a na 15th International Sym-
posium on Electroanalytical Chemistry v srpnu 2015 
v čínském Changchunu, opět s českým zastoupením 
v mezinárodním výboru této konference. 

 Z významných akcí plánovaných na rok 2016 bych 
se rád zmínil o  konferenci ESEAC 2016  v anglickém 
Bath (http://www.chemistryviews.org/details/
event/8177741/16th_International_ Conferen-
ce_on_Electroanalysis_ESEAC_2016.html) a o 6. Evrop-
ském chemickém kongresu ve španělské Seville (http://
euchems-seville2016.eu/), na jejichž organizaci  se čeští 
analytičtí chemici budou prostřednictví svých zástupců 
v řídících orgánech ESEAC a DAC EuChEMS podílet. 

Jak Odborná skupina analytické chemie ČSCH, tak 
i její jednotliví členové byli pochopitelně aktivní i při or-
ganizaci dalších mezinárodních akcí a při reprezentaci 
české analytické chemie na mezinárodním fóru i ve vole-
ných funkcích (viz české zastoupení v řídícím výboru 
DAC EuChEMS). Kromě těchto akcí se pochopitelně Od-
borná skupina analytické chemie i jednotliví členové jejího 
výboru podíleli na celé řadě dalších významných meziná-
rodních akcí a konferencí a  dobře reprezentovali naši ana-
lytickou chemii na mezinárodním fóru. Řadu užitečných 
informací z oblasti evropské analytické chemie lze získat 
na webovských stánkách DAC EuChEMS (http://
www.euchems.eu/divisions/analytical-chemistry/). 

Účast prof. J. Barka jako zástupce České společnosti 
chemické na práci DAC EuCheMS, jejího řídícího výboru 
(SC DAC EuChEMS), ESEAC i na dalších zahraničních 
aktivitách byla umožněna jednak grantem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci 
projektu INGO II Projekt LG 13059 (2014)  (Reprezentace 
České analytické chemie v Evropské asociaci pro chemic-
ké a molekulární vědy) a jednak laskavou podporou firem 
Nicolet CZ s.r.o, Merck s.r.o. Praha, ChromSpec,  s.r.o . Je 
milou povinností autora poděkovat výše uvedeným firmám 
za jejich pochopení a podporu aktivit České společnosti 
chemické a Odborné skupiny analytické chemie. 
V neposlední řadě patří poděkování i vedení Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a její Chemické 
sekce za účinnou podporu činnosti naší odborné skupiny. 
Všechny materiály související s mezinárodními aktivitami 
Odborné skupiny analytické chemie jsou k dispozici na 
níže uvedené adrese.   

Jiří Barek,   
zástupce České společnosti chemické  v DAC EuCheMS. 

Katedra analytické chemie PřF UK,   
Albertov 2030, 128 43 Praha 2,  

tel: 221 951 224, E-mail: Barek@natur.cuni.cz  
  

  
Jaký byl teplozpytný rok 2015? 

 
Odborná skupina termické analýzy při České společ-

nosti chemické v roce 2015 organizovala první 
„Termoanalytický seminář TAS 2015“, jenž se uskutečnil 
18. června 2015 v areálu Fakulty chemicko-technologické 
Univerzity Pardubice. Nad seminářem převzal záštitu rek-
tor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.  

Myšlenka uspořádat termoanalytický seminář vznikla 
v roce 2014 v rámci 66. chemického sjezdu v Ostravě, 
v jehož odborném programu byla již potřetí zařazena sekce 
termické analýzy. Vůbec poprvé se sekce s názvem 
„Termická analýza a kalorimetrie“ objevila v programu 
62. Sjezdu asociací českých a slovenských chemických 
společností, který se konal v Pardubicích v roce 2010. 
Stala se tak historicky významnou, neboť se jednalo 
o první společné setkání termoanalytiků z Česka a Sloven-
ska. Toto první setkání bylo symbolické pro Pardubice 
také tím, že termická analýza vždy měla a stále má na Fa-
kultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice hlu-
boké kořeny. Je tak logické, že také první termoanalytický 
seminář se uskutečnil právě v Pardubicích. 

Cílem termoanalytického semináře bylo umožnit pře-
devším studentům, mladým i zkušeným vědcům výměnu 
poznatků a zkušeností s využíváním termoanalytických 
technik v různých oblastech výzkumu. Součástí semináře 
tak vedle přednášek byla také plakátová sdělení, která při-
spívají k prohloubení kontaktů a navázaní nové spolupráce 
mezi účastníky a tím samozřejmě k rozvíjení zájmu o ter-
mickou analýzu. 

Prvního ročníku semináře se zúčastnilo 40 účastníků, 
přičemž účastníky konference přišel pozdravit rektor Uni-
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verzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Po 
zahájení semináře následovala zvaná přednáška na téma 
„Kyslíková stechiometrie a termodynamické vlastnosti 
oxidů přechodných kovů“, kterou prezentoval prof. Dr. 
Ing. David Sedmidubský z Ústavu anorganické chemie 
Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze, který za 
přednášku obdržel certifikát Odborné skupiny termické 
analýzy. V rámci odborného programu bylo prezentováno 
celkem 16 plakátových sdělení a zaznělo 12 odborných 
přednášek. Texty posterů a přednášek byly vydány ve 
sborníku, který obsahuje 155 stran.  

Mezi účastníky semináře nechyběli zástupci Přírodo-
vědecké fakulty Ostravské univerzity, VŠB-TU v Ostravě, 
University Koblenz-Landau, Slovenské akademie věd, 
ÚJV a.s. Řež, Ústavu anorganické chemie AV ČR, Fakulty 
chemické technologie VŠCHT v Praze a samozřejmě stu-
denti a pracovníci Katedry fyzikální chemie a Katedry 
anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické 
Univerzity Pardubice.  

Seminář byl odborným přínosem pro všechny účastní-
ky, neboť umožnil vzájemnou výměnu poznatků 
a zkušeností z oblasti termické analýzy a kalorimetrie 
a přispěl k zájmu o termickou analýzu. Poděkování za 
finanční podporu patří firmě NETZSCH-Gerätebau 
GmbH., a dále také firmě Specion, s.r.o., která zastupuje 
v ČR Setaram Instrumentation. 

Podle zájmu účastníků je zřejmé, že metody termické 
analýzy poskytují dostatečný prostor pro výzkum nejrůz-
nějších materiálů, studium jejich vybraných vlastností, či 
pro popis technologických procesů. Široké využití těchto 
metod je umožněno také celou řadou nových trendů a smě-
rů ve vývoji termoanalytických zařízení.   

Je potěšitelné, že mezi účastníky prvního ročníku 
konference bylo velmi silné zastoupení mladých vědec-
kých pracovníků a zejména studentů nejen doktorského 
studijního programu, ale také magisterského a bakalářské-
ho. To je samozřejmě pro organizační tým konference 
pozitivní. Druhý ročník termoanalytického semináře se 
uskuteční v roce 2017 v Ostravě.  

Ve dnech 6. až 10. září 2015 se pak v polském Zako-
paném uskutečnila již 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-
Slovak Thermoanalytical Conference, která byla organizo-

vána společně s 12th Conference on Calorimetry and Ther-
mal Analysis pod záštitou polské odborné skupiny a celko-
vě se zúčastnilo téměř 200 zájemců o termickou analýzu 
a kalorimetrii. Tento již pátý ročník společné konference 
čtyř států tak odstartoval druhý cyklus, neboť  4th Joint 
Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Confe-
rence v roce 2013 organizačně zajišťovala česká Odborná 
skupina termické analýzy a místem setkání byla Fakulta 
chemicko-technologická Univerzity Pardubice. 6. ročník 
společné termoanalytické konference bude organizovat 
maďarská odborná skupina a uskuteční se v termínu 28. 8. 
až 2. 9. 2017 v Maďarsku (Pécs).  Po deseti letech se tak 
setkání „čtyř států“ vrátí do země, která hostila první spo-
lečné setkání termoanalytiků, a to v květnu 2007 (Sopron). 
Na webových stránkách OSTA (www.thermal-analysis.cz) 
lze najít další informace o odborné skupině včetně akcí 
z oblasti termické analýzy nejen v České republice, ale 
také ve světě. Nejbližší bude 16th International Conference 
on Thermal Analysis and Calorimetry, která se uskuteční 
v roce 2016 v Orlandu (Florida, USA) a v ČR pak v rámci 
odborného programu 68. Sjezdu chemických společností 
(4. 9. – 7. 9. 2016, Praha) bude opět sekce termické analý-
zy, tentokrát počtvrté. Všichni zájemci o teplozpyt jsou 
vítáni. 

Petra Šulcová,  
předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH 

 
 

 
Přednáškové odpoledne ke 100. výročí narození 
prof. Františka Šantavého a 65. výročí založení 
pobočky České společnosti chemické  
v Olomouci  

     
Ve středu 9.12.2015 se na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Palackého konalo přednáškové odpoledne vě-
nované významným výsledkům z oboru chemie, které 
nalézají uplatnění v různých průmyslových odvětvích. 
Akci organizovala olomoucká pobočka ČSCH ve spolu-
práci s oborem chemie Přírodovědecké fakulty UP. Před-
nášejícími byli reprezentanti tří kateder: fyzikální chemie 
(KFCH), anorganické chemie (AGCH) a analytické che-
mie (KACH) sdružených v Regionálním centru pokroči-
lých technologií a materiálů (RCPTM) a z Laboratoře růs-
tových regulátorů (LRR) a Centra regionu Haná (CRH). 

V úvodním slovu předseda pobočky uvedl významné 
milníky v existenci pobočky, kterou v roce 1950 založil 
profesor lékařské chemie a biochemie na Lékařské fakultě 
UP František Šantavý. Profesor Šantavý patřil k těm, 
kteří se významně zasloužili o celosvětové uznání přínosu 
české chemie k výzkumu biologicky aktivních sekundár-
ních metabolitů rostlin, zejména alkaloidů. 

