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ŽEBŘÍČKY UNIVERZIT 

BOHUMIL KRATOCHVÍL 
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 
Trendem, ale i tradicí dnešního světa, je všechno mezi 

sebou poměřovat, kvantifikovat, prostě kdo nebo co je 
nejlepší. A tak vedle olympiád, mistrovství a Nobelových 
cen vybíráme např. i  Největšího Čecha nebo vědce 
s největším H-indexem. Tomuto trendu neušly ani univer-
zity, které jsou podle výkonnosti a prestiže řazeny do žeb-
říčků (rankings). Samozřejmě, že pro tvůrce těchto žebříč-
ků je to především dobrý a rostoucí byznys. Některé státy 
od pozice univerzity v žebříčku totiž začínají odvozovat 
její finanční dotaci. Prostě, univerzity snažte se. Kvalifiko-
vaný odhad tvrdí, že na světě je více než 26 000 univerzit 
a žebříčků je na trhu asi 30. Některé jsou globální, některé 
regionální, každý má jinou hodnotící metodiku, takže pozi-
ce jedné univerzity se liší od žebříčku k žebříčku. Jak se 
v tom vyznat? Za dobu existence žebříčků, nejstarší se 
objevily v prvních letech 3. tisíciletí, si největší prestiž 
vydobyly tři: „World University Rankings“ spravovaný 
společností Quacquarelli Symonds, a proto zkráceně nazý-
vaný QS, „Times Higher Education“ (THE) podporovaný 
společností Elsevier, a „Academic Ranking of World Uni-
versities“  (ARWU) spravovaný univerzitou Jiao Tong 
v Šanghaji.  Všechny tyto žebříčky jsou charakteru „top“, 
to znamená, že hodnotí globální výběr nejlepších univerzit. 
ARWU od 1. do 500, QS od 1. do 916 a THE od 1. do 
978., přičemž zhruba od  2/3 žebříčku je pořadí intervalo-
vé, např. po 10, 50, 100 a 200. I když při znalosti metodiky 
lze i v intervalu propočítat přesnější pořadí, tvůrci žebříčků 
dobře vědí, proč volí na vzdálenějších pozicích intervaly. 
Rozlišovací schopnost žebříčků tam není pochopitelně tak 
ostrá jako v čele. Tak např. žebříček QS na pozici 701+ 
řadí celkem 215 univerzit. Kromě toho žebříčky umožňují 
selekci univerzit podle státu, regionu, oboru, fakulty apod.  
Např. žebříček QS řadí univerzity v EU do pozic 1.–348.  
Oborové nebo fakultní řazení však, např. v případě ČR 
a žebříčku QS, příliš nefunguje, zřejmě z důvodu nedosta-
tečných vstupních dat. A tak hodnocení probíhá především 
na úrovni univerzit. Které jsou tedy nejlepší na světě, 
v Evropě a u nás? V globálním měřítku jasně dominují 
americké a britské univerzity. Na prvních  pozicích ve 
světě se promíchávají Harward, MIT, Caltech, Stanford, 
Berkeley, Cambridge a Oxford. V Evropě Cambridge, 
Oxford, College London, ETH Zürich a Imperial College 
London. První francouzská univerzita je až 10. a první 
německá 17. Bez komentáře. Nás samozřejmě více zajímá,  
jak jsou na tom české univerzity. Kopíruje pořadí českých 
univerzit v globálních žebříčcích tradiční domácí poměry?  
U nás je k dispozici žebříček výzkumných institucí, který 
vydává Rada pro vědu, výzkum a inovace (RVVI), napo-

sledy za rok 2014. Pořadí univerzit v tomto domácím žeb-
říčku podle bodů RIV je již řadu let víceméně ustálené: 
1. UK Praha, 2. ČVUT Praha, 3. MU Brno, 4. UPOL Olo-
mouc, 5. VUT Brno. Nás na VŠCHT Praha může těšit, že 
hned za těmito domácím univerzitními obry je 6. naše 
malá a jednooborová vysoká škola. V domácím žebříčku 
se, ale na rozdíl od globálních, hodnotí pouze věda, ale 
i přesto má relevantní vypovídající hodnotu.  Poprask na-
stane, když to v globálním žebříčku vyjde jinak „než je 
v kraji zvykem“. Tradiční komentáře rektorů ke globál-
ní pozici jejich univerzity si samozřejmě všímají, jak do-
padli ve světě, ale také, a možná více, jak dopadli doma.  
Máme být ovšem pyšní na české univerzity např. 
v evropském srovnání ?  Bohužel ne, pozice českých uni-
verzit de facto kopíruje pozici ČR v EU. UK Praha, naše 
největší univerzita, je v žebříčku QS Top Europe 127. 
a např. 22. je Kodaňská u., 35. Trinity College Dublin, 
43. Lomonosova u. Moskva, 46. Humboldtova u. Berlín, 
65. Vídeňská u., 135. u. Innsbruck, 156. Varšavská u., 
263. U. Komenského Bratislava, atd. Kromě toho žebříček 
QS zavedl v roce 2016 nový region, který lze z globálního 
pořadí vyfiltrovat:  „východní Evropa + centrální Asie“.  
Opět bez komentáře. Budiž nám útěchou, že zde je UK 
Praha bramborová za třemi ruskými univerzitami. Když už 
jsme u Ruska, tak v roce 2013 vyhlásila Ruská federace 
program „Top 100 world  universities in QS ranking until 
2020“.  Vybraným 15 ruským univerzitám je každoročně 
rozdělována navíc částka 1 mld rublů, aby „dohnaly a pře-
dehnaly“. Státní doping. Před časem ale něco podobného 
zmínil u nás expremiér Nečas.   

Ještě jedna poznámka před závěrem.  Pozice univerzi-
ty v žebříčku není v přímém vztahu k její velikosti (počtu 
studentů). Např. americký Caltech, který tradičně figuruje 
na prvních pozicích, má jen málo přes 2200 studentů. 
Nicméně, z rozmaru jsem se snažil najít obří světové uni-
verzity, protože to umožňuje žebříček QS. Tak např. Uni-
versidad del Valle de México má 76 000 studentů a Uni-
versidade de Sao Paulo 66 000 studentů. Na druhé straně 
Pekingská u. 40 000,  Lomonosova u. Moskva 35 000, 
Tokijská u. 27 000, U. v Dillí 22 500. A teď to zajímavé: 
UK Praha 51 000 studentů. Opět bez komentáře. 

Co napsat závěrem? Pozicí v globálním a respektova-
ném žebříčku se naše univerzity mohou chlubit, může je to 
šokovat, o metodice výběru si mohou myslet svoje, ale 
bohužel to nemohou ignorovat. Globální žebříčky jsou 
stále více respektovány, sledovány a komentovány neje-
nom v univerzitních médiích. Kromě objektivního zlepšo-
vání hodnotících parametrů vede cesta vzhůru 
od vyčlenění administrativní „žebříčkové“ kapacity na 
univerzitě, přes usilovnou komunikaci se správci žebříčků, 
k cíli lepšího zviditelnění a „pravdivějšího“ spočítání. Je 
bohužel smutnou pravdou, že informace o našich univerzi-
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tách jsou ve světě stále zkreslené, ale blýská se na lepší 
časy.  Možná, že vynaložená práce se našim univerzitám 
zúročí, když by Vládu ČR napadlo, že v připravované Me-
todice hodnocení vědy 2017+ bude zohledněna jejich pozi-
ce v globálních žebříčcích a od toho odvozené peníze. 

   
 

B. Kratochvíl  (Department of Solid State Chemistry, 
University of Chemistry and Technology, Prague):   Uni-
versity Rankings 

 
Positions of Czech universities in global rankings QS, 

THE and ARWU are commented. We should be proud of 
these positions in global and European comparison? 

 
 



Chem. Listy 110, 721744(2016)                                                                                                                                             Bulletin 

725 

JAROSLAV ČECH
a*, JIŘÍ NOHAVA

b,  
MIHAELA DUBUISSON

b a MARTINA  
VILIMOVSKÁ

c 
 

a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná 
a fyzikálně inženýrská, Katedra materiálů, Trojanova 13, 
120 00 Praha 2, Česká republika, b Anton Paar TriTec, 
Rue de la Gare 4, 2034 Peseux, Švýcarsko, c Anton Paar, 
Strakonická 3309/2e, 150 00 Praha 5, Česká republika  
jaroslav.cech@fjfi.cvut.cz, jiri.nohava@anton-paar.com, 
martina.vilimovska@anton-paar.com 
 
 

Klíčová slova: nanoindentace, vrypové zkoušky, absorpční 
multivrstvy, solární energie 

 
 
Úvod 

 
Systémy koncentrující solární energii (concentrating 

solar power systems, CSP) založené na konverzi sluneční 
tepelné energie na energii elektrickou jsou jedním 
z nejslibnějších a zároveň již využívaných zdrojů obnovi-
telné energie1–4. Technologie tzv. „parabolic trough solar 
collectors“ (PTSC) využívá zrcadla k přesměrování 
a koncentraci slunečního záření, které ohřívá transportní 
kapalinu ve sběrném potrubí. Ohřátá kapalina následně 
slouží k produkci elektrické energie (obr. 1). Technologie 
PTSC byla úspěšně instalována v řadě zemí světa a jedná 
se o jeden z nejvíce vědecky a technicky prozkoumaných 
systémů CSP. 

Současné PTSC systémy jsou navrženy na provozní 
teplotu transportní kapaliny 400 °C. Z důvodů udržení 
konkurenceschopnosti na trhu obnovitelné energie jsou 
vyvíjeny nové systémy s pracovní teplotou až 600 °C, 

jejichž účinnost může být navýšena o 5 až 10 %. Při takto 
vysokých teplotách se však mohou objevit nové degradač-
ní procesy vedoucí ke snížení účinnosti6. Pochopení těchto 
procesů je pro další rozvoj PTSC systémů, jejichž život-
nost je plánována na minimálně 20 až 25 let, zásadní jak 
z technologického, tak ekonomického hlediska. 

Klíčovým faktorem ovlivňujícím účinnost a životnost 
PTSC systémů je absorpční vrstva nanesená na korozi-
vzdorném potrubí, ve kterém proudí transportní kapalina. 
Náročné požadavky na tuto součást systému mohou být 
splněny pouze použitím speciálních multivrstev7,8. 

Optické vlastnosti a termální stabilita absorpčních 
vrstev již byly důkladně studovány, nicméně existuje pou-
ze omezené množství informací o mechanických vlastnos-
tech těchto multivrstev. Změny tvrdosti a Youngova mo-
dulu přitom mohou upozorňovat na zhoršování optických 
vlastností. Degradaci způsobuje především teplotní cyklo-
vání (rozdíly teplot den-noc), které může vést až k adhe-
sivnímu porušení vrstvy. 

Tento příspěvek je zaměřen na charakterizaci mecha-
nických vlastností a adheze typické absorpční multivrstvy 
používané v PTSC. V rámci této práce byla vyvinuta me-
todika umožňující měření tvrdosti a Youngova modulu 
(nanoindentace) a adheze absorpční vrstvy (vrypové 
zkoušky) před a po urychlených testech stárnutí simulují-
cích provoz celého systému v praxi. 

 
 

Experimentální postup 
 
Absorpční multivrstva (tab. I) byla nanesena pomocí 

PVD (physical vapor deposition) magnetronového napra-
šování (IK4 Tekniker, Eibar, Španělsko) na vnější stranu 
trubek s vnitřním průměrem 80 mm a tloušťkou stěny 
2 mm vyrobených z korozivzdorné oceli AISI 321. Ze 4 m 
dlouhých trubek používaných přímo ve skutečných pro-
vozních podmínkách PTSC byly vyříznuty přibližně 

NANOMECHANICKÁ CHARAKTERIZACE MULTIVRSTEV PRO SYSTÉMY  
KONCENTRUJÍCÍ SOLÁRNÍ ENERGII 
 
Reklamní článek firmy Anton-Paar 

Obr. 1. (a) Schéma PTSC elektrárny5, (b) potrubí vedoucí transportní kapalinu 



Chem. Listy 110, 721744(2016)                                                                                                                                             Bulletin 

726 

20 cm dlouhé válce, které byly podrobeny testům urychle-
ného stárnutí a mechanickým zkouškám. Testy urychlené-
ho stárnutí byly prováděny při teplotě 450 °C po dobu 
jednoho dne. Tlak kyslíku je klíčový pro oxidaci a poško-
zování zkoumaných multivrstev, a proto byl udržován na 
konstantní úrovni 0,1 mbar. 

 
Nanoindentace 

 
Nanoindentační testy, založené na vtlačování diaman-

tového hrotu do povrchu zkoumaného materiálu, byly pro-
vedeny na zařízení UNHT (Ultra Nanoindentation Tester) 
společnosti Anton Paar (Peseux, Švýcarsko) pomocí Ber-
kovičova trojbokého hrotu. Zkoušená tělesa byla uchycena 
ve speciálním stojanu, který byl vyvinut pro tento typ vál-
cových vzorků (obr. 2). Tvrdost (HIT) a Youngův modul 
(EIT) byly získány analýzou experimentálních dat podle 
normy ISO 14577 (cit.9). Maximální úroveň zatížení byla 
volena tak, aby testované vrstvy nebyly ovlivněny vlast-
nostmi spodnějších vrstev a substrátu10,11. Maximální zatí-
žení 0,02 mN vedlo k maximálním hloubkám vtisku při-

bližně 12 nm a bylo použito pro charakterizaci souboru 
dvou vrchních vrstev (AR+AB). Maximální zatížení 3 mN 
způsobilo penetraci hrotu do hloubky přibližně 130 nm 
a sloužilo tak k popisu vlastností multivrstvy jako celku. 
Nárůst síly na maximální hodnotu proběhl za 10 s, násle-
dovala výdrž na maximálním zatížení po dobu 5 s a odtíže-
ní během 10 s. 

 
Vrypové zkoušky 

 
Vrypové zkoušky byly provedeny pomocí zařízení 

NST (Nano Scratch Tester) společnosti Anton Paar 
(Peseux, Švýcarsko). Jednotlivé vrypy o délce 1 mm byly 
vytvořeny diamantovým sféro-konickým hrotem o polo-
měru 10 µm. Zatížení během zkoušky postupně narůstalo 
rychlostí 1000 mN min–1 z 2 mN na 500 mN. Součástí 
testu byla speciální „pre-scan“ a „post-scan“ procedura 
umožňující odstranění vlivu nerovností původního po-
vrchu a vedoucí k získání hodnot celkové a zbytkové 
hloubky vrypu. Záznam naměřených veličin (celková 
hloubka, zbytková hloubka, třecí síla, normálová síla, atd.) 
byl synchronizován s obrazem z optického mikroskopu 
pomocí tzv. „Panorama“ záznamu. Následně bylo možné 
určit kritická zatížení (Lc) definovaná jako minimální síla 
potřebná ke vzniku charakteristického typu porušení. Ob-
vykle je možné identifikovat několik druhů porušení: první 
trhliny ve vrstvě (kohezní porušení), částečná delaminace 
(převážně adhezní porušení), celková delaminace vrstvy 
(kompletní ztráta adheze mezi vrstvou a substrátem). 

 
Výsledky a diskuse 
 
Nanoindentace 

 
Typické indentační křivky síla-hloubka vtisku 

s maximálním zatížením 0,02 mN jsou znázorněny 
v obr. 3a. Maximální hloubka vtisků byla přibližně 12 nm, 
což je méně než desetina tloušťky dvou vrchních vrstev 
(AB+AR) a vliv spodnějších vrstev tak lze zanedbat. I přes 
velmi nízké hloubky vtisku křivky vykazovaly nízkou 
hladinu šumu a malý rozptyl, který byl pravděpodobně 
způsoben nehomogenní strukturou vrstev obsahujících 
póry a dutiny.  

Ačkoliv rozdíly nejsou výrazné (tab. II), vyšší hloub-
ka vtisku a tedy i nižší tvrdost byly pozorovány u vzorků 

Tabulka I 
Funkce, složení a tloušťka jednotlivých vrstev multivrstvy vytvořené PVD magnetronovým naprašováním 

Vrstva Složení Tloušťka [nm] 

Antireflexní (AR) SiO2 75 

Absorpční (AB) Mo/Al2O3 60 

Infrčervená odrazová (IRR) Mo 200 

Antidifuzní vrstva (AD) Al2O3 150 

Substrát (ocel AISI 321)     

Obr. 2. Indentační zkouška na válcových vzorcích prováděná 
pomocí UNHT zařízení (válcový vzorek umístěn ve speciálním 
stojanu) 
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po urychlených zkouškách stárnutí. Mírně výraznější po-
kles nastal u hodnot Youngova modulu. Tento vývoj může 
být připsán strukturním změnám vrstev způsobených vy-
stavením vysoké teplotě a oxidaci, nicméně změny zůstá-
vají poměrně malé. 

Je třeba zmínit nižší hodnoty tvrdosti vrchních vrstev. 
Zatímco v literatuře lze pro SiO2 nalézt hodnoty tvrdosti 
okolo 10 GPa, tvrdost měřené vrstvy nabývala pouze při-
bližně 3 GPa. To je pravděpodobně důsledkem přípravy 
vrstvy pomocí PVD magnetronového naprašování. 
V literatuře bylo pozorováno, že tímto procesem mohou 
vznikat různé struktury s různými mechanickými vlast-
nostmi v důsledku jiných parametrů nanášení12,13. 

Indentace s maximálním zatížením 3 mN vedla 
k hloubkám vtisku přibližně 130 nm (obr. 3b) a sloužila 
tak k charakterizaci multivrstvy jako celku. Vzorky po 
zkouškách urychleného stárnutí měly vyšší tvrdost 
a Youngův modul v porovnání s nestárnutými vzorky 
(tab. II). Pravděpodobným důvodem je uvolnění vnitřních 
tahových pnutí v molybdenové IRR vrstvě způsobené 
dlouhodobým vystavením vysokým teplotám14. Zároveň to 
také naznačuje, že vrchní vrstvy (AR, AB) poskytují do-
statečnou ochranu spodnějším vrstvám proti vysokoteplot-
ní oxidaci, která by mohla způsobovat zhoršení mechanic-
kých a tím i optických vlastností. 

 

Vrypové zkoušky 
 
Vrypové zkoušky s postupně vzrůstajícím normálo-

vým zatížením byly provedeny s cílem porovnat kohezní 

Obr. 3. Typické indentační křivky (síla-hloubka vtisku) vzorků před a po urychlených testech stárnutí: (a) maximální zatížení 
0,02 mN, (b) maximální zatížení 3 mN, ––– nestárnuto, - - -  stárnuto  

Tabulka II 
Tvrdost (HIT) a Youngův modul (EIT) vzorků před a po testech urychleného stárnutí pro maximální zatížení 0,02 mN 
a 3 mN 

Vzorek 0,02 mN 3 mN 

 HIT [MPa] EIT [GPa] HIT [MPa] EIT [GPa] 

Nestárnuté 3017,7 ± 497,8 70,4 ± 13,1 9590,5 ± 1081,8 177,0 ± 14,3 

Stárnuté 2531,7 ± 278,0 57,6 ± 11,1 12462,9 ± 608,1 190,2 ± 10,3 

Obr. 4. Typický vryp vytvořený v nestárnutém vzorku: zá-
znam měřených veličin, Panorama obraz celého vrypu a de-
taily porušení odpovídající jednotlivým kritickým zatížením  
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a adhezní vlastnosti multivrstvy před a po urychlených 
testech stárnutí15,16. Díky unikátní „Panorama“ technologii 
je možné jednotlivé vrypy studovat i zpětně po provedení 
testů, a tak mohou být přesně určena kritická zatížení pro 
jednotlivé stejné typy porušení vrstvy. Na studovaných 
vzorcích byly pozorovány tři typy porušení odpovídající 
kritickým zatížením (obr. 4): 
 Lc1: první trhliny vycházející z hrany vrypu, 
 Lc2: částečná delaminace (částečné odkrytí substrátu), 
 Lc3: celková delaminace (odkrytí substrátu v celé šířce 

vrypu). 
Oba typy porušení – kohezní trhliny (Lc1) i ztráta ad-

heze vrstvy (Lc2 a Lc3) – jsou důležité pro funkci celého 
systému. Kohezní trhliny vytvářejí přednostní oblasti, ve 
kterých mohou probíhat degradační procesy jako např. 
koroze a jejich vznik je tedy kritický pro životnost systé-
mu. Delaminace vrstvy způsobuje kompletní ztrátu funkč-
nosti a optických vlastností systému a během provozu by 
k ní nemělo docházet. 