Prvním přednášejícím byl František Kralický 
(RCPTM a KFCH) se sdělením „Fluorografen – nejtenčí 
polovodič i prekurzor k přípravě nových dvoudimenzionál-
ních materiálů“. Fluorografen je svou povahou perfluoro-

Foto: Společná fotografie účastníků Termoanalytického semináře 
TAS 2015 v Pardubicích 
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vaný uhlovodík a byl po svém objevu pracovníky KFCH 
považován za chemicky inertní materiál s velkou mecha-
nickou i tepelnou odolností. Experimenty olomouckých 
chemiků ovšem ukázaly, že fluorografen může reagovat 
s řadou sloučenin i za mírných reakčních podmínek, což 
vedlo k přípravě zcela nových dvoudimenzionálních mate-
riálů s unikátními elektronickými, optickými nebo magne-
tickými vlastnostmi, např. thiofluorografen je výborným 
bisenzorem pro elektrochemickou detekci hybridizace 
DNA. Objev fluorografenu a popis jeho reaktivity tak ote-
vřel novou oblast „2D chemie“ s aplikačním potenciálem 
využití nových chemických sourozenců grafenu 
v elektrotechnice, spintronice nebo biomedicíně. 

Radovan Herchel (AGCH a RCPTM) v přednášce 
„Molekulový magnetismus přechodných kovů“ se věnoval 
molekulovému magnetismu koordinačních sloučenin obsa-
hujících centrální atomy zejména 3d přechodných kovů.  
První oblast výzkumu je na pracovišti zaměřena na slouče-
niny vykazující změnu spinového stavu vyvolanou exter-
ním stimulem – změnou teploty (tzv. „spin crossover“ 
sloučeniny) a možnosti ladění teploty přechodu (T1/2) těch-
to látek chemickými reakcemi. Druhá oblast, historicky 
mladší, se věnuje přípravě molekulových magnetů („single
-molecule magnets“) a s tím souvisejícímu studiu magne-
tické anizotropie. Obě skupiny látek se studují pro jejich 
možnou aplikaci ve výrobě senzorů či paměťových médi-
ích.  

Aleš Panáček (RCPTM a KFCH) v prezentaci 
„Nanočástice stříbra – nová naděje v boji s bakteriemi 
i plísněmi“ seznámil posluchače s vlivem velikosti nano-
částic stříbra na jejich antibakteriální aktivitu vůči široké-
mu spektru bakterií. První sdělení bylo publikováno v roce 
2006 ve spolupráci s kolegy z Lékařské fakulty. Tato práce 
iniciovala „boom“ ve vědecké i průmyslové komunitě 
směrem k testování a využití antibakteriálních vlastností 
nanostříbra. Byla patentována technologie univerzální 
kovalentní imobilizace na pevných substrátech. Nanočásti-

ce stříbra jsou dnes aplikovány při antimikrobiálních úpra-
vách filtračních materiálů, plastů, kloubních náhrad, katet-
rů či v kosmetických přípravcích. 

Ján Vančo (AGCH a RCPTM) v přednášce 
„Pokroky ve výzkumu nových vysoce účinných potenciál-
ních metaloterapeutik“ hovořil o výzkumu a vývoji biolo-
gicky aktivních koordinačních sloučenin orientovaného na 
potenciální léčiva onkologických a zánětlivých onemocně-
ní. Demonstroval výsledky pracovní skupiny bioanorga-
nické chemie za uplynulých 5 let, které se týkaly nových 
cytostaticky účinných Pt(II) a Ru(III) komplexů s deriváty 
purinu a jeho isostery, ternárních Cu(II) komplexů 
s deriváty 3-hydroxychinolin-4-onu, 2,2’-bipyridinu a 1,10-  
-fenanthrolinu. Protizánětlivou aktivitu mají komplexy Au
(I/III) s deriváty purinu a jeho isostery. Všechny látky 
prokázaly v in vitro experimentech statisticky významně 
vyšší biologickou aktivitu ve srovnání s klinicky používa-
nými metaloterapeutiky. 

Lucie Plíhalová (LRR a CRH) ve sdělení „Transfer 
nových technologií  v CRH – základní výzkum versus prak-
tické aplikace“ informovala o vývoji nových derivátů rost-
linných hormonů a jejich využití v praxi. Jedná se zejména 
o farmaceutické, kosmetické, agrochemické a biotechnolo-
gické aplikace. Stanovení intracelulárních hladin rostlin-
ných hormonů hmotnostní spektrometrií s vysokým rozli-
šením poskytuje cenné informace o jejich metabolismu 
a mechanismu účinku, sleduje změny a ovlivnění hormo-
nálních hladin pomocí uměle připravených cytokininových 
derivátů a jejich izotopově i fluorescenčně značených stan-
dardů. Zejména purinová molekula tvořící strukturní zá-
klad cytokininů, kterými se naše pracoviště zabývají, je 
skvělou výchozí možností i pro celou řadu jiných látek 
uplatnitelných ve farmakologii nebo kosmetice, zejména 
proto, že se jedná o zpravidla netoxické látky s celou řadou 
výhodných vlastností pro aplikace na živočišné, zejména 
pak lidské buňky. Výsledky byly uplatněny v řadě patentů 
a užitných vzorů, které slouží jako výchozí bod pro jedná-
ní s domácími a zahraničními firmami. 

Volodymyr Pauk (KACH a RCPTM)   hovořil na 
téma  „Hmotnostní spektrometrie: z výzkumné laboratoře 
do průmyslových podniků“.  Mezi požadavky kladené na 
analytické metody patří nejen vysoká citlivost a selektivi-
ta, ale také minimální úprava vzorků, odolnost vůči inter-
ferencím z matrice, jednoduché provedení vhodné pro 
rutinní použití nebo možnost analýzy zcela nerozpustných 
látek. V rámci spolupráce s firmami Waters a Atotech CZ 
byla na KACH vyvinuta LC/MS metoda pro analýzu slo-
žení galvanických lázní. Metoda využívá tzv. „dilute and 
shoot“ strategii a je vhodná pro stanovení polárních bazic-
kých aditiv v silně zásaditých zinkovacích lázních. Dalším 
příkladem speciální analýzy byla identifikace nerozpustné-
ho pigmentu Versal Red pomocí laserové desorpce/
ionizace a detekce stopových množství 2-naftylaminu 
v pigmentech pomocí sondy pro analýzu pevných vzorků  
a iontové mobilní spektrometrie. 

 
Přednáškové odpoledne ČSCH bylo pro posluchače 

zajímavým přehledem, jak olomoučtí chemici přispívají 

Prof. MUDr. František Šantavý, DrSc. *1915 – †1983 
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Odborná setkání 

Veletrh nápadů učitelů chemie IV 
 
  V pořadí už počtvrté se konal dvoudenní (2. – 3. 10. 

2015) celonárodní seminář, který organizovala Odborná 
skupina chemického vzdělávání ČSCH  a SPŠ Pardubice 
s PřF UK Praha. Začínalo se jako obvykle exkurzí do che-
mického závodu. V našem případě jsme navštívili podnik 
Syntézia. Po uvítacím projevu generálního ředitele se uči-
telé dozvěděli něco z historie podniku a zajímavé informa-
ce ze současného výrobního programu. Praktická část pro-
hlídky se soustředila na výrobu kyseliny sírové. Všech 
padesát účastníků se rozdělilo na dvě menší skupiny a se 
svými průvodci se vydali po směru výroby. Technologie 
moderní výroby neskýtá moc možností pozorovat chemic-
ký děj, který je uzavřen v reaktorech a potrubích a tak 
zbytky síry byly k vidění jen jako částečný odpadní pro-
dukt z procesu čištění zařízení. Museli jsme opravit své 
informace o vstupní surovině, protože se běžně ve školách 
učí, že se vozí pevná síra z Polska. V současné době se 
využívá síra, která zbývá z petrochemických výrob. Je to 
levnější a využívá se tak odpadní suroviny, která v kapal-
ném stavu je navíc i technologicky vhodnější. 

Vlastní program ve škole zahájila prof. H. Čtrnáctová 
shrnutím těchto dosavadních akcí a uvedením dalších 
vzdělávacích příležitostí pro učitele chemie. Byly to infor-
mace o některých projektech, jako je Věda není žádná 
věda, Establish a Temi. Dostalo se i na propagaci studia 
chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. 

Další příspěvky byly: 
Školní experimentální systém Vernier v chemické 

laboratoři i mimo ni prezentovaný dvojicí Böhm, Jermář 
ukázal učitelům hlavní přidanou hodnotu. Jsou to jednodu-
ché experimenty, kde lze sledovat průběh děje tím, že se 
on-line kreslí křivka ze sledovaných měření. 

Zajímavou alternativou bylo využití přírodních acido-
bazických indikátorů a měření pomocí pHmetru Vernier ve 
formě demonstrace i laboratorních prací žáků 
(Chmelíčková). 

Levné a dostupné jsou pokusy prezentované pomocí 
polské soupravy Mini-Lab s využitím malých zkumavek, 
kolíků na prádlo a Pasteurových pipetek. Dá se tak realizo-
vat i pokus na téma elektrolýza na dlani (Trnová). 

Luminiscence různých látek kolem nás a její využití 
na základní škole byl příklad používání UV lampy, která se 
stala běžně dostupná na našem trhu (Bělochová). 

Dalším příspěvkem byla Chemie v Oxfordu s tím, že 
určitě naše učitele zajímá, jak se učí chemie jinde. Byly 
prezentovány učebnice pro věk 6–11 a 14–16 let, ale jen k 
nahlédnutí s komentářem, který popisoval základní princi-
py výběru a ilustraci látky. Od českých učebnic se údajně 
liší názorností, pečlivým a přehledným uspořádáním textu 
(Cídlová). 

Další byl Projekt MaScil, na kterém spolupracuje 
18 partnerů ze 13 zemí, jehož cílem je implementovat ba-
datelsky orientovanou výuku (IBL) do výuky přírodověd-
ných předmětů. Aktuálně byl řešen problém Víme co a jak 
moc jíme, který využíval např. Energetickou kalkulačku 
(Bílek). 

Ústav organické chemie a technologie Univerzity 
Pardubice a Institut rozvoje evropských regionů (IRER) 
představili sebe a své aktivity, které se týkají výuky přírod-
ních věd na ZŠ a SŠ. Byl jím např. Projekt Trojlístek 
(Př,F,Ch), Věda a technika na kolech za dětmi na letních 
táborech, Brána vědě/ní otevřená (Bravo I a II), semináře 
pro pedagogy a laboratorní dny, akce Věda a technika na 
dvorech škol a akce Jarmark. Vše to znamená přednášky, 
semináře, laboratorní cvičení, letní školy a exkurze pro 
učitele a žáky (Pařík, Sůrová). 

svým výzkumem do množiny základních poznatků bádáni 
i do jejich praktické aplikace. Výsledky řešených projektů 
jsou nejen publikovány v respektovaných mezinárodních 
časopisech, ale řada z nich je předmětem patentové ochra-
ny a domácí i zahraniční firmy mají o ně seriózní zájem. 
Akce pobočky svůj cíl splnila, byla ukázkou všestrannosti 

chemického výzkumu na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. 