Výsledky vrypových zkoušek nestárnutých a stárnu-
tých vzorků jsou porovnány v tab. III. Stárnutím došlo 
překvapivě ke zvýšení kritických zatížení potřebných 
k porušení vrstev. Relativně největší nárůst byl pozorován 
pro kritická zatížení Lc1 a Lc2. U zatížení Lc3 byl nárůst 
méně výrazný. Tato změna naznačuje zlepšení soudržnosti 
vrstev, které je následkem působení vysoké teploty během 
urychlených testů stárnutí. Použité podmínky stárnutí tak 
pravděpodobně nejsou dostatečně náročné, aby negativně 
ovlivnily soudržnost jednotlivých vrstev systému i multi-
vrstvy a substrátu jako celku. 

 
 

Závěr 
 
V této práci byly studovány mechanické vlastnosti 

a soudržnost typické multivrstvy používané v CSP elek-
trárnách (technologie PTSC) založených na konverzi slu-
neční tepelné energie na elektrickou. Cílem práce bylo 
vyvinout metodiku měření mechanických vlastností a při-
lnavosti a zároveň posoudit vliv provozních podmínek 
simulovaných testy urychleného stárnutí probíhajících při 
teplotě 450 °C na životnost systému. I přes velmi nízké 
tloušťky vrstev se podařilo určit jejich tvrdost, Youngův 
modul, kohezní a adhezní vlastnosti.  

Hlavní výsledky indentačních a vrypových zkoušek 
mohou být shrnuty takto: 
 tvrdost a Youngův modul dvou vrchních vrstev se po 

stárnutí mírně snížily, 
 tvrdost a Youngův modul multivrstvy jako celku se po 

stárnutí mírně zvýšily,  

 vrchní vrstva představuje dobrou ochranu spodních 
částí multivrstvy proti vysokoteplotní oxidaci, 

 kohezní a adhezní vlastnosti byly stárnutím zlepšeny. 
 
Tato práce byla finančně podpořena projektem NE-

CSO – Nanoscale Enhanced Characterization of Solar 
Selective Coatings programu FP7 (grant č. 310344). Auto-
ři by dále rádi poděkovali za podporu ČVUT v Praze 
(grant č. SGS16/172/OHK4/2T/14) a za možnost využití 
přístrojů společnosti Anton Paar. 
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J. Čecha, J. Nohavab, M. Dubuissonb, M. Vili-
movskác (a Czech Technical University in Prague, Faculty 
of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Re-
public, b Anton Paar Tritec, Switzerland, c Anton Paar, 
Czech Republic):  Nanomechanical Characterization of 
Multilayers for Concentrating Solar Power Systems 

 
Mechanical properties and adhesion of absorber mul-

tilayer used in concentrating solar power systems 
(parabolic trough solar collector technology) were investi-
gated using indentation and scratch measurements. It was 
found that top antireflective layer serves as good protec-
tion against high temperature oxidation. Only slight effect 
of accelerated ageing tests on hardness and Young´s mod-
ulus was observed. Cohesive and adhesive properties of 
the coating after accelerated ageing tests were even better 
than before them. 
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Ze života společnosti 

Ohlédnutí za děním v ČSCH v roce 2015 
 

Rok 2015 byl pro Společnost rokem změny názvu 
a stanov. Na květnovém zasedání r. 2015 Hlavní výbor 
schválil nové stanovy ČSCH a také změnu názvu. Od 
5. srpna 2015 tak Společnost nese název Česká společ-
nost chemická, zapsaný spolek. Česká společnost chemic-
ká jako zakládající člen Asociace českých chemických 
společností a Asociace evropských chemických společ-
ností EuCheMS (dříve FECS) měla i v roce 2015 zastou-
pení v Executive Committee a v odborných sekcích této 
organizace. ČSCH pro EuCheMS vede agendu profesio-
nální registrace, ECRB – European Chemist Registration 
Board. ČSCH je i nadále členem konsorcia evropských 
chemických společností vydávajících časopisy ChemPub-
Soc Europe (CPSE). Během hodnoceného období byl 
prof. Drašarovi udělen touto organizací čestný titul 
Fellow CPSE. 

V roce 2015 byla ČSCH i nadále „National Affiliate 
Scheme Partner“ ve struktuře International Union of Pure 
and Applied Chemistry. ČSCH svým členům uděluje 
status přidružených členů a distribuje časopis Pure and 
Applied Chemistry. ČSCH je zakládajícím členem asoci-
ace European Chemistry Thematic Network (ECTN). Její 
členové se zúčastňovali v roce 2015 práce v řadě pracov-
ních skupin a v její akreditační komisi pro chemické vy-
soké školy (Label Committee). Tradičně byla ČSCH za-
pojena do evropských projektů European Chemistry and 
Chemical Engineering Education Network EC2E2N-2 
(Life Long Learning Programme – projekt 155975-LLP-1
-2009-1-FR-ERASMUS – DGEAC/31/08). V rámci 
EC2E2N-2 a ECTN-A se ČSCH se svými členy účastnila 
práce Akreditační komise pro chemické vzdělávací pro-
gramy v Evropě (tzv. Label Committee) a řady schůzí. 
V roce 2015 byl P. Drašar uvolněn z funkce člena Label 
Committee a zvolen v květnu za presidenta celé asociace 
ECTN. EuCheMS General Assembly 2015, který se ko-
nal v září ve Vídni, se zúčastnili prof. J. John a prof. Dra-
šar. Na tomto sjezdu byl P. Drašar zvolen za voleného 
člena EuCheMS Executive Board. Dále byla rozvíjena 
smluvní spolupráce s izraelskými chemickými společ-
nostmi. 

Společnost v roce 2015 udělila po schválení Hlavním 
výborem ČSCH následující vyznamenání: prof. Ing. Jiří 
Hanika, DrSc. obdržel Hanušovu medaili za výsledky 
studií ve výzkumu a vývoji chemických reaktorů, prof. 
Ing. Josefu Horákovi, DrSc. byla udělena Medaile České 

společnosti chemické za zásluhy o rozvoj ČSCH a za 
významný přínos chemickým vědám. Nositeli ceny Milo-
še Hudlického se stali: RNDr. Zuzana Kotková, doc. 
RNDr. Jan Kotek, Ph.D., Ing. Daniel Jirák, Ph.D., doc. 
RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D., Mgr. Vít Herynek, Ph.D., 
RNDr. Zuzana Berková, Ph.D., prof. RNDr. Petr Her-
mann, Ph.D. a prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. Cena byla 
udělena za nejlepší práci publikovanou v Chemistry – 
A European Journal v roce 2010. 

Cena Karla Preise, která je každoročně udělována za 
nejlepší článek publikovaný v periodiku Chemické listy 
v uplynulém roce, byla předána Lucii Fojtíkové, Sandře 
Gőselové a Barboře Holubové z Ústavu biochemie 
a mikrobiologie VŠCHT za práci Anabolické androgenní 
steroidy – nebezpečí v doplňcích stravy (Chem. Listy 
109, 913 (2015)). Ocenění předal na květnovém zasedání 
Hlavního výboru (26. 5. 2016) šéfredaktor časopisu prof. 
B. Kratochvíl. 

Cenu Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorga-
nickou chemii získal doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D. 
z Univerzity Pardubice. Cena za organickou chemii neby-
la v roce 2015 udělena. 

Na webu ČSCH je zveřejněna v plném znění Zpráva 
o činnosti ČSCH za rok 2015, do které mají všichni čle-
nové možnost nahlédnout. Zpráva obsahuje stručné infor-
mace o akcích, které byly pod záštitou ČSCH 
v uplynulém roce organizovány. Jednalo se celkem 
o 28 konferencí a seminářů, ať již mezinárodního či ná-
rodního rozsahu, které se uskutečnily díky aktivitě odbor-
ných skupin a poboček ČSCH.  

Aktuální informace o akcích, které pořádá společ-
nost nebo se spolupodílí na organizování, jsou zveřejňo-
vány na webovské stránce společnosti (www.csch.cz). 
Přes webové stránky lze navštívit také Facebook, kde 
jsou aktuálně vkládány události, které se ve společnosti, 
v jednotlivých odborných skupinách a lokálních poboč-
kách odehrávají, a to včetně fotografií.  

Rok 2016 je  pro ČSCH rokem konání 68. sjezdu 
chemiků, který se po řadě let vrátil do Prahy a byl věno-
ván 150. výročí založení Společnosti. Podrobné informa-
ce o sjezdu najdete v úvodníku čísla, úplnou fotografic-
kou dokumentaci na stránkách http://sjezd.csch.cz/.  

 
Petra Šulcová  
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Ohlédnutí za Sjezdem chemiků ve fotografiích 
Praha, 4. – 7. září 2016 

                více na http://sjezd.csch.cz/ 

Prof. V. Milata a Dr. M. Omastová předávají zástupcům 
ČSCH Zlatou medaili SCHS; Dr. M. Omastové bylo uděle-
no Čestné členství  ČSCH  

Plenární přednáška prof. Pavla Hobzy, čerstvého nositele 
Hanušovy medaile 

Předávání Ceny Alfreda Badera Ing. Haně Macíčkové 
Cahové 

Oceněné studentky zleva: Martina Komendová a Petra 
Darebná, spolu s T. Petříkem, firma Shimadzu 

Prof. E. Leitner z Rakouské chemické společnosti se svým 
příspěvkem v češtině ke 150. výročí ČSCH 

Prof. Vladimír Křen oceněný Hanušovou medailí  v diskusi 
s prof. Vilímem Šimánkem ve vestibulu Filozofické fakulty 
UK Praha 
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Prohlídka Muzea pražského vodárenství Posterová sekce v industriální budově Muzea pražského 
vodárenství 

Nalodění na parník Czechia 

Ocenění IUPAC Poster Prize obdrželi Kseniya Popovich 
a Filip Koucký 

Společenský večer na lodi 

Petra Veselá, Peter Urbanovský a Roman Bleha, kteří 
obdrželi Cenu rektora Univerzity Pardubice pro studenty 
do 35 let  
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Vědecké ceny 2016 Velvyslanectví Francie 
v České republice 
 

Dne 22. 6. 2016 byly uděleny Vědecké ceny 2016 
Velvyslanectví Francie v České republice, udílené ve spo-
lupráci se společnostmi Sanofi s.r.o., Pierre Fabre Médica-
ment s.r.o., Solvay s.r.o., Českou společností chemickou, 
Bull – Atos s.r.o a IT4Innovations. Vyznamenaní studenti 
převzali ceny na Velvyslanectví Francie v ČR. Ceny byly 
udíleny v pěti kategoriích, “Za farmacii” (cena Sanofi), 
“Za lékařství” (Cena Alberta Schweitzera), “Za počítačové 
vědy” (Cena Josepha Fouriera), “Za humanitní vě-
dy” (speciální cena Galerie KODL) a ceny “Jean-Marie 
Lehna” (Chemie). 

Soutěž k cenám za chemii Jean-Marie Lehna probíha-
la jako ústní prezentace na Fakultě chemicko-
technologické Univerzity Pardubice. Porotě předsedal pan 
Patrick Maestro, vědecký ředitel společnosti Solvay. Oce-
něni byli: 
První cena: Jan PŘECH 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, „Design 
and Properties of Nanosheet Titanosilicate Catalysts“ 
 
Druhá cena: Kateřina HOLÁ 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 
„Carbon quantum dots and their applications“ 
 
Třetí cena: Petr SLAVÍK 
Fakulta chemické technologie – Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze, „New types of intramolecularly 
bridged calix[4]arenes: Synthesis and unique properties“ 
 
Speciální cena České společnosti chemické: Lucie PO-
KORNÁ 
Fakulta technologie ochrany prostředí – Vysoká škola che-
micko-technologická v Praze, „Microaeration, i.e. biologi-
cal method for biogas desulphurization“ 

 
Vyznamenaným přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Pavel Drašar 
 
 

CENA SHIMADZU 2016 
 
Firma SHIMADZU Handles GmbH organizační slož-

ka, jeden z předních dodavatelů analytických přístrojů na 
světě, ve spolupráci s Českou společností chemickou uspo-
řádala již tradiční CENU SHIMADZU 2016. V letošním 
roce již proběhl sedmnáctý ročník a jako standardně, pro-
běhl důstojně a domnívám se, že k plné spokojenosti 
všech. 

Tato Cena je tradičně určena mladým vědeckým pra-
covníkům, kteří nejsou v roce pořádání starší 30 let a kteří 
ve své práci používají libovolnou analytickou metodu. 
Vlastní vyhlášení Ceny bylo v lednovém čísle Chemických 
listů a současně informace o Ceně byla rozeslána na všech-
ny vysoké školy, ústavy AV ČR a ostatní vědecká praco-

viště v ČR a v letošním roce s pomocí Slovenské chemické 
společnosti i na Slovensko. Podmínkou bylo zaslat abs-
trakt, který byl ve formátu požadovaném organizátory 
68. Sjezdu chemických společností v Praze. 

Do uzávěrky 15. 5. 2016 se sešlo 39 prací, z toho 5 ze 
Slovenska. Komise ve složení prof. Ventura z Univerzity 
v Pardubicích, prof. Barek z PřF UK v Praze, doc. Navrátil 
z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a mne 
vybrala 10 prací, které byly prezentovány na 68. Sjezdu 
chemických společností v Praze. Jednalo se o Š. Belického  
z Chemického ústavu SAV, L. Habartovou z VŠCHT Pra-
ha, A. Hájkovou z PřF UK v Praze, A. Kokaislovou 
z VŠCHT v Praze, L. Borovcovou z Palackého univerzity 
v Olomouci, M. Komendovou z Univerzity Pardubice, 
E. Beňa z Univerzity Komenského v Bratislavě, A. Lišku 
z Heyrovského ústavu AV ČR, P. Darebnou z Biocev 
a K. Hajtmanovou z Masarykovy univerzity v Brně. 

Vlastní prezentace proběhla v rámci sekce Analytické 
chemie, kde SHIMADZU bylo generální sponzorem.  
Vzhledem k tomu, že SHIMADZU se v této Ceně profiluje 
nejenom jako jeden z největších výrobců analytických 
přístrojů na světě, ale také jako tradiční japonská firma, 
zahájení sekce o Cenu SHIMADZU se zúčastnil i pan Tet-
suya Munakata z Japonské ambasády v Praze, dále byl na 
zahájení přítomen i prof. John, předseda České společnosti 
chemické. Po celou dobu sekce bylo přítomno kolem 
40 lidí, což vzhledem k programu, kdy probíhalo několik 
sekcí paralelně, byla velmi dobrá účast. 

Přednášky všech deseti účastníků byly na vysoké 
úrovni a diskuze, která po každé přednášce proběhla, dala 
zabrat všem přednášejícím. Domnívám se, že zde byl 
v plné míře naplněn jeden z cílů Ceny SHIMADZU, a to 
dát mladým vědcům možnost opravdu vědecké prezentace 
před plným sálem a poznat, co znamená odpovídat na 

Foto: Pan Tetsuya Munakata z Japonské ambasády v Praze při 
zahájení soutěže 
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mnoho zvídavých dotazů. Pro mnohé to byla první zkuše-
nost v jejich začínající vědecké kariéře. 

Komise, která byla ve složení prof. Ulrichová 
z Univerzity Palackého v Olomouci, doc. Fojta z CEITEC 
v Brně, doc. Navrátil z Ú. J. Heyrovského AV ČR v Praze, 
doc. Petr z Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Sysel 
z VŠCHT v Praze a já, vybrala následující pořadí. Na tře-
tím místě P. Darebná, na druhém místě L. Habartová 
a vítězkou se stala M. Komendová z Univerzity Pardubice. 
Je potřeba upozornit na to, že všechna tři místa obsadily 
ženy. 

Domnívám se, že pro všech deset účastníků byla tato 
Cena zajímavou zkušeností a motivací, porovnáním 
s ostatními účastníky, podněty pro další práci vzešlé 

z diskuzí a pro vítěze i zajímavým finančním ohodnoce-
ním, 3. místo 300 EURO, 2. místo 600 EURO a pro ví-
tězku 1000 EURO.  

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří své práce 
poslali a nebyli vybráni, všem kteří své práce prezentovali 
a členům obou komisí, kteří abstrakty a vlastní prezentace 
hodnotili. Současně chci poděkovat Univerzitě Pardubice 
za přípravu a vytištění plakátu o Ceně SHIMADZU 
i vlastních plakátů a České společnosti chemické. 

Těším se na setkání při 18. CENĚ SHIMADZU, která 
proběhne po kratší odmlce v roce 2017 na Slovensku ve 
spolupráci se Slovenskou chemickou společností u příleži-
tosti konání 69. sjezdu chemiků. 

T. Petřík, SHIMADZU CZ & SK 

Rubrika 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 se-
kretariát ČSCH.  

Akce v ČR a v zahraničí                                 rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz   

Odborná setkání 

Odborné setkání za účasti nositele Nobelovy 
ceny za chemii v r. 2012 Briana Kenta Kobilky 
na CEBC 2016 

 

V červnu tohoto roku se konal 2. Mezinárodní kon-
gres Central European Biomedical Congress (CEBC) 
„From emerging biochemical strategies to personalized 
medicine“ v Krakově, v Polsku. Kongres svedl dohromady 
odborníky z oblasti biochemie, organické chemie, farma-
kologie, nových technologií, neurověd, psychiatrie a dal-
ších klinických i preklinických oborů. Přednášky i postery 
byly zaměřeny na CNS, především na úlohu receptorů a 
syntézu nových agonistů a antagonistů, na mechanismus 
účinku a perspektivu nových léčiv, a klinickou aplikaci 
těchto poznatků. Takto multidisciplinárně zaměřený pro-
gram se skládal z 6 plenárních přednášek, 20 symposií, 1 
workshopu a dvou posterových sekcí. V rámci kongresu se 
konalo symposium „Young Scientist Presentation“ mla-
dých účastníků do 35 let, na kterém se podílelo také velké 
množství studentů a PhD doktorandů z Polských vysokých 
škol.  Nad kongresem převzal záštitu prof. J. Majchrowski, 
starosta města Krakow, prof. W. Nowak, rektor Jagellon-
ské University a prof. J. Duszyňski, president Polské aka-
demie věd. Na organizaci kongresu se podílel Institut Far-
makologie Polské akademie věd a Lékařská fakulta Ja-
gellonské Univerzity. 