     
Sponzorem přednáškového odpoledne byla firma 

VWR International, s.r.o. 
 

Vilím Šimánek 

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. 

Akce v ČR a v zahraničí                                 rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz   
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Efektní chemické pokusy byly zařazeny z praktických 
důvodů na závěr prvního dne. Účastníci dostali do ruky 
návody na pokusy včetně pedagogického zpracování for-
mou aktivních sloves Bloomovy kategorie vzdělávacích 
cílů. Na jednotlivých pracovních místech v laboratoři byly 
připraveny pokusy: Skákající bubliny, Vznik uhlíku a vyu-
žití produktů reakce, Zapalujeme železo, Zapalujeme pi-
vem, Hořící led a Mrazící směs. Součástí byly i dva poku-
sy ze soupravy pro školy Chemie a světlo Ing. Václava 
Matouška, (www.chemieasvetlo.cz), s názvem Džin v baň-
ce a Pokusy s chemiluminiscencí. Vyučující postupovali po 
jednotlivých pracovištích a sledovali předváděná témata 
(Koloros). 

 Název Netradiční laboratorní protokol byl další pří-
spěvek, který měl formu hudbou podbarveného videokli-
pu, který sestával ze sestříhaných videozáznamů chemic-
kých pokusů, realizovaných na sušickém gymnáziu v rám-
ci výuky a semináře z chemie (Sloup). 

Též ze Sušice byla ukázka Využití hlasovátek Akti-
vInspire v hodinách přírodopisu a chemie na ZŠ. Byly 
předvedeny soutěže na principu AZ Kvíz, pexeso, doplňo-
vačky, opakovací testy s výběrem odpovědi a skrytá lupa 
(Sloupová). 

Nové aplikace pro výuku chemie prostřednictvím 
tabletu s Androidem byl další příspěvek. Zdůrazňoval vý-
hody tabletů jako malý, lehký a umožňující interakci. Tab-
letarium je projekt, který navrhuje ve spolupráci s PřF UK 
vývoj aplikací pro tablet včetně metodické podpory pro 
učitele. Mezi další výhody patří propojování s různými 
externími zařízeními, mobilita, sdílení dat, zpracování 
výstupů a protokolů (Šmejkal a spol.). 

Změna výuky, kreativita žáků i učitele, učitelé se učí 
od žáků, to jsou některé atributy další prezentace ze stejné-
ho oboru Nebojme se tabletů při výuce chemie, která vy-
chází ze zkušeností ve výuce (Balounová). 

Vítaným odlehčením celé konference bylo velmi ne-
tradiční pojetí z oboru historie, použití a likvidace plastů 
prostřednictvím videoklipu natočeného studenty gymnázia 
s názvem Plast song (Kettnerová). 

Zpřístupnění přírodovědného učiva žákům experi-
mentální a badatelskou cestou bylo základem dalšího sdě-
lení. Realizace (2013–15) byla formou projektu Praktická 
výuka přírodovědných projektů na ZŠ a SŠ, a to Katedrou 
FPE ZČU v Plzni. K projektu patřily vedle přednášek a 
laboratorních cvičení též workshopy a multioborové  ex-

kurze. Vše bylo doprovázeno bohatou fotodokumentací 
(Sirotek). 

Atomy na dotek aneb Vidět neviditelné je název zcela 
ojedinělé prezentace o atomární úrovni, což je možné jen 
s účastí Fyzikálního ústavu AV ČR. Využitím mikroskopu 
atomárních sil (AFM) se skenující sondou zakončenou 
ostrým hrotem (SPM) jsou atomy lidstvu doslova na dotek. 
Zásluhou jednoduchých modelů, které byly promítány jako 
součást vystoupení, je možné, aby se ve škole dotkli atomu 
i naši žáci (Hájková). 

 Prvky kvantové chemie na gymnáziu byl další pří-
spěvek, tentokrát od našich polských kolegů. Obsahoval 
obrázky z učebních textů, které využívají prvků synektiky 
k vysvětlení obtížnějších pojmů. Obsazování orbitů elek-
trony bylo znázorněno pomocí hotelových pokojů různého 
typu (s,p,d,f) které jsou v různých patrech (n) 
(Nodzyňska). 

 Uhlovodíky v parku na podzim bylo další přednesené 
téma opět polských autorů. Proč v parku ? Protože můžete 
spojit procházku v parku s chemickou lekcí např. sběrem 
kaštanů, které poslouží ještě po spojení špejlemi jako mo-
dely jednoduchých organických sloučenin (Cieśla). 

Hrajeme si i hlavou byla obrazová zpráva o akcích 
z oboru chemie pro veřejnost, které uspořádala PřF UHK. 
Byla to např. Noc vědců, Čertovské laboratoře, Pedagogic-
ké dny, které doprovázely různé soutěže a hlavolamy 
(Machková). 

 Poučení a zábava nejen pro učitele chemie (Chemie 
se nezbavíme) představuje sondu do velmi bohatého obsa-
hu materiálů pro vyučující, které produkuje Katedra didak-
tiky chemie PřF UK v Praze. Z mnoha projektů to byl 
např. 5P -plus, AAA science, Cities, Modulární sytém dal-
šího vzdělávání a publikace s DVD jako produkt projektu 
5P. Každý učitel si určitě vybere z databáze pokusů portálu 
www.studiumchemie.cz (Šulcová). 

 Exkurze ve výuce chemie a jeho pozice v RVP včetně 
výsledků dotazníkového šetření bylo dalším námětem vy-
stoupení Katedry didaktiky chemie PřF UK. Byla též avi-
zována mapa s vhodnými subjekty pro školní třídy (Teplý). 

Závěrem lze konstatovat, že všech dvaadvacet pří-
spěvků a exkurze do závodu bylo velmi dobrou inspirací 
pro další výuku i pro další setkání učitelů na Veletrhu ná-
padů. 

                          
Petr Koloros 

Aprílový klub 

Ježatými ionty proti všem (mikrobům) 
 
Na webových stránkách http://www.barvy-eternal.cz/

a/eternal-in-steril (Leták ETERNAL IN steril.pdf) se lze 
dočíst velmi zajímavé informace. Nátěr, provedený uvede-
nou barvou, přitahuje bakterie a plísně a jeho zježené ionty 
něco perforují (z materiálu není zcela  jasné, co měli autoři 

na mysli – cytoplasmatickou membránu nebo buněčnou 
stěnu) a mikroby tak zhubí. Je k tomu i několik pěkně ba-
revně vykontrfektovaných obrázků, kde jsou krásně zpo-
dobněny ježaté ionty perforující zavilou bakterii. Antibio-
tika překonána! Navrhuji natírat nemocné osoby ETER-
NALEM IN steril, případně kohokoliv preventivně! 

 
Miroslav Novák  
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299/2014  Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 
Sb., o ochraně pokusných zvířat 

 
352/2014  Sb.  Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství 

České republiky pro období 2015 2024 
 
358/2014  Sb.  Vyhláška k provedení některých ustanovení záko-

na o působnosti orgánů Celní správy České republiky 
v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 

 
27/2015  Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
40/2015  Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
80/2015  Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., 

o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 

 
85/2015  Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., 

o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
 
123/2015  Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých 

oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 
 
143/2015  Sb.  Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů 

pro přepravu vinařských produktů na území České republiky 
 
148/2015  Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., 

kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, 
cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokolá-
du a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb. 

 
206/2015  Sb.  Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení 

s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 
 
208/2015  Sb.  Nařízení vlády o technických požadavcích na 

pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 
 
212/2015  Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 

Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

223/2015  Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se 
mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích po-
vinností v oblasti životního prostředí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů 

 
224/2015  Sb.  Zákon o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo che-
mickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o prevenci závažných havárií) 

 
226/2015  Sb.  Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarij-

ního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitos-
tech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 

 
227/2015  Sb.  Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumen-

tace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posud-
ku 

 
228/2015  Sb.  Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřej-

nosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy 
o vzniku a dopadech závažné havárie 

 
242/2015  Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek 
a jejich ročních množstevních limitech 

 
243/2015  Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 
 
289/2015  Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., 

o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 
 
291/2015  Sb.  Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizují-

cím zářením 
 
310/2015  Sb.  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných 
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovní-
ků ze třetích zemí 

Zákony, které ovlivní život chemiků 

Zprávy 

PřF UJEP v Ústí nad Labem zábavně oslavila 
10 let od svého založení 

 
Jedna z nejmladších fakult Ústecké univerzity zajišťu-

je vzdělávání, vědu a výzkum v regionu již celých deset 
let. Při příležitosti oslav tohoto jubilea fakulta pořádala 
celý listopad populárně naučné akce pod názvem „Čtvrtky 

patří vědě“ určené k pobavení akademiků, vědců a studen-
tů fakulty, ale zejména pro širokou veřejnost. 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem vznikla 4. 11. 2005 z Ústavu 
Přírodních věd a od té doby vzdělává studenty jako samo-
statná fakulta. Tehdy přešly na nově vzniklou součást 
UJEP katedry biologie, fyziky, geografie, chemie, mate-
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matiky a informatiky z Pedagogické fakulty. Z toho také 
pramení skladba studijních oborů, které fakulta nabízí, 
a které zahrnují jak učitelská, dvouoborová, tak jednoobo-
rová, odborně zaměřená studia. Fakulta nabízí hned něko-
lik tradičních i moderních oborů, jako jsou např. Aplikova-
né nanotechnologie, Toxikologie a analýza škodlivin nebo 
Aplikované počítačové modelování, některé z nich i na 
úrovni Ph.D. V dnešní době se fakulta etablovala mezi 
ostatní přírodovědecké fakulty a několikrát v řadě také vyhrá-
la titul Fakulta roku v oboru přírodních věd z celé ČR.  