Inaugurační přednášku „Personalized therapies for 
CNS diseases: needs and approaches“ přednesl prof. Kal-

pana Merchant z TransThera Consulting Co., Portland, 
OR, USA. Touto přednáškou velmi výstižně charakterizo-
val propojení preklinického a klinického výzkumu z pohle-
du farmakologického ovlivnění u personalizované, tj. indi-
vidualizované terapie. Řada nově objevených léčiv nemá 
dostatečný předpokládaný terapeutický efekt, jako příklad 
uvedl přednášející některá nová léčiva u poruch CNS. Per-
sonalizovaná terapie umožňuje aktuální přístup k vývoji 
nových účinných léčiv ne podle diagnózy nemoci, ale pod-
le molekulárních mechanismů spojených s poruchami 
CNS. Tyto poznatky by mohly umožnit na jedné straně 
reklasifikaci nemocí CNS na základě objektivních biomar-
kerů, a na druhé straně poskytnout cíle pro léčebné zásahy, 
které se zaměřují na patofyziologické mechanismy 
u jednotlivých skupin pacientů; tj s využitím personalizo-
vané terapie. 

Zvací přednášky dobře navazovaly na inaugurační 
přednášku. Prof. A. Bespalov, (PAASP, Heidelberg, Ger-
many) v přednášce „How novel should the new drug tar-
gets be? Industry perspective“ zhodnotil problémy s vývo-
jem a klinickým uplatněním nových léčiv z hlediska far-
maceutických firem, včetně důvodů, proč objev a vývoj 
nových léčiv pro neuropsychiatrické poruchy je i nadále 
výzvou. Stále je vysoká míra falešné pozitivity preklinic-
kých studií. Kromě zřejmých finančních dopadů tohoto 
jevu jsou také problémy s interpretací negativních výsled-
ků klinických studií a preklinická účinnost nových léčiv je 
často pozorována pouze za určitých laboratorních podmí-
nek. Zapojení léčiva v cílové oblasti je absolutní nutností 
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při plánování převedení preklinických výsledků do klinic-
ké účinnosti nového léčiva.  

Další přednášky se zabývaly individualisovanou tera-
pií např. u schizofrenie, „Personalizing treatment of the 
schizophrenia spectrum through endophenotypes, rational 
pharmacology, and pharmacogenomics“ (prof. H. Y. Melt-
zer, Pharmacology and Psychiatry, Northwestern Universi-
ty, Chicago, IL, USA), využitím biomarkerů 
u Parkinsonovy nemoci – „Biomarkers in Parkinson’s dise-
ase“ (prof. U. Fiszer, Centre of Postgraduate Medical Edu-
cation, Warsaw, Poland), – Alzheimerivy nemoci „Blood 
biomarkers of Alzheimer’s disease“ (prof. U. Wojda, Ne-
ncki Institute of Experimental Biology, Warsaw, Poland), 
– u aterosklerózy „Circulating miRNAs as future biomar-
kers for a cerebrovascular immune-inflammatory athe-
rosclerotic diseases“ (prof. J. Krupiński, Healthcare Scien-
ce Research Institute, Manchester Metropolitan University 
& Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Spain).  

Excelentní vyžádanou přednášku „Structural insights 
into G protein coupled receptor activation“ přednesl Brian 
Kent Kobilka, nositel Nobelovy ceny z r. 2012, z Depart-
ment of Molecular and Cellular Physiology, Stanford Uni-
versity, Stanford, CA, USA.  

B. Kobilka a R. Lefkowitz získali Nobelovu cenu za 
chemii za práci „A brief history of G-protein coupled re-
ceptors“. 

B. Kobilka se ve své přednášce velmi zajímavým 
způsobem věnoval nejen receptorům spřaženým 
s G proteinem (GPCR), které vykonávají převážnou část 
transmembránových odpovědí na hormony a neurotransmi-
tery, ale především novým poznatkům o regulaci metabo-
lických procesů GPCR s možností terapeutického ovlivně-
ní. Řada metabolických procesů je regulována GPCR a ty 
jsou cílem pro léčiva metabolických poruch včetně diabetu 
a obezity. Zatímco GPCR představují největší třídu terape-
utických cílů pro široké spektrum nemocí, počet nových 
léků schválených pro GPCR cíle v posledních dvou deseti-
letích nenaplnilo očekávání. Kobilka se spolupracovníky 
použili proteinovou krystalografii a další biofyzikální pří-
stupy k objasnění struktury receptorů GPCR. Krystalogra-
fie zahrnuje nejen popis a klasifikaci struktur, ale i metody 
jejího studia a zkoumání souvislosti struktury 
s vlastnostmi. Právě tyto výsledky našly uplatnění ve vý-
voji celé řady nových léků. V roce 2011 uveřejnil B. 
Kobilka se spolupracovníky v časopise Nature snímky, 
které ukazují, jak receptor přijímá signál od molekuly ad-
renalinu zvenčí buňky a předává ho bílkovině uvnitř buň-
ky. Podle Nobelovy komise byla tato studie vyvrcholením 
dlouholeté práce, která zcela změnila náš pohled na komu-
nikaci mezi buňkami, kde právě správná podoba molekuly 
je zásadní. Díky této práci mohou autoři léků vytvářet 
sloučeniny, které by se dokázaly na tyto receptory přesně 
navázat, a ovlivnit činnost buněk.   

Z dalších oblastí výzkumu byly dobře zastoupeny 
práce o návykových látkách a také o stresu a vedle již zmí-
něné problematiky CNS, také o některých dalších poru-
chách. 

Díky účasti B. Kobilky na CEBC 2016 kongresu se 
přihlásila řada účastníků s prezentacemi o receptorech 
GPCR a syntéze nových látek s možným terapeutickým 
využitím a studiem účinku těchto látek na molekulární 
i klinické úrovni. 

Z České republiky se kongresu zúčastnila 
doc. V. Klenerová z Univerzity Karlovy v Praze, ÜLBLD 
1. lékařské fakulty, s prezentací „Klenerova V., Hynie  S. 
The expression of galaninergic and oxytocinergic systems 
in rat neurohypophysis“ a prezentací „Hynie S., Klenerova 

V. Effects of acute stress on the expression of galanin, 
galanin-like peptide and three galanin receptor subtypes in 
rat neuropophysis“. K oběma pracem byla živá a podnětná 
diskuse. Účast doc. V. Klenerové byla umožněna grantem 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České repub-
liky v rámci projektu PRVOUK 25/2/LF1/2. 

Během kongresu byla účastníkům k dispozici expozi-
ce 20 farmaceutických firem a některých nakladatelství. 
Kongres lze hodnotit jako velmi přínosný. Všechny před-
nášky i postery dokumentovaly vysokou úroveň a rozsáhlé 
perspektivy výzkumu s možnostmi praktického uplatnění 
nalezených výsledků.  

 
Věra Klenerová 

Univerzita Karlova v Praze 
   
                                                    
 

12th International Students Conference 
„Modern Analytical Chemistry“ 

 
Již po dvanácté se ve dnech 22. a 23. září 2016 sjeli 

do Prahy, na Chemický ústav PřF UK, mladí analytičtí 
chemici z pěti evropských zemí, aby prezentovali výsledky 
svého výzkumu na mezinárodní studentské konferenci 
„Modern Analytical Chemistry“. 

Záměrem konference, založené roku 2004, je umožnit 
doktorandům oboru analytická chemie prezentovat vlastní 
výzkum před mezinárodním publikem, přispět ke sdílení 
zkušeností a navazování kontaktů s jinými pracovišti 
a zvýšit prezentační i jazykové schopnosti účastníků. 
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Dvanáctého ročníku se zúčastnilo čtyřicet osm před-
nášejících z dvanácti univerzit pěti zemí (Bělorusko, Čes-
ká republika, Německo, Polsko, Rusko a Slovenská repub-
lika). Kvalita přednesených sdělení byla velmi vysoká. 
Většina příspěvků byla jako rozšířené abstrakty publiková-
na i v konferenčním sborníku (dostupný na webové stránce 
konference: http://www.natur.cuni.cz/isc-mac/). Vybrané 
příspěvky pak budou, díky laskavosti hlavního redaktora 
prof. Dr. Petera Gärtnera, publikovány v konferenčním 
čísle časopisu Monatshefte für Chemistry–Chemical 
Monthly, který vyjde v září 2017. 

Jménem organizátorů si dovoluji co nejsrdečněji 
pozvat na další, magický 13. ročník konference, který se 
uskuteční ve dnech 21. a 22. září 2017. 

Karel Nesměrák  
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK 

 
 

6. Chemický kongres EuCheMS (ECC) proběhl 
v Seville 

 
Kongres, který tentokrát pořádala španělská chemická 

společnost ANQUE, byl zahájen mnoha představiteli spo-
lečenské i chemické obce, m.j. ministrem průmyslu a ob-
chodu, Josém Sánchez Maldonado; Maríí Carmen Clarisa 
Castreño Lucas, první náměstkyní primátora města Seville; 
Sørenem Bøwadt, zástupcem DG pro výzkum a inovace 
EU; Pedrem Miró, CEO CEPSA; Davidem Cole-
Hamilton, prezidentem EuCheMS; Ernestem Castañeda, 
prezidentem ANQUE; Peterem Edwards, předsedou vě-
deckého výboru kongresu a Carlosem Negro, spolupředse-
dou kongresu. Všichni zdůraznili společenský a vědecký 
význam této události pro Evropu, Španělsko a město Se-
villa. „EuCheMS, jako nezávislý hlas chemiků v Evropě se 
snaží o to, aby chemie byla vnímána v jádru politiky 
a plánování v Evropě. Tento kongres je tím pádem naše 
nejdůležitější akce“ řekl Cole-Hamilton. Ernesto Castañe-
da dodal: „ANQUE je hrdá na to, že kongres získalo Špa-
nělsko, jedna z nejdynamičtějších evropských chemických 

komunit v Evropě“. Poděkoval EuCheMS za důvěru 
v ANQUE jako organizátora, a všem těm, kteří poskytli 
kongresu institucionální podporu, sponzorům za jejich 
příspěvky a všem za skvěle vykonanou práci a speciálně 
Carlosovi Negro za jeho lví podíl při přípravě akce během 
minulých let. 

Kongres začal na vysoké úrovni přednáškou Richarda 
Shrocka ze Spojených států, nositele Nobelovy ceny za 
chemii (2005), „Nedávné pokroky v metatezi olefinů za 
použití molybdenových a wolframových katalyzátorů“. 
Poté přednesl Gérard Férey, prestižní francouzský chemik, 
plenární přednášku „Od historie k současným organokovo-
vým aplikacím“.  

Zahájení kongresu provázelo udělení dvou prestižních 
chemických ocenění: David Cole-Hamilton předal Cenu 
EuCheMS Heleně Grennberg a uvedl „Přednášku Eu-
CheMS“, kterou přednesl Gérard Férey. Royal Society of 
Chemistry udělila Spiers Memorial Award 2016 španěl-
skému chemikovi Avelinu Corma. 

Po zahajovacím ceremoniálu byla otevřena výstava 
26 organizací a firem, která uvedla nejnovější služby, pro-
dukty a pokroky chemické komunitě, shromážděné na této 
akci. 

Šestý EuCheMS Chemistry Congress, který završil 
desetiletou historii kongresů, je možno charakterizovat 
jako naprostý úspěch. Přes 300 ústních sdělení, 700 poste-
rů a na 2500 účastníků úroveň kongresu charakterizuje 
samo za sebe. 

Kongres uzavřel čtvrtý den prof. Ben Feringa, který 
přednesl poslední plenární přednášku na téma „Od mole-
kul k dynamickým molekulárním systémům“ poté, co byl 
oceněn cenou GDCh „August Wilhelm von Hofmann Den-
kmünze“. Během závěrečného ceremoniálu, bylo oznáme-
no, že prezidentství EuCheMS se ujímá Pilar Goya ze špa-
nělské národní rady pro výzkum (CSIC), která bude nyní 
předsedat Evropskému sdružení pro chemické 
a molekulární vědy (EuChME) jako první žena v jeho his-
torii a že příští kongres, 7th EuCheMS Congress, se bude 
konat v Liverpoolu, Velká Británie, 26. – 30. srpna 2018. 

 
S podporou projektu MŠMT LG 14035. 

 Pavel Drašar  

125 let od narození  
prof. Oldřicha Tomíčka 
 

Dne 10. října 2016 uplyne sto dvacet 
pět let od chvíle, kdy se v Praze na 
Malé Straně narodil významný český 
analytický chemik prof. PhDr. PhMr. 
Oldřich Tomíček. Na svět přišel do 
rodiny lékárníka, a tak po úspěšné ma-

turitě na gymnáziu v Truhlářské ulici absolvoval nejprve 
dvouletou tyronskou praxi v lékárně svého otce PhMr. 
Františka Tomíčka v Kladně, po jejímž ukončení se zapsal 
ke studiu farmacie na tehdejší Filosofické fakultě Karlo-
Ferdinandovy university. Diplom magistra farmacie získal 
na prahu první světové války 21. července 1914. Během 
válečného konfliktu byl přidělen do vojenské lékárny 
v Innsbrucku, kde vedle své služby studoval v letech 1914 
až 1918 místní universitu a v laboratoři prof. Brunnera se 
zabýval syntézou indolinových sloučenin. Po ukončení 

Střípky a klípky o světových chemicích 
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Aprílový klub 

Léta se zabývám sacharidy, ale zjistil jsem, že mám 
díry ve vzdělání v mineralogii. Onehdá jsem se dočetl 
(Květy, roč. 25, str. 43 z 23.6. tr.) v článku o „svěžím de-
chu“ o xylitolu toto: 

„Naše tělo dokáže vyrobit až 15 g xylitolu denně. 
Tento nezbytný minerál se přidává do některých zubních 
past, protože remineralizuje zubní sklovinu a působí proti 
škodlivým bakteriím.“ Člověk se holt musí pořád učit. 

Miroslav Novák 

války pokračoval ve studiu farmaceutické chemie v Praze, 
které ukončil získáním doktorátu filosofie 9. července 
1920, při čemž současně nastoupil jako asistent farmaceu-
tického ústavu Univerzity Karlovy. O rok později uzavírá 
sňatek s Růženou Volfovou. 

V letech 1923–1924 pobýval na stáži v Utrechtu 
u prof. Schoorla, kde navázal celoživotní přátelství s ot-
cem moderní analytické chemie I. M. Kolthofem. V roce 
1925 se Oldřich Tomíček habilitoval pro obor analytická 
chemie a o pět let později se stal mimořádným a konečně 
roku 1935 řádným profesorem analytické chemie Přírodo-
vědecké fakulty UK. Roku 1936 absolvoval studijní cestu 
po USA, kde přednášel na řadě prestižních univerzit. Od 
roku 1929 až do své smrti byl ředitelem ústavu analytické 
chemie téže fakulty. V době okupace českých zemí v le-
tech 1939–1945 se angažoval zejména v České lékárnické 
společnosti (od roku 1941 až do své smrti byl i jejím před-
sedou) a psal knihy, které byly alespoň chabou náhradou 
uzavřených vysokých škol (Potenciometrické titrace, Che-
mické indikátory, aj.). Za války vznikla i jeho vynikající, 
dodnes cenná, Kvantitativní analysa. Po osvobození v 
květnu 1945 se navrátil do čela Ústavu pro chemii analy-
tickou PřF UK a ihned zahájil přednášky pro stovky poslu-
chačů, kterým doba války znemožnila vysokoškolské stu-
dium. V akademickém roce 1948/1949 zastával i funkci 
děkana Přírodovědecké fakulty UK.  

Ve vědecké práci se prof. Tomíček od počátku orien-
toval na tehdy se rodící instrumentální metody analytické 
chemie, zejména na potenciometrii, kterou aplikoval jako 
indikační techniku pro řadu titračních stanovení. Je jedním 
ze zakladatelů odměrné analýzy v nevodných prostředích, 
zásadně přispěl i k rozvoji oxidačně-redukčních titrací 
(titanometrie, cerimetrie). Elektroanalýza se i díky prof. 

Tomíčkovi stala oborem, který je na katedře analytické 
chemie PřF UK dodnes rozvíjen. Zajímal se ale i o analýzu 
plynů, která byla doménou jeho předchůdce prof. Josefa 
Švédy, a předurčil tak i zaměření části katedry na několik 
desítek let dopředu (jeho přímou žačkou je prof. Eva 
Smolková, která se zasadila o zavedení a rozvoj plynové 
chromatografie u nás). Kromě rozvoje analytických metod 
se prof. Tomíček vždy snažil o jejich aplikaci na reálná 
stanovení, zejména ve farmaceutické a soudní analýze. 
Kromě řady původních prací v řadě časopisů, knih z oboru 
analytické chemie, byl i jedním ze spoluautorů prvního 
Československého lékopisu. Podrobnější zhodnocení vě-
decké činnosti prof. Tomíčka nalezne čtenář v Chem. Lis-
tech 45, 425 (1951), tamže 47, 1733 (1953) a v Českoslov. 
Farm. 33, 213 (1984). 

Vynikající lidskou stránku prof. Tomíčka, vzpomína-
nou všemi současníky, charakterizuje dodnes na katedře 
tradovaná až extrémní slušnost vůči bližním. Jak vzpomí-
nají pamětníci, bylo prakticky nemožné pozdravit ho jako 
prvního, protože svým pozdravem všechny předcházel. 
Ale i toho nejslušnějšího je možné vyvést z míry: jednoho 
dne zkoušel ve své pracovně (v místech dnešní katedrální 
knihovny) posluchačku vědomostmi opravdu neoplývající, 
která mu sdělila, že snadno „zahustí odpařováním ethanol 
ke krystalizaci“, což jej tak rozrušilo, že vyběhl z pracovny 
a svěřil se se svým negativním dojmem kolegům: 
„Poslyšte, to děvče je takové …, takové …, takové nechyt-
ré.“ 

Životní pouť prof. Tomíčka se uzavřela náhle 
21. října 1953 v Praze, byl pohřben na šáreckém hřbitově 
u sv. Matěje. Jeho životní dílo jej však, jako u všech 
opravdu velkých lidí, přežívá dodnes. 

Karel Nesměrák 

Bulletin představuje 

Tak vypadá popularizace chemie  
na profesionální úrovni 

 
Pokud si někdo najde čas a navštíví stránky Jamese 

Kennedyho, který je „VCE Chemistry Teacher at Hailey-
bury, Australia“ (učitel chemie v kursech „Victorian Certi-
ficate of Education“ na soukromé škole Haileybury) URL 
https://jameskennedymonash.wordpress.com/ zjistí, že 

tento muž dokáže nejen studentům poradit, jak se učit, ale 
zejména že se na profesionální úrovni věnuje potírání che-
mofobie a podobných atributů současné doby, která nás 
neodbytně obklopuje ze všech stran. To, že vezme napří-
klad něco chutného a zdravého z našeho jídelníčku a opatří 
to seznamem komponent, obvyklý na obalech potravin, je 
skvělý nápad. A to, že navíc všechny obvyklé složky po-
travy (pokud to jde) nahradí „éčky“ je vtip, hodný velkého 



Chem. Listy 110, 721744 (2016)                                                                                                                                             Bulletin 

738 

ducha. Takové potraviny by se po zhlédnutí štítku nedotkl 
odpůrce bílého cukru ani izolovanou železnou tyčí. 
K nahlédnutí je popis borůvek, který jistě potěší srdce 
každého chemika, ale nejde jen o borůvky. James se dívá 
stejně na kosmetiku, „éčka“, ukazuje, co v přírodě jak 
voní, provádí nás královstvím isoprenoidů, poučí nás 
o barvení jeans, a o dalších součástech našeho denního 
života. 