V rámci oslav 10 let fungování PřF UJEP fakulta 
pořádala každý čtvrtek v listopadu 2015 netradiční, popu-
lárně naučné akce pro vědce, akademiky, studenty 
a zejména pro širokou veřejnost. Cílem bylo Ústečany 
blíže seznámit s osobním i profesním životem akademiků, 
vědců a studentů fakulty. Oslavy PřF UJEP začaly 4. 11. 
v Muzeu města Ústí nad Labem akcí především pro akade-
miky. Hned druhý den oslavy pokračovaly úspěšnou a již 
několik let konanou akcí „Jeden den na vejšce“. Ta byla 

zaměřena především na studenty středních škol regionu, 
kteří si vyzkoušeli vysokoškolské studium na vlastní kůži. 
Studenti v dopoledních hodinách vyslechli sérii populárně-
vědeckých přednášek pedagogů PřF UJEP a poté soutěžili 
o hodnotné ceny v testu z čerstvě získaných vědomostí. 

O týden později, 12. 11., v rámci poprvé konané akce 
„Na kafe s vědcem“, přišli vybraní vědci, akademici 
a studenti fakulty přímo za lidmi do centra města Ústí nad 
Labem, do kavárny Café IN v obchodním centru Forum. 
Od 17:00 do 19:00 h mohli kolemjdoucí přisednout na 
kávu a podebatovat s vědci na témata vědecká a odborná, 
ale též pozeptat a přesvědčit se, zda jsou vědci lidé nor-
mální či nikoli nebo jak vypadá den, měsíc či rok vědce. 
I přes počáteční ostych kolemjdoucích nakonec ke stolkům 
přisedlo na několik desítek zájemců a návštěvníků kavárny 
různých věkových kategorií a vedly se dlouhé, zajímavé 
i veselé hovory (viz obr. 1). 

Ani v nadcházejícím týdnu jsme nedali vědcům, stu-
dentům i široké veřejnosti klid a pozvali jsme je 19. 11. od 
18:00 h na půdu fakulty na další akci „Noc vědců“, kde 
byla nejen pro širokou veřejnost, ale také pro studenty, 
připravena zábava v podání pedagogů, vědců a studentů 
fakulty. Program byl bohatý a každý účastník si našel 
„své“. V průběhu večera zahráli Pavel Houfek a Band, 
účastníci soutěžili v hypersupermoderním kvízu o mobilní 
telefon, zazněla Matematická pohádka, která byla vtipná 
nejen textem, ale i výkony aktérů. Mnoho akcí se dělo 
v chodbách celé fakulty. Zpočátku mírně vyděšení účastní-
ci nechápavě hleděli na těla akademiků a studentů zmítají-
cích se v potemnělé chodbě v rytmu Silence Disco 
(obr. 2), ale po chvíli se zvědavě a pak i nadšeně přidávali. 
S různobarevně svítícími sluchátky, z nichž pouze jim do 
uší hrála zvolená hudba, pak ve stejnou dobu někteří tanči-
li pomalý ploužák, zatímco jiní rychle poskakovali v rytmu 
rock 'n' roll. Na ty vyskotačené nebo ty, kteří tuto aktivitu 
minuli, pak čekala v chodbách fakulty tajuplná Franken-
steinova stezka odvahy. Útěk z Frankensteinovy laboratoře 
je moderní a populární hra a obdoba Escape room, kdy se 
za pomocí vyřešení hádanek a splnění různých úkolů sou-

Obr. 2. Tanec na chodbách univerzity  

Obr. 1. Návštěvníci kavárny diskutují s vědci 
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těžícím otevírají dveře blíže k cíli, tedy k útěku. Na stezce 
na účastníky v temných chodbách čekali opět akademici 
a studenti v převlecích kostlivců, Frankensteina, či jiných 
monster známých z hororových filmů, což ještě více podtr-
hovalo tajuplnou a napínavou atmosféru. Celý večer dopl-
ňovaly i další aktivity, např. GameZóna, která bavila nejen 
studenty, ale i účastníky z řad široké veřejnosti. 

Celý populárně vědecký měsíc završily „Vánoce oči-
ma vědce“, kdy v prostorách Naučného botanického parku 
PřF UJEP Za Válcovnou mohli návštěvníci nahlédnout 
pod pokličku přírodovědeckého adventu. Zde byla připra-
vena posterová sekce o tom, jak naši vědci a akademici 
pohlížejí na vánoční tradice a vánoční přípravy. Postery 
byly opravdu vtipně pojaté a informatici přidali příjemné 
vánoční přání ve formě QR kódů. Akci provázela výstava 
nejrůznějších druhů exotického ovoce doplněná informa-
cemi o vystavených exponátech a sekcí „Přikrmování zví-
řat v zimě“, kde se návštěvníci dozvěděli, jak pečovat 
o lesní zvěř nebo ptactvo v období zimy. 

Přírodovědecké fakultě UJEP přejeme dalších mnoho 
pečlivých studentů, rodinné prostředí, spokojené pedagogy 
a pohodu do dalších let. 

Jana Maredová, P.R. PřF UJEP 
   Zdeňka Kolská, ÚMC PřF UJEP 

 
 
Vědci připravili nové materiály pro pěstování 
lidských buněk 
Tisková zpráva 

 
Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické při-

pravili nové speciální materiály s upraveným povrchem 
vhodné jako podklady pro pěstování lidských buněk. 
V budoucnu by mohly sloužit např. při výrobě dočasného 
krytu kůže, částí cévních protéz či kostních tkání. 
Na mezioborovém výzkumu z oblasti tkáňového inženýr-
ství, jehož část již chrání český patent, spolupracovali che-
mici z VŠCHT se zástupci Fyziologického ústavu Akade-
mie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. Řešitel projektu Václav Švorčík 
byl nyní za tento základní výzkum oceněn Cenou předsedy 
Grantové agentury ČR. 

Polymerní materiály vědci upravovali pomocí vyso-
koenergetického záření. Působením plazmatického výboje 
nebo laserového paprsku vytvořili na jejich povrchu pravi-
delné struktury. Na ně následně navázali zlaté nanočástice, 
aminokyseliny či jiné látky, které povrch učinily 
pro buňky atraktivním. Prokázali, že díky takovýmto mo-
difikacím povrchu se buňky na materiálu snadněji a lépe 
usazují a také následně po celém povrchu rovnoměrně 
rostou. 

Nové materiály by mohly pomoci pacientům, kteří 
prodělali těžké popáleniny. V poslední fázi jejich léčby 
je důležité, aby dostali nikoliv umělý dočasný, ale vlastní 
kožní kryt vypěstovaný z jejich vlastních buněk. Stejně 
tak by mohly sloužit při léčbě kožních poranění u lidí 
s cukrovkou nebo s bércovými vředy. V případě cévních 
protéz se vědci koncentrují na povrch v místě spojení poly-

merního materiálu s vlastní tepnou nebo žílou. V těchto 
případech je třeba zajistit, aby materiál dobře přirostl 
v relativně krátkém časovém horizontu. Buňky se na něm 
musejí uchytit rychle, ale zároveň jich nesmí narůst příliš 
velké množství, které by vedlo k opětovnému zúžení cévy. 

Vědci dalšími experimenty z oblasti materiálového 
inženýrství také prokázali, že obdobně modifikované po-
vrchy polymerů mohou najít uplatnění i v elektronice. 
Také v tomto oboru lze totiž využít nové poznatky 
o přilnutí kovů k povrchu těchto materiálů. Zajímavé mož-
nosti se ale nabízejí i v optice. Vznikající struktury by totiž 
vzhledem ke svým vlastnostem mohly být základem 
pro konstrukci tzv. neviditelných materiálů. 

 
 

3. ICCT Mikulov, 13. – 15. 4. 2015 
 
Tradiční, v pořadí již třetí, mezinárodní chemicko-

technologickou konferenci v Mikulově uspořádala ČSPCH 
ve spolupráci s: 
Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, 
Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, 
Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU 
Bratislava, 
Ústavem chemických procesů AV ČR, 
Svazem chemického průmyslu ČR, 
Výzkumným a vzdělávacím centrem UniCRE 
a za mediální podpory časopisů Chemické listy a Chema-
gazín. 

 
Cílem mezinárodních konferencí ICCT je seznamovat 

odbornou veřejnost s aktuálními problémy české chemie 
a energetiky a rozvíjet vzájemnou informovanost mezi 
odborníky. Záměrem je v neposlední řadě cíleně podporo-
vat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele che-
mického průmyslu (včetně malých a středních podniků) 
a akademické sféry v České republice a Slovenské republi-
ce, případně i v dalších evropských i mimoevropských 
zemích. 

Letošní chemicko-technologická konference ICCT 
byla zahájena zajímavými plenárními přednáškami: 

1. Muřický E., (MPO ČR): Strategie podpory vědy 
a výzkumu z pozice MPO.  

2. Glaeser R., (Inst. Chem. Technol., Universität 
Leipzig, Germany): Heterogeneous Catalysis in Nanopo-
res: The Benefit of Hierarchical Pore Systems.  

3. Ott W., (Linde Gas Production Co., Pullach, Ger-
many):  Industrial Hydrogen Production Today and 
Trends.  

4. Šajbidor J., (Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU, Bratislava, Slovensko): Veda, výskum 
a vzdelávanie na Fakulte chemickej a potravinárskej tech-
nológie STU Bratislava. 

5. Drahoš J., (Akademie věd České republiky, Praha):  
Nová strategie Akademie věd: „Strategie AV21 – špičkový 
výzkum ve veřejném zájmu“.  

6. Štěpánek F., (VŠCHT Praha): Remote Control of 
Reaction-Diffusion Processes using Chemical Microro-
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bots.  
7. Pospíšil M.,  (VŠCHT Praha): Možnosti spolupráce 

výzkumných organizací a průmyslových podniků v novém 
Operačním programu věda, výzkum, vzdělávání (OP 
VVV).  

 
Konference se zúčastnilo přes 280 odborníků, kteří 

prezentovali 130 přednášek a 103 posterových sdělení, 
zaměřených na následující tematické okruhy: 
 
•   Chemické technologie a materiály, zdroje energie 
   – Petrochemie a organická technologie 
   – Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva 
   – Polymery, kompozity 
   – Anorganická technologie, materiálové inženýrství 
   – Biotechnologie 
   – Syntéza a výroba léčiv 
 
•   Technologie pro ochranu prostředí 
   – Zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technolo-
gie pro dekontaminaci půd 
   – Bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza 
rizik, atd. 