Abych Jamese citoval: „Slovo chemofobie 
(iracionální averze k chemikáliím, považovaným za synte-
tické) odkazuje na malou podmnožinu lidí, kteří jsou nejen 

pramálo ovlivněni vědou, ale 
kteří se přihlásili k alternativ-
ním zdrojům znalostí (ať již 
starobylé moudrosti, nebo – 
bohužel – Google). Mnoho lidí 
s chemofobií protestuje proti 
obecně společnosti a „esta-
bilišmentu“, což se projevilo 
zejména v hnutí proti GMO. 
Jádrem u většiny lidí, kteří se 
staví proti GMO, je morální / 
politická opozice vůči tomu, 
aby jejich zásobování potravi-
nami ovládaly obří korporace. 
Neexistuje vědecká studie za-
bývající se bezpečností a nezá-
vadností geneticky modifikova-
ných plodin, která by je přesvědčila o opaku, protože hnutí 
anti-GMO je založeno na morálním / politickém přesvěd-
čení, nikoli na vědě. Pokud se budeme snažit přesvědčit je 
vědeckými argumenty, ztrácíme čas.“ 

Svoji aktivitu James doplňuje nabídkou plakátů, tri-
ček, tašek, hrníčků atd. atd., kde vše je určeno ku vzdělá-
vání obecenstva a potírání chemofobie. Jářku, tak se dělá 
pozitivní image naší odbornosti. Doporučuji, podívejte se. 

Pavel Drašar 

Osobní zprávy 

Medaile Josefa Hlávky udělena 
prof. Ing. Pavlu Rauchovi, 
DrSc. 
 
Správní rada Nadace „Nadání Josefa, 
Marie a Zdeňky Hlávkových“ se roz-
hodla udělit v roce 2016 Medaili Josefa 
Hlávky uznávanému odborníkovi 
v oblasti biochemie, dlouholetému 

vynikajícímu pracovníkovi VŠCHT Praha a v neposlední 
řadě i dlouholetému redaktorovi Chemických listů 
prof. Ing. Pavlu Rauchovi, DrSc. Medaile Josefa Hlávky, 
významného mecenáše české vědy a umění, je udělována 
vybraným nestorům a významným vědeckým 
a uměleckým osobnostem, jako ocenění jejich celoživotní-
ho díla. Medaile Josefa Hlávky jsou oceněným slavnostně 
předávány v předvečer státního svátku 17. listopadu na 
lužanském zámku. 

Redakční kruh Chemických listů je nadmíru potěšen, 
že redaktora Pavla Raucha má ve svých řadách a oceňuje 
jeho zásluhy pro náš spolkový časopis. Medaili Josefa 
Hlávky si Pavel Rauch plně zaslouží.  Pavle dovol, abych 
Ti za celý kruh k tak významnému ocenění co nejsrdečněji 
pogratuloval!        

                                                      Bohumil Kratochvíl 

Prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc. – 
90 let 
 
 
Není každému dáno dožít se takového 
životního jubilea, aby se stal svědkem 
toho, jak obstojí při objektivní zkouš-
ce času jeho dílo v oboru, kterému se 
věnoval od mládí až do ukončení 
dlouholeté odborné aktivity. Takové 

srovnání ukazuje nadčasovost koncepce a přístupů, které 
jubilant uplatňoval ve své činnosti zpočátku v oboru 
„Technologie silikátů“ a později v rámci širšího oboru 
„Chemie a technologie anorganických materiálů“ na Vy-
soké škole chemicko-technologické v Praze. Dokladem 
toho je jeho bohatá publikační činnost, zahrnující četné 
publikace, přednášky na vědeckých konferencích doma 
i v zahraničí, vysokoškolská skripta, knihy a jeho soustav-
ná aktivita, kterou díky svým zkušenostem a rozsáhlým 
znalostem výrazně ovlivňoval rozvoj vědecké a pedagogické 
práce na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha.  

Jako absolvent této vysoké školy se od počátku svého 
vědeckého a pedagogického působení na tehdejší Katedře 
technologie silikátů zasazoval o aplikaci nejnovějších po-
znatků z oblasti chemických reakcí pevných látek jako 

Obrázky použity se souhlasem autora.  
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teoretického základu pro další rozvoj oboru, který byl do-
sud v podstatné míře poznamenán empirickými poznatky 
předcházejícího vývoje. Na základě výsledků jeho práce 
v oblasti reaktivity pevných látek byl přizván k činnosti 
v mezinárodní organizaci IUPAC, kde působil zpočátku 
jako národní reprezentant a později jako titulární člen ko-
mise „High Temperature and Solid State Chemistry“. 
Dlouholetá činnost v této komisi přinesla jubilantovi řadu 
osobních kontaktů s předními světovými odborníky a byla 
zdrojem nových podnětů pro jeho vědeckou práci, z nichž 
s odstupem doby lze jako nejvýznačnější označit práce 
orientované na poznání příčin reaktivity pevných látek 
a kinetiky a mechanismu reakcí v pevných látkách 
a v taveninách. Jubilant také osvědčil smysl pro praktické 
využití teoretických poznatků při řešení řady výzkumných 
úkolů pro průmysl. Jeho zásluhou se obor „Technologie 
silikátů“ vyvíjel s přihlédnutím k novým poznatkům mate-
riálových věd a výzkum technologických procesů charak-
teristických pro výrobu skla a keramiky byl obohacen 
o poznatky z oboru chemického inženýrství. 

Vědecká činnost zásadně ovlivnila pedagogickou 
práci jubilanta. Zcela novým způsobem, s důrazem na 
teoretickou průpravu, připravil přednášky jednoho ze stě-
žejních výukových předmětů oboru – „Základy technolo-
gie silikátů“. Vysokoškolská skripta přepracoval do knižní 
formy, která česky vyšla pod názvem „Základy technolo-
gie silikátů“ v SNTL ve dvojím vydání a v upravené verzi 
byla vydána v anglickém jazyce nakladatelstvím Elsevier 
s názvem „The Technology of Glass and Ceramics. An 
Introduction“.  Dodnes je tato kniha užitečným pomocní-
kem pro studenty a slouží také jako zdroj informací a dat 
pro pracovníky v průmyslu. V průběhu dlouholeté činnosti 
vychoval řadu nových inženýrů a vědeckých pracovníků, 
kteří zastávali, resp. dodnes zastávají významné postavení 
v průmyslu a ve vědeckých institucích. Jubilant se vý-
znamně podílel také na tvorbě studijních programů materi-
álových oborů na VŠCHT v Praze a až do odchodu 
z aktivní činnosti zásadním způsobem přispíval k jejich 
realizaci v rámci oboru „Chemie a technologie materiálů“. 

Je přirozené, že jako vysokoškolský pedagog 
s vědeckou erudicí a se smyslem pro neustálé zdokonalo-
vání a rozvoj oboru v širším kontextu příbuzných vědec-
kých oborů se jubilant uplatnil také v akademických funk-
cích (vedoucí katedry, proděkan, člen akademického sená-
tu) a při organizaci vědecké činnosti v celostátním rámci. 
Jako dlouholetý vědecký tajemník sklářské sekce Silikáto-
vé společnosti se podílel na organizaci odborných akcí 
a na šíření odborných znalostí mezi technickými pracovní-
ky sklářských a keramických podniků. 

Při pohledu na jubilantovo více než padesátileté půso-
bení na VŠCHT Praha jsou zřetelně patrné jeho zásluhy 
o dnešní uznávanou vědeckou a pedagogickou úroveň 
oboru anorganických materiálů a i jeho vklad pro budoucí 
vývoj tohoto oboru. K jeho devadesátinám přeje jubilanto-
vi široká obec českých sklářů, keramiků, česká chemická 
vědecká pospolitost a zvláště jeho žáci a spolupracovníci, 
aby mohl i v dalších letech s uspokojením sledovat rozví-
jení výsledků své práce a snad i naplnění svých dosud 

nesplněných představ o dalším vývoji oboru, kterému cele 
věnoval svůj profesní život. 

 
Josef Matoušek 

 
 

K jubileu profesorky  
RNDr. Jitky Ulrichové, CSc. 
 
Psát k životnímu jubileu člověka, se 
kterým jsem spolupracoval více než 
30 let, není lehké, zvláště pokud jde 
o osobnost s rezervovaným přístupem 
k oslavným textům. Paní profesorka 
zahájila svou profesní kariéru interní 

aspiranturou na Ústavu lékařské chemie Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v roce 1981 po ukončení studia bio-
chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně. Profesorkou biochemie byla jmenována v roce 
2003, přednostkou Ústavu lékařské chemie a biochemie 
ustanovena v roce 2007. Je prorektorkou Univerzity Palac-
kého pro vědu a výzkum a vede Laboratoř buněčných kul-
tur na LF. Přednáší biochemii pro studenty všeobecného 
lékařství v českém a anglickém studijním programu, je 
školitelkou studentů doktorandského studia v oboru lékař-
ská chemie a klinická biochemie. Ve svém oboru paní 
profesorka vychovala řadu doktorandů. Pracuje na výzku-
mu biologických účinků vybraných strukturních skupin 
přírodních látek. Studovala molekulární mechanismus 
inhibice některých fyziologicky významných enzymů/
funkcí benzo[c]fenantridinovými a berberinovými alkaloi-
dy, které jsou aktivními komponentami řady fytopříprav-
ků. Přispěla k objasnění jejich účinků na mikrobiální flóru 
a jaterní funkce živočichů a popsala některé nežádoucí 
účinky. Významně přispěla k objasnění cytoprotektivních 
účinků flavonolignanů silymarinového komplexu a mecha-
nismu účinku tropolonových alkaloidů na metabolické 
děje hepatocytů, fibroblastů a keratinocytů. Svůj výzkum 
opřela o širokou mezinárodní spolupráci a  zkušenosti 
získané na zahraničních pracovištích v Belgii, Francii, 
Německu, Švýcarsku a USA. Organizační erudici prokáza-
la ve vybudovaní akreditované laboratoře pro testování 
biologických účinků na vybraných buněčných modelech. 
Její výzkumná skupina jako první v České republice za-
vedla standardní operační postupy pro izolaci lidských 
hepatocytů. Dosažené výsledky jsou hojně citovány 
v odborném tisku a řada z nich realizována farmaceutický-
mi firmami. Badatelská činnost týmu vedeného profesor-
kou Ulrichovou byla a je podporována řadou grantů 
a farmaceutickými firmami. Tým spolupracuje s firmami 
Lasak a.s., Madaus AG, Naturprodukt CZ, Phytobiotics 
Futterzusatzstoffe GmbH, Teva Pharmaceuticals CR 
a Walmark a.s. 