 
V rámci konference se uskutečnil také seminář o spo-

lupráci s novými výzkumnými centry CATPRO (Kubička D., 
VÚAnCH, Litvínov) a TPK (Pospíšil M., VŠCHT Praha). 

Finanční odměnou, na kterou přispěly Svaz chemic-
kého průmyslu ČR a společnost Teva Pharmaceuticals CR, 
s.r.o., (sekce Syntéza a výroba léčiv) byly oceněny násle-
dující příspěvky: 

1. Ústní sdělení v sekci Syntéza a výroba léčiv  
Gajdošová M., Pěček D., Sarvašová N., Štěpánek F.: 

Polymer Swelling Kinetics of Binary Matrices Containing 
Hydrophobic Additive Studied by Magnetic Resonance 
Imaging.  

2. Posterové sdělení v sekci Anorganická technologie, 
materálové inženýrství  

Šlang S., Loghina L., Pálka K., Vlček M.: Induced 
Changes in Thin Layers of As-S System Deposited by 
Spin Coating and Thermal Evaporation.  

3. Posterové sdělení v sekci Polymery, kompozity 
Hoza A., Cejpek I., Buráň Z., Kratochvíla J.: Novel 

Blends of Commercial Impact-Resistant Copolymers with 
Block Copolymer Prepared via Laboratory Stopped-Flow 
Technique.  

4. Posterové sdělení v sekci Ropa, plyn, uhlí, paliva, 
biopaliva:   

Vráblík A., Hamerníková J., Němec J., Černý R.: 
Low-Temperature Properties of Diesel Fuel Containing 
Fame.  

5. Posterové sdělení v sekci Syntéza a výroba léčiv  
Šimek M., Vyňuchal J., Tomášová L., Kratochvíl B.: 

Hnětení: alternativní metoda modifikace velikosti částic 
účinné látky.  

6. Posterové sdělení v sekci Zpracování odpadů, 
ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd  

Thanh D.N., Herzogová L., Černá K., Doušová B., 

Ulbrich P., Kubička D.: Magnetic Nanostructured Ti-Fe 
Oxides: A Novel Adsorbent for the Removal of Arsenic 
and Selenium from Water. 

7. Posterové sdělení v sekci Biotechnologie 
Baláž J., Báleš V., Timár P. Jr., Timár P.: Modeling of 

White Wine Fermentation – Parameter Sensitivity Study. 
 
Představenstvo ČSCHP také rozhodlo udělit Cenu 

Viktora Ettela 2015 Ing. Pavlu Kubíčkovi, vedoucímu 
oddělení výzkumu Anorganiky ve Spolku pro chemickou 
a hutní výrobu, Ústí n. L. za dlouholetý úspěšný vývoj 
nových technologií při výrobě epichlorhydrinu, speciál-
ních chlorovaných uhlovodíků a dalších anorganických 
výrob. 

K úspěšnému průběhu 3. Mezinárodní konference 
ICCT 2015 přispěly rovněž následující společnosti, kterým 
patří velký dík: Unipetrol, a.s., Linde GAS, a.s., BioTech, a.s., 
Parr Instrument, GmbH, Nicolet CZ, s.r.o., Teva Pharmaceu-
ticals CR, s.r.o., Dekonta, a.s., P-LAB, a.s., Lučební závody 
Draslovka, a.s. Kolín, CHEMOPROJEKT NITROGEN, a.s., 
Shimadzu, GmbH, PRECHEZA, a.s., BIO-PORT Europe, 
s.r.o., Brněnská Drutěva, výrobní družstvo. 

Příští, v pořadí 4. Mezinárodní konference ICCT 
2016, se uskuteční rovněž v hotelu Galant v Mikulově 
v termínu 25. – 27. dubna 2016. 

 
Jiří Hanika 

 
 

Česká hlava má pět oceněných 
Tisková zpráva 

 
V Praze byly vyhlášeny nejlepší patenty, objevy 

a vynálezy za rok 2015. Z několika desítek nominací na 
titul Česká hlava vybrala odborná porota složená ze zá-
stupců akademie věd a vysokých škol čtyři laureáty a své-
ho laureáta určila i vláda. 

Národní cenu vlády Česká hlava získal prof. PhDr. 
Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE z Filozofické fakulty 
Jihočeské univerzity za celoživotní přínos v oblasti anglis-
tiky. 

prof. Hilský je světově uznávaný odborník na dílo 
anglického dramatika Williama Shakespeara. Do českého 
jazyka přeložil celé jeho dílo. V roce 2001 byl za zásluhy 
o šíření anglické literatury v Česku jmenován Alžbětou II. 
čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2011 ob-
držel medaili Za zásluhy. 

Cena společnosti Kapsch za významný objev, patent 
či jiný vědecký počin získal Ing. Jan Mašát, CSc. za nale-
zení nové, bezodpadové metody výroby perchlormetyl-
merkaptanu, který se používá pro výrobu pesticidů. Inspi-
rován slovy Wichterleho: „Úspěch chemika je dán tím, 
dokáže-li výsledky svého výzkumu převést od zkumavky 
po barák,“ orientoval své vynálezy cílevědomě tak, aby 
jeho řešení byla technicky schůdná a v praxi přinesla co 
největší užitek. 

Navázáním spolupráce se zahraničím se metoda brzy 
uplatnila v NSR, Izraeli, USA, Brazílii, Indii, Austrálii 
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a Číně. Jeho technologie se uplatňuje minimálně na sedmi 
místech ve světě. Ing. Mašát přitom musel čelit dnes již 
těžko pochopitelným potížím ve styku se zahraničím, neu-
stálým kontrolám stranickými orgány, výslechům STB, 
omezováním korespondence a telefonátů a nejistým mož-
nostem výjezdů do zahraničí, které vyústily v zákaz prode-
je PMM firmě Olin Corporation (USA). 

Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu, která se udě-
luje za významnou technickou či výrobní inovaci, získal 
Dr. Luboš Hes a jeho společnost SENSORA za nede-
strukční přístroje ALAMBETA a PERMETEST pro měře-
ní tepelného komfortu oděvů. 

V České republice byly tyto přístroje použity při vý-
voji nového spodního prádla a ponožek vyráběných re-
spektovanou firmou MOIRA. Řada dalších měření pak 
přispěla k vývoji i dalších nových textilií, zejména pak 
spacích pytlů, vyráběných českými outdoorovými firmami. 
Celkem se přístroje SENSORA používají ve 22 zemích 
světa. 

Cenu Skupiny ČEZ, která se uděluje za významnou 
práci doktorandskou v oblasti technických věd, získal Ing. 
Vítězslav Jarý, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR, a to za 
nové materiály vhodné pro detekci neviditelného ionizují-
cího záření. 

V posledních letech raketově roste počet aplikací, při 
kterých je nutné detegovat právě neviditelné pronikavé 
záření (gama záření, rentgenové záření) např. v průmyslu 
(odhalování netěsností v látkách, hledání ropných ložisek), 
v lékařství (CT, PET detektory), v oblasti bezpečnosti 
(rámy na letištích) i vědě (LHC urychlovač CERNu). 

Zároveň roste poptávka po nových materiálech pro 
konstrukci zdrojů tzv. laditelného bílého světla. Ač to ne-
musí být na první pohled jasné, obě tyto velké skupiny 
aplikací mají mnoho společného. 

V týmu pod vedením doc. Ing. Martina Nikla, CSc., 
Vítězslav Jarý pracoval na vývoji a optimalizaci právě 
těchto materiálů. Některé materiály se vyrábí s jejich účas-
tí přímo v ČR, jiné se získávají díky široké spolupráci 
s laboratořemi z celého světa (Japonsko, Čína, Francie, 
Itálie, USA...). Vědecký tým našel zcela novou neprobáda-
nou specifickou skupinu látek (ternární sulfidy dopované 
ionty vzácných zemin), které mohou sloužit pro oba výše 
zmíněné účely. Jako prvním na světě se jim povedlo tyto 
látky syntetizovat s danými vlastnostmi a provést velmi 
podrobný popis jejich fyzikálních vlastností. Pro tuto sku-
pinu látek již má FZÚ AV ČR udělené 4 národní patenty. 

Cenu společnosti Česká hlava, která se uděluje za 
významnou doktorandskou práci v oblasti přírodních věd, 
získala RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D. z katedry botaniky 
Přírodovědecké fakulty UK, která se věnovala stresové 
odolnosti zelených řas jařmatek v Arktidě a Antarktidě. 

Výsledky ukázaly, že oproti původnímu předpokladu 
jařmatky nepotřebují ke svému přežití vytvářet specializo-
vaná odolná stadia (spory), ale po otužení přežijí vyschnutí 
i zmrznutí ve vegetativním stavu. Navíc bylo zjištěno, že 
jařmatky produkují fenolické látky, které mají schopnost 
pohlcovat UV záření. 

 
 

Cena  
Julie Hamáčkové  
na VŠCHT Praha 
 

Cena Julie Hamáčkové je 
ocenění, které je udělováno na 
VŠCHT Praha od roku 2015 ve 
třech různých kategoriích. Cena byla založena výzkum-
ným týmem v rámci projektu strukturální změny na 
VŠCHT Praha, zaměřeném na genderovou rovnováhu 
v řízení lidských zdrojů a zohledňování genderové dimen-
ze ve vědeckých pracích a projektech. Soutěž nese jméno 
Julie Hamáčkové, významné osobnosti české hydrochemie 
a první profesorky na vysoké technické škole 
v Československu. 

Cenu Julie Hamáčkové založil výzkumný tým na 
VŠCHT Praha pod vedením Ing. Anny Mittnerové. Tým je 
jedním z partnerů evropského projektu TRIGGER* finan-
covaného ze 7. rámcového programu, který je zaměřen na 
transformaci institucí z hlediska genderové rovnosti ve 
vědě a výzkumu. Kromě VŠCHT Praha se projektu účastní 
Národní kontaktní centrum – gender a věda** Sociologic-
kého ústavu AV ČR a další evropské univerzity v Paříži, 
Londýně, Madridu a Pise. 

Jedním z popudů k založení ceny byla potřeba reago-
vat na zvyšující se zájem žen o studium na VŠCHT Praha 
(v současnosti ženy tvoří více než 60 % studentů) a podpo-
řit jejich další profesní uplatnění ve vědě, výzkumu 
a pedagogice. Rádi bychom vnesli i genderovou dimenzi 
do témat a prací vědeckého výzkumu a následného inovač-
ního procesu. Měli bychom se naučit sledovat, jak se vý-
sledky našeho bádání liší při interakci s mužským či žen-
ským pohlavím a sledovat, jak ovlivňují na konci inovač-
ního procesu mužské či ženské uživatele. Na základě těch-
to analýz dokázat predikovat a navrhovat genderově citlivý 
směr dalšího výzkumu a inovací. Přemýšleli jsme, jak 
motivovat studenty i zaměstnance začít se seriózně zabý-
vat tímto tématem, proto nás napadlo vymyslet soutěž, ve 
které ti nejlepší získají cenu, kterou jsme nazvali po první 
profesorce a děkance na VŠCHT Praha, Julii Hamáčkové. 
prof. DrSc. Ing. Dr. Julie Hamáčková (*1892 †1968) 
patřila k prvním ženám studujícím na technických vyso-
kých školách v tehdejším Československu. Jako vůbec 

 
 
* TRIGGER = TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining  Equality in Research; http://
triggerproject.eu/  
** NKC gender a věda; http://www.genderaveda.cz/ 
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první žena na vysokých školách technických byla jme-
nována profesorem chemie vody. Získala vyznamenání 
Za vynikající práci a na VŠCHT Praha působila jako pro-
děkan a později jako děkan Fakulty technologie paliv 
a vody. 

Cena je udělována ve třech kategoriích. První katego-
rie a) je ocenění akademických, výzkumných a dalších 
pracovnic za jejich mimořádný přínos k rozvoji jejich obo-
ru, druhá kategorie b) je ocenění zaměstnanců či zaměst-
nankyň školy za jejich podporu a prosazování rovných 
příležitostí v pracovních vztazích, pedagogické 
a výzkumné činnosti a třetí kategorie c) je věnována stu-
dentkám a studentům (bakalářských, magisterských či 
doktorských programů), kteří zahrnují do obsahu svých 
výzkumných témat a prací analýzu na základě genderu a/
nebo pohlaví. 

Letos byla cena vyhlášena v kategoriích a) a c). Lau-
reátka Ceny v kategorii a) je Ing. Monika Tomaniová, 
Ph.D. z Ústavu analýzy potravin a výživy, Fakulty potravi-
nářské a biochemické technologie. Hodnotící komise 
schválila jednomyslně udělení ceny Dr. Tomaniové za její 
vysokou míru přínosu pro školu v oblasti podpory a roz-
voje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 
Kandidátku na cenu nominoval Ústav analýzy potravin 
a výživy, prof. Jana Hajšlová, CSc.  Cena bude laureátce 
předána rektorem na vánočním koncertě VŠCHT Praha 
dne 15. 12. 2015. V kategorii c)  byla soutěž vyhlášena 
v červnu 2015, do soutěže bylo podáno 11 studentských 
prací. Dne 18. 11. 2015 hodnotila odborná komise pod 
vedením prorektora pro vědu a výzkum prof. Kratochvíla 
kvalitu a prezentace přihlášených studentských prací. Prv-
ní cenu získala Bc. Michaela Švarcová, studentka 5. roční-
ku FPBT s prací na téma „Léčba kožních mykóz pomocí 
nízkoteplotního plazmatu“. Další oceněné a seznam přihlá-
šených prací je uveřejněn na intranetu VŠCHT Praha 
v sekci Oddělení pro vědu a výzkum. 
 

Ing. Kateřina Grecová, Ing. Anna Mittnerová 

Mentoring pro středoškolačky Národního  
kontaktního centra – gender a věda.  
Již čtvrtým rokem se zapojením VŠCHT.  
Děkujeme!* 
 

V červnu skončil pátý ročník mentoringového progra-
mu pro středoškolačky, jehož cílem je podporovat dívky 
ve studiu technicky zaměřených vysokých škol. Již tradič-
ně se v roli mentorek objevily i studentky VŠCHT Praha. 

Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociolo-
gického ústavu Akademie věd ČR zahájilo roku 2009 pi-
lotní kolo mentoringového programu pro studentky střed-
ních škol. Pro centrum, které se jinak zaměřuje na zkou-
mání a prosazování genderové rovnosti ve vědě, to byl 
krok do neznáma. Do té doby se zabývalo situací vědkyň 
a vědců, nejmladší cílovou skupinu tedy tvořili doktorandi 
a doktorandky. V roce 2008 však vydalo svoji první Moni-
torovací zprávu, která na základě statistických dat mapuje 
postavení žen v české vědě. K našemu nemilému překva-
pení byla situace spíše tristní. Nejhorší byla v oblasti tech-
nických věd, kde ženy mezi výzkumníky téměř zcela chy-
běly. Bylo jich necelých 14 % (Tenglerová 2008). Na roz-
díl od ostatních vědních oblastí přitom nebyla absence 
výzkumnic způsobena odchodem žen z vědy v doktorské 
či postdoktorské fázi, nýbrž tím, že chyběly již na stupni 
bakalářském. Jinými slovy, středoškolačky si pro své další 
studium technické obory nevybírají. Pokud jsme tedy chtě-
ly podpořit ženy i v technických vědách, bylo zřejmé, že 
se musíme zaměřit na mladší ročníky než vysokoškolačky. 
Jsme totiž přesvědčené, že dívky jsou na technické obory 
stejně nadané jako chlapci, jen se s nimi v tomto směru 
příliš nepočítá. A ukázalo se, že to byl krok správným 
směrem. Do roku 2015 program absolvovalo 
175 středoškolaček, z nichž se pak většina přihlásila na 
technické obory, a některé z nich se nám již do programu 
vracejí jako mentorky. 

Základní koncepce je postavena na spolupráci středo-
školačky s mentorkou, studentkou libovolného stupně vy-

Foto: Výherkyně Ceny Julie Hamáčkové v kategorii c) s ostatními 
účastníky, odbornou komisí a realizačním týmem 

 
* Tato zpráva vznikla v rámci projektu EUPRO II (číslo projektu LE 12003). 

Foto: Mentoringová dvojice z 3. ročníku programu (2013), vlevo 
středoškolačka Nikola Soukupová, vpravo mentorka z VŠCHT 
Veronika Martinská. Foto: Tereza Darmovzalová  
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soké školy technického zaměření. Mentorek se doposud 
zúčastnilo 98 ze 7 vysokých škol, ze 3 měst – Prahy, Brna 
a Olomouce. 16 z těchto mentorek studovalo na VŠCHT 
Praha. A jak program probíhá? Mentorka středoškolačce 
během letního semestru představuje svůj studijní obor, 
způsob jeho výuky na konkrétní škole a možnosti budoucí-
ho profesního uplatnění. Konkrétní náplň programu je na 
domluvě středoškolačky s mentorkou, takže dívky mají 
možnost zaměřit se na to, co je nejvíce zajímá.  

Mentoringové aktivity zahrnují například návštěvy 
školy, přednášek, laboratoří, i účast na méně formálních 
studentských akcích, seznamování s vyučujícími a dalšími 
studujícími z příbuzných oborů, či neméně podstatné ho-
vory u kávy. Jak řekla jedna absolventka programu: 
„Mentorka mě provedla celou školou, ale nejvíce jsem si 
odnesla ze schůzek, kdy jsme si hlavně povídaly.“ Zájmy 
a potřeby středoškolaček jsou velice různé. Většina z nich 
chce získat co nejvíce informací o různých oborech a ško-
lách, aby měly větší rozhled a mohly se informovaně roz-
hodnout, na jakou školu a jaký obor se přihlásit. Proto 
mohou spolupracovat s libovolným počtem mentorek na-
jednou. Některé dívky si chtějí potvrdit své původní roz-
hodnutí a dodat si odvahu pro studium oborů, od nichž 
bývají dívky svým okolím spíše odrazovány, jak ukazují 
tyto citace našich mentees: „I mí rodiče si myslí, že jako 
žena nemám takovou šanci ve vědě něco dokázat, jako 
kdybych byla muž.“ nebo „V rodině moc nesouhlasí s mojí 
volbou. Myslí si, že to není nic pro mě studovat technickou 
školu.“  

Nejspíš vás již napadlo, co z toho mají samotné men-
torky. Kromě dobrého pocitu, že někomu pomohly, často 
říkají, že se zlepšily v komunikačních, organizačních 
a popularizačních dovednostech a také získaly větší nadše-
ní pro vlastní studium, jako například tato vysokoškolačka: 
„[…] program mi přinesl další ujištění, že jsem si vybrala 
obor, jak nejlépe jsem mohla, a znovu bych si vybrala úpl-
ně stejně!“ My se zase snažíme mentorkám revanšovat 
organizováním kurzů profesního a osobního rozvoje (např. 
time managementu, prezentačních dovedností), zaměře-
ných přímo na začínající výzkumnice a výzkumníky, 
a v rámci akcí pořádaných NKC se snažíme o jejich zvidi-
telňování jako odbornic a talentovaných mladých vědkyň.  

Chtěly bychom tímto poděkovat našim mentorkám, 
bez nichž by program nemohl existovat, a které mají hlav-
ní zásluhu na tom, že se stejně jako kdysi ony další středo-
školačky nadchnou pro studium technických oborů. Odvá-
díte skvělou práci! Více o programu najdete na adrese 
www.genderaveda.cz/mentoring. 

 
Kateřina Cidlinská 

Národní kontaktní centrum – gender a věda 
katerina.cidlinska@soc.cas.cz  

 
LITERATURA 
  1. Tenglerová H.: Postavení žen v české vědě a aktivity 

na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2010. 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2014. 

 

První ročník Podzimní školy učitelů chemie  
naplnil vzdělávací centrum UniCRE moderními 
experimenty 
Tisková zpráva 
 

Výzkumné a vzdělávací centrum UniCRE 
v Chemparku Záluží hostilo ve svých laboratořích mezi 
9. a 11. říjnem první ročník Podzimní školy učitelů che-
mie. Akce se zaměřila na ukázku experimentů a moderních 
vyučovacích metod při výuce přírodních věd. Jedná se 
o další z řady vzdělávacích aktivit Vysoké školy chemicko
-technologické v Praze, realizovaných s podporou projektu 
Amgen Teach, který financuje Nadace společnosti Amgen. 
Podporu poskytl také Unipetrol, který dlouhodobě prosa-
zuje propojení vzdělávání s praxí v chemickém oboru.  

 

 
Bádání studenty baví 
Tisková zpráva 

 
Na strakonickém gymnáziu se ve středu 25. listopadu 

konal workshop pro učitele chemie. Jednalo se o první 
akci z podzimní série regionálních workshopů pro učitele 
chemie. Ta vznikla ve spolupráci s Vysokou školou che-
micko-technologickou v Praze (VŠCHT Praha) v rámci 
projektu Amgen Teach, který je financovaný z Nadace 
společnosti Amgen. Cílem workshopů je zlepšovat přístup 
středoškolských profesorů k moderním poznatkům a meto-
dám z oblasti přírodních věd a jejich výuky. 

Podzimní série regionálních workshopů pro učitele 
chemie je další aktivitou na podporu moderního pojetí 
výuky chemie v České republice. VŠCHT Praha se dlou-
hodobě snaží pozitivně ovlivnit kvalitu středoškolského 
vzdělání a reaguje na jeho nedostatky, jako jsou klesající 
zájem studentů o studium přírodních věd nebo často ome-
zený přístup učitelů k průběžnému školení. Program stra-
konického workshopu byl zaměřen na badatelsky oriento-
vané experimentování a zahrnoval čtyři bloky, ve kterých 
byly představeny méně známé a méně tradiční pokusy ze 
čtyř tematických oblastí: netradiční reakce s mědí, pokusy 
na principu elektrolýzy a dva bloky demonstračních poku-
sů pro výuku. Zájemci se mohli podílet např. na experi-
mentech s chlorem či elektrolýzou v chemii. „Součástí 
regionálního workshopu byl také seminář o využití nových 
učebních postupů v praxi, na kterém se naši odborníci 
snažili široce obsáhnout problematiku motivace studentů. 
Klíčové je, aby žáci během realizace pokusů podstatu dějů 
objevovali a chápali sami. Pedagogové tak mohou na zá-
kladě nově získaných informací motivovat své žáky pro 
studium chemie a přírodních věd,“ shrnuje prof. Ing. Karel 
Melzoch, CSc., rektor VŠCHT Praha. „Každou podobnou 
vzdělávací aktivitu, která má za cíl zkvalitnit výuku na 
našem gymnáziu, vítáme. Považujeme za nutné, aby měli 
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experimentální techniky pozitronové emisní tomografie, 
molekulární nebo atomární hmotnostní spektrometrie 
a elektronové mikroskopie.  

Díky spektrometru iontové pohyblivosti se mohou 
dělit organické látky se stejným sumárním vzorcem a být 
zobrazovány na biologickém povrchu. Ve fúzním zobraze-
ní budou použity techniky desorpčního elektrospreje 
i desorpce laserem. Dále budou na přístroji využívány 
moderní proteomické přístupy s disociací přenosem elek-
tronu a nativní hmotnostní spektrometrie. Nové instrumen-
tálně-analytické možnosti přístroje umožní získat 
v experimentech vyšší selektivitu a také více strukturních 
informací o studovaných systémech. 

Využití přístroje iontové mobility je otevřeno i pro 
badatele mimo Akademii věd a jeho aplikace zahrnují 
analytickou chemii, strukturní biologii, klinickou mikrobi-
ologii, organickou syntézu nebo nově se rozvíjející obory. 
Jedním z nich je tzv. intraoperativní hmotnostní spektrome-
trie, která nachází hlavní uplatnění v nádorové chirurgii. 

S intraoperativní hmotnostní spektrometrií budou mít 
zájemci možnost seznámit se v příštím roce. Na jaře příští-
ho roku Mikrobiologický ústav společně se svými partnery 
uspořádá mezinárodní konferenci zahrnující techniky ion-
tové mobility, hmotnostně spektrometrického zobrazování, 
desorpčního elektrospreje a především techniky intraope-
rativní hmotnostní spektrometrie (REIMS) – „Innovations 
workshop related to ion mobility, REIMS, DESI and Ima-
ging“, na kterou je možno se již nyní registrovat (https://
www.waters.com/waters/eventInstance.htm?
eiid=134868691). 

naši studenti možnost potkávat se s moderními vyučovací-
mi metodami,“ dodává Mgr. Miroslav Hlava, ředitel Gym-
názia Strakonice. 

 
 
MBÚ uvádí do provozu přístroj, který pomůže 
ve vývoji nových metod pro včasné odhalení 
infekčních a metabolických chorob 
Tisková zpráva 

 
Výjimečné zařízení, spektrometr iontové pohyblivos-

ti, který pomůže při vývoji nových metod pro včasné od-
halení infekčních a metabolických chorob, uvedl do provo-
zu ve čtvrtek 10. prosince 2015 Mikrobiologický ústav 
AV ČR, v. v. i., za přítomnosti čelních představitelů Aka-
demie věd ČR.  Přístroj pomůže v akademickém i apliko-
vaném sektoru při řešení problémů klinického výzkumu. 
Spektrometr, který zpřístupní nové instrumentálně-
analytické techniky, jež dosud nebyly v ČR k dispozici, 
byl pořízen v rámci Strategie AV21, jejíž motto zní 
„Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.  

Vývoj a aplikace multimodálních zobrazovacích tech-
nik jsou jedním z prioritních cílů pracoviště prof. Vladimí-
ra Havlíčka, které se zaměřuje na lékařskou problematiku 
s možným rychlým přenosem výsledků základního výzku-
mu do klinické praxe. Jde o vývoj nových metod pro včas-
nou diagnostiku infekčních onemocnění, popis orgánového 
postižení u dědičných a metabolických chorob nebo tkáňo-
vých procesů spojených se stárnutím organismu. Mikrobi-
ologický ústav společně s partnery z Univerzity Palackého 
v Olomouci ve svých projektech propojuje zobrazovací 

Členská oznámení a služby 

Noví členové 2015 
 
Beránek Tomáš, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Bílková Dana, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Enderesová Markéta, studující, PřF MU Brno 
Hájková Tereza, Ing., studující, Univerzita Pardubice 
Hradilová Šárka, Mgr., Ph.D., PřF UP Olomouc 
Jakubec Martin, Ing., studující, ÚCHP AV ČR Praha 
Kavanová Mária, Ing. , studující, VŠCHT Praha 
Keiser Reinhard, M.Sc., studující, PřF UK Praha 
Klejch Tomáš, Bc., VŠCHT Praha 
Kočovský Pavel, Prof., DSc., PřF UK Praha 
Kolářová Lenka, Mgr., studující, PřF MU Brno 
Koukal Petr, Ing., PřF UK Praha 
Kout Martin, Ing., studující, Univerzita Pardubice 
Králová Radka, Ing., Mgr., studující, PřF UP Olomouc 
Křemen Filip, Ing., studující, UTB Zlín 
Lhotka Miloslav, Ing., Ph.D., VŠCHT Praha 
Lipovská Pavlína, Bc., studující, VŠCHT Praha 
Lízal Tomáš, Mgr., studující, PřF MU Brno 

 
 
Mališ Jakub, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Mikšátko Jiří, Ing., VŠCHT Praha 
Mlateček Martin, Ing., studující, Univerzita Pardubice 
Nechvílová Kateřina, Ing., studující, Univerzita Pardubi-
ce 
Němeček Michal, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Proislová Alena, studující, UTB Zlín 
Slehová Eva, Ing., Univerzita Pardubice 
Šidová Veronika, Mgr., studující, PřF UP Olomouc 
Šútorová Katarína, Mgr., studující, PřF MU Brno 
Tomášiková Ktistína, Mgr., studující, PřF MU Brno 
Trnková Eva, RNDr., Ph.D., PedF MU Brno 
Ustrnul Lukáš, Mgr., studující, PřF MU Brno 
Vik Ondřej, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Vrbková Eva, Ing., studující, VŠCHT Praha 
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Docenti jmenovaní od 2.2.2015 do 1.7.2015 
 
doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.  
pro obor Farmaceutická technologie-galenická farmacie 
 
doc. Ing. Martin Halecký, Ph.D. 
pro obor Biotechnologie  
 
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. 
pro obor Biomolekulární chemie  
 
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Hrdličková Kučková, Ph.D. 
pro obor Biochemie  
 
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.  
pro obor Chemické inženýrství  
 
doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 
pro obor Lékařská chemie a biochemie  
 
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. 
pro obor Farmakognosie  
 
doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 
pro obor Farmaceutická chemie  
 
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. 
pro obor Metalurgická technologie  
 
doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. 
pro obor Mikrobiologie  
 
doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 
pro obor Analytická chemie  
 
doc. Dr. Ing. Martin Míka  
pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů
  
 
doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. 
pro obor Farmaceutická chemie  
 
doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr.rer.nat., DSc.  
pro obor Fyzikální chemie  
 
doc. RNDr. Lubomír Svoboda,Ph.D.  
pro obor Didaktika chemie  
 
doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D.  
pro obor Zemědělská chemie  
 

doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. 
pro obor Chemické a energetické zpracování paliv  
 
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.  
pro obor Agrochemie a výživa rostlin  
 
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.  
pro obor Biotechnologie 
 
doc. Ing. Jan Vališ, Ph.D.  
pro obor Technologie makromolekulárních látek  
 
doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. 
pro obor Technologie organických látek  
 
 
Profesoři jmenovaní s účinností od 1.11.2015 
 
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. 
pro obor Zemědělská chemie 
na návrh Vědecké rady Agronomická fakulty, Mendelova 
univerzita Brno  
 
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. 
pro obor Analytická chemie 
na návrh Vědecké rady PřF UP   
 
prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. 
pro obor Fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady FCHT Univerzity Pardubice 
 
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 
pro obor Environmentální vědy 
na návrh Vědecké rady PřF UK Praha 
  
prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr. 
pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů 
na návrh Vědecké rady FCHT Univerzity Pardubice 
 
prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. 
pro obor Klinická biochemie 
na návrh Vědecké rady 1. LF UK Praha 
 
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. 
pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí 
na návrh Vědecké rady Fakulty chemické VUT Brno 
 
prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.  
pro obor Fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady FCHI VŠCHT Praha  
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Osobní zprávy 

Prof. Herbert Morawetz stoletý 
 
 
V říjnu 2015 oslavil své sté narozeniny Professor 

Emeritus (Polytechnic Institute of Brooklyn) Herbert Mo-
rawetz, významná osobnost světové polymerní vědy, mj. 
i nositel medaile Jaroslava Heyrovského nebo čestného 
doktorátu Římské university. Většinu své vědecké kariéry 
prožil v Kanadě a USA. Teprve před deseti lety odešel 
z funkce redaktora jednoho z nejprestižnějších časopisů 
v oboru, Macromolecules (pedagogickou a vědeckou čin-
nost ukončil o něco dříve), a zároveň publikoval na inter-
netu své vzpomínky pod titulem My 90 Years, které vyšly 
knižně česky (Mých devadesát let, Nakladatelství Acade-
mia, 2008). Je to kniha neobyčejně poutavá a vřele ji do-
poručuji k přečtení. Nebýt ale povzbuzování jeho přítele, 
prof. Pavla Kratochvíla, bývalého ředitele Ústavu makro-
molekulární chemie, pravděpodobně by se k jejímu sepsá-
ní neodhodlal, jak sám přiznává v úvodu. 

prof. Morawetz měl a jistě stále má velmi silný vztah 
ke své staré vlasti, původnímu Československu, protože se 
narodil v Úpici v Podkrkonoší, kde také prožil část dětství 
a mládí. Pocházel z početné a rozvětvené židovské, česky 
mluvící rodiny, která ve východních Čechách podnikala 
v textilním oboru. Svou schopnost hovořit česky si ucho-
val do pozdního věku, jak jsem se o tom mohl několikrát 
přesvědčit při jeho návštěvách na Ústavu makromolekulár-
ní chemie AV ČR. Nejenže tak mluvil plynně v běžném 
hovoru (po více než 60 letech pobytu v anglicky mluvícím 
prostředí!), on dokonce při přednáškách používal i českou 
odbornou terminologii a jen zřídkakdy požádal auditorium 
o překlad příliš speciálního výrazu. 

Morawetzovi měli bohaté kontakty s politickou i kul-
turní elitou První republiky. Při své návštěvě východních 
Čech přenocoval v jejich úpickém domě i prezident Masa-
ryk, o jehož slavném přivítání v tomto městečku se dokon-
ce do dnešní doby dochoval filmový záznam. Byli zkrátka 
respektovanou vlasteneckou rodinou, která se stýkala 
s takovými osobnostmi té doby, jako byl např. Jan Masa-
ryk, MUDr. A. Čapek (otec bratří Čapků), dramaturg Oto-
kar Fischer, pozdější novinář Pavel Tigrid, skladatel Jaro-
slav Křička, manželé E. a H. Benešovi, spisovatel Jaromír 
John, ředitel Národního divadla Jaroslav Kvapil a další. 

V roce 1939 se téměř celé rodině Morawetzů podařilo 
před nacisty uniknout do ciziny. Herbert za dosti dobro-
družných okolností prchal přes Polsko, Francii, Belgii 
a Anglii až do kanadského Toronta. Tam také začal studo-
vat na tamní univerzitě chemii, kde získal titul bakaláře a 
pak magistra na katedře chemického strojírenství. Hned po 
válce, v roce 1945, se oženil s Cathleen Syngeovou, poz-
dější významnou matematičkou, přestěhoval se s ní do 
Brooklynu a pustil se do doktorandského studia na Brook-
lynském polytechnickém institutu pod vedením jednoho ze 
zakladatelů makromolekulární chemie Hermana Marka, 

kde se již zabýval polymerní chemií, a ve své disertační 
práci pak polyelektrolyty, zejména biologickými, jimž 
zůstal dlouhou dobu věrný.  

(Na prof. H. Marka mám osobní vzpomínku: Při své 
návštěvě na ÚMCH přednášel již jako více než devadesáti-
letý pán. Stalo se, že prof. Wichterle, přítomný 
v posluchárně, se ho na něco zeptal. Nevím už, o co šlo, 
ale prof. Mark, k velkému gaudiu přítomných, oslovil na-
šeho pana profesora „young man“.) 

Prof. Morawetz poté rok pracoval v laboratoři protei-
nů na Harvard Medical School v Bostonu, pod vedením E. 
J. Cohna, ale již roku 1951 se ocitl opět na Brooklynském 
polytechnickém institutu, kde začal i přednášet. Rok 1956 
strávil ve Weizmannově institutu v izraelském Rehovotu u 
A. Katchalskeho. Tehdy se v Rehovotu konalo památné 
sympozium IUPAC o makromolekulách, na které byl 
z Československa vyslán i prof. O. Wichterle, a kde vznikl 
nápad uspořádat podobné sympozium i v Praze. To se pak 
opravdu v roce 1957 uskutečnilo a znamenalo zásadní 
zlom ve výzkumu polymerů v naší zemi - a také přispělo 
k rozhodnutí o založení ÚMCH a stavbě jeho nové budo-
vy. Prof. Morawetz se účastnil i dalšího pražského sympo-
zia IUPAC o polymerech v roce 1965. 

Prof. Morawetz se stýkal i s ruskými vědci (zejména 
se čtveřicí slavných jmen Kargin, Platé, Kabanov, Volken-
stein) a SSSR také navštívil. V roce 1978 se konalo poly-
merní sympozium v Taškentu, na které byl pozván. U vě-
domí toho, jak jsou někteří sovětští vědci pronásledováni 
a jak je jim bráněno ve výjezdu na Západ, podpořil kam-
paň za bojkot tohoto setkání, organizovanou nositelem 
Nobelovy ceny P. J. Florym – a skutečně mnoho význam-
ných západních vědců svou účast tehdy odřeklo. 

V roce 1965 vydal knihu Macromolecules in Solution 
(česky vyšla pod názvem Chování makromolekul 
v roztoku, Academia, Praha 1971). Ta vyšla 12 let po slav-
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Výročí a jubilea 

Jubilanti ve 2. čtvrtletí 2016 
 
90 let 
Ing. Antonín Kašpar, (21.6.), Opava 
 
85 let 
Ing. Josef Barvíř, (13.4.), SIJVPP Praha 
 
80 let 
doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., (1.5.), ČVUT Praha 
doc. Ing. Ladislav Forman, CSc., (21.5.), VÚ 

mlékárenský Praha 
Jiří Tolman, (4.6.), Bratři Tolmanové, s.r.o. Křivoklát 
Ing. Bohumil Masař, CSc., (20.6.), ÚMCH AV ČR Praha 
 
75 let 
Ing. Pavel Sedláček, CSc., (5.4.), SILON Planá 

nad Lužnicí 
Ing. Jiří Otrusina, (7.4.), Aqua-Styl s.r.o., Prostějov 
Mgr. Karel Pecháček, (8.4.) Gymnázium Prachatice 
Ing. Ivan Koruna, CSc., (17.5.), VÚV TGM Praha 
 
70 let 
doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc., (2.5.), VŠCHT Praha 
Ing. Pavel Průcha, (4.5.), Plzeňský Prazdroj a.s. Plzeň 
Ing. Marie Holasová, (10.5.), VÚPP Praha 
prof. RNDr. Robert Ponec, DrSc., (12.5.), ÚCHP 

AV ČR Praha 
doc. Ing. Jiří Karhan, CSc., 21.5.), ČNB Praha 
prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc., (1.6.), PřF UK Praha 
Ing. Petr Janák, CSc., (3.6.), VÚ zušlechťovací Dvůr 

Králové nad Labem 
 
65 let 
Ing. Svatopluk Sukop, (1.4.), UTB Zlín 
Ing. Hana Vaněrková, (13.4.), IPVZB Praha 
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., (13.5.), ÚOCHB AV ČR 

Praha 
 

60 let 
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., (7.4.), Univerzita 

Pardubice 
prof. Ing. Vladimír Filip, CSc., (8.4.), VŠCHT Praha 
Mgr. Ivan Jirka, CSc., (11.4.), ÚFCH J.H. AV ČR Praha 
Ing. Karel Kutílek, (19.4.), Laktos Praha 
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., PřF Ostravské 

univerzity 
prof. Ing. Radim Hrdina, CSc., Univerzita Pardubice 
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., (29.4.), PřF MU – 

RECETOX 
Ing. Ivo Jakubec, (29.4.), ÚACH AV ČR Praha 
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc., (3.5.), MBÚ AV ČR 

Praha 
doc. Ing. Petr Antoš, Ph.D., (29.5.), VÚANCH Ústí nad 

Labem 
Ing. Ladislav Čurda, (29.5.), VŠCHT Praha 
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., (2.6.), FamF 

UK Hradec Králové 
doc. Ing. Milan Javůrek, CSc., (5.6.), Univerzita 

Pardubice 
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., (6.6.), VUT Brno 
Ing. Josef Šilha, CSc., (14.6.), Praha 
Ing. Dana Říčánková, (20.6.), Unipetrol Litvínov  
 
Srdečně blahopřejeme 
 
 
 
Zemřelí členové Společnosti  
 
prof. Ing. Miroslav Trojan, zemřel 10. srpna 2015 ve 

věku nedožitých 68 let. 
Ing. Rostislav Pašek, CSc., zemřel 28. srpna 2015 ve 

věku nedožitých 80 let. 
 
Čest jejich památce 

né „bibli“ tohoto oboru, Principles of Polymer Chemistry 
(1953) P. J. Floryho, a přinesla přehled nových metod 
a teorií, které ve Floryho knize být nemohly. Vedle před-
nášení na polytechnice a standardní vědecké a publikační 
činnosti se věnoval i poradenství u firmy Dow Chemical. 

V následujícím období – a vlastně až do konce své 
odborné kariéry – začal bádat v oboru fluorescence biolo-
gických i syntetických makromolekul. V roce 1979 mu 
bylo umožněno strávit měsíc v Československu, především 
na ÚMCH, o čemž ve svých pamětech píše s velkým potě-
šením, třebaže tento pobyt byl spojen doslova s manévry 

StB. S hrdostí tam také píše o své knize Polymers: The 
Origins and Growth of a Science, která poprvé vyšla 
v roce 1985, a která je díky své obrovské bibliografii na-
prosto unikátní. 

Nevím, do jaké míry jsou hluboký odborný zájem 
a oddanost vědě prospěšné pro dobrou kondici i ve vyso-
kém věku. Možná, že studium dlouhých molekul podporu-
je dlouhověkost. Život a dílo pana profesora Morawetze, 
ale i jiných badatelů v tomto oboru, by pro to byl dobrý 
argument. 

Jiří Podešva 
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