Profesorka Ulrichová je vysokoškolskou pedagožkou, 
která dokáže spojit vědeckou práci a výuku s akademický-
mi funkcemi, konzultační a hodnotitelskou činností, člen-
stvím v oborových a redakčních radách a odborných spo-
lečnostech. Členy České společnosti chemické byla opako-
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vaně volena do Hlavního výboru ČSCH a po dvě období, 
v letech 2005–2009  a 2009–2013, byla předsedkyní Spo-
lečnosti. Je nositelkou Hanušovy medaile ČSCH.  

Od určitého biologického věku se každý z nás pokou-
ší hodnotit,  čím obohatil druhé a naopak sám ztratil. Ať je 
bilance na straně pozitivního nebo negativního, pro paní 
profesorku platí, co  Václav Renč vyjádřil svými verši 
v básni „Země na jaře“:  
Zde je to víno, jež pro věčnost zraje, 
Když vinař dlouho obdělával zem. 
(Strom nejsladčeji dýše odkvétaje, 
Bzukotem včel v své hloubky provázen.) 
Ad multos annos! Milá Jitko 
 

Vilím Šimánek 
   
Profesor František Opekar jubilující 
 

Neprostorové lineární kontinuum, v němž se události 
stávají ve zjevně nevratném pořadí, je fyzikální veličina, 
která ovlivňuje (podle Aristotela dokonce i podmiňuje) 
životy všech lidí. Doba uplynulá mezi dvěma nastalými 
událostmi, zejména jedná-li se o matematicky zajímavé 
číslo, bývá často záminkou pro rozličné slavnosti či osla-
vy. Takovou zajímavou dobu si 12. prosince 2016 připo-
meneme s prof. RNDr. Františkem Opekarem, CSc. Vy-
jádřeno v rocích, uplyne od jeho narození právě tolik let, 
kolik protonů má ytterbium. A takové abundantní číslo si 
zajisté zaslouží nejen srdečnou oslavu s přáteli, ale i malé 
ohlédnutí. 

Světlo tohoto světa spatřil (tedy malý) František 
v Chebu, kde obklopen svojí rodinou získal první základy 
vzdělání, v němž velmi brzy převládla záliba v exaktních 
vědách, najmě v chemii. Zda tato záliba vyklíčila na zákla-
dě četby populární knihy Příběh prvku helium či zapůsobil 
příklad dávného chebského alchymisty Sigmunda Wanna 
(asi 1395–1469) ponechme otevřeno pro budoucí historiky 
chemie. V každém případě (tehdy už o trochu větší) Fran-
tišek neváhal vybudovat – jako každý řádný chemik – do-
mácí laboratoř, díky které obšťastňoval své blízké příleži-
tostnými výbuchy jododusíku a jinými kratochvilnými 
experimenty. Kromě samostudia si chemii, vedle jiných 
více či méně užitečných disciplín, upevňoval na tehdejší 
Střední všeobecně vzdělávací škole v Chebu, kterou za-
končil zkouškou z dospělosti roku 1965. 

Poté cesta (opět o něco většího) Františka zamířila do 
Prahy, na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, 
kde se jeho zájmem (posléze i celoživotním) stala analytic-
ká chemie. Po standardních pěti letech studia ukončuje 
jako promovaný chemik diplomovou prací Použití rotující 
diskové elektrody ke studiu kinetiky chemických reakcí 
obhájenou na Katedře analytické chemie roku 1970. O rok 
později získává titul doktora přírodních věd. Elektroanalý-
ze zůstává věrný i ve své vědecké přípravě, kterou ukonču-
je roku 1975 obhájením kandidátské disertační práce Vol-
tametrické studium kyanidových komplexů osmia. Mezi 
tím publikuje spolu s prof. Beranem dodnes hojně citova-
nou práci Rotating disk electrodes.  

Elektroanalýzou se (teď už prakticky výškově nezmě-
něný) František zaobírá i během svého působení v Ústavu 
fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského 
ČSAV, který spadá do let 1975–1991, než se vrátil na svo-
ji mateřskou katedru. Zde se roku 1997 habilituje v oboru 
analytická chemie, a o pět let později je jmenován profeso-
rem téhož oboru. Jako pedagog a vědecký pracovník půso-
bí na Katedře analytické chemie PřF UK do současnosti. 

Po tomto krátkém nástinu životaběhu by se slušelo 
představit jubilantovy vědecké úspěchy, ale ty jsou případ-
nému zájemci snadno dostupné pomocí dnes přebujelých 
bibliometrických databází. Co však v suchých údajích 
databází nenalezneme, je Františkova vášeň pro experi-
mentování a zejména pro návrh a vlastní konstrukci důmy-
slných aparatur řízených počítačem (a jeho oblíbeným 
LabView programem), jimž neustále rozšiřuje možnosti 
elektroforézy a detekce v proudících kapalinách. Je vždy 
radostí přijít k němu do laboratoře a být přítomen experi-
mentům na nové (a ještě lepší) aparatuře. 

Kromě vědy je František i nadšeným pedagogem. 
Jeho přednášky jsou studenty vždy hodnoceny jako zají-
mavé, dobře uspořádané a s názorným výkladem. Oblíbe-
nými jsou i jeho skripta, autorem nejen napsaná ale i ilu-
strovaná. S nadšením sobě vlastním se každý rok účastní 
vedení základních praktik z analytické chemie, kde kromě 
výuky navrhuje svým kolegům (k jejich větší či menší 
radosti) i různá vylepšení jako zavádění nových reagencií 
či modifikace úloh. 

Nejen vědou živ je člověk, praví moudrost předků. 
A u Františka to platí mnohonásobně; kromě vědce 
a pedagoga, je i výborný kolega, který je výtečným společ-
níkem jak běžných katedrálních dní, tak i katedrálních 
společenských příležitostí, při nichž jsou jeho powerpoin-
tové prezentace k dané příležitosti vždy vítanou součástí. 

Sumou: jsme velmi rádi, že Františka mezi sebou 
máme, že je součástí naší katedry. Za všechny, kteří jej 
mají rádi, si dovolujeme popřát nejen další úseky v nepro-
storovém lineárním kontinuu, nejen další vědecké a peda-
gogické úspěchy, ale (kromě nezbytného zdraví) zejména 
pocit uspokojení v kruhu rodinném i katedrálním.  

Ad multos annos, amice! 
 

Karel Nesměrák 
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Vzpomínka na Pavla Holbu 
 
V pátek 3. června 2016 zemřel ve věku nedožitých 

76 let Ing. Pavel Holba, CSc. Pavel  byl český chemik, 
termodynamik, informatik a politik. Po absolvování 
VŠCHT Praha v roce 1962 začal s vědeckou aspiranturou 
na Československé akademii věd, ale z politických důvodů 
ji mohl obhájit na VŠCHT Praha až v roce 1986. Jako 
chemický inženýr pracoval v 60. a 70. letech XX. století 
ve výzkumných ústavech Československé akademie věd 
v Praze a v Řeži, v 80. letech v Projektovém ústavu do-
pravních a inženýrských staveb a poté krátce na Útvaru 
hlavního architekta v Praze a ve Fyzikálním ústavu České 
akademie věd.  

V roce 1971, v době tzv. normalizace, se ocitl na 
„černé listině“ jako zakladatel, člen přípravného výboru 
Klubu angažovaných nestraníků (KAN) v roce 1968. Od 
r. 1995 byl řádným a po r. 2014 čestným předsedou poli-
tického hnutí KAN. V r. 2008 získal Cenu Alberta Prouzy 
od Nadačního fondu angažovaných nestraníků. 

V letech 1990 až 1998 byl členem Zastupitelstva hl. 
m. Prahy, dva roky náměstkem primátora a v roce 1993 
inicioval zavedení Pražské integrované dopravy (PID) 
a zasadil se o prodloužení metra trasy B na Černý Most. 
V letech 1995–2006 byl ředitelem Institutu městské infor-
matiky hl. m. Prahy, kde prosadil realizaci projektu Jed-
notné digitální mapy Prahy (500 km2 v měřítku 1:500).  

Od r. 2007 byl v důchodu, ale stále působil jako ak-
tivní člen Odborné skupiny termické analýzy při ČSCH, 
jejímž byl zakládajícím členem, a to v r. 1971 (původně 
při ČVTS – České vědecko-technické společnosti) později 
při ČSCH. V r. 2012 byl vyznamenán Hanušovou medailí 
za jeho vědecký přínos v oblasti termodynamiky a termic-
ké analýzy a dále za mimořádnou aktivitu v odborné sku-
pině termické analýzy. Od ledna 2012 pracoval jako vě-
decký pracovník ve Výzkumném centru Nové technologie 
(New Technology Research Center – NTC) na Západočes-
ké univerzitě v Plzni (ZČU). 

Pavel Holba byl mezinárodně uznávaným odborní-
kem v termodynamice materiálů a významným členem 
výzkumného týmu Inženýrství speciálních materiálů, kde 
rozvíjel nová výzkumná témata, která doposud nebyla na 
ZČU řešena. Jako autor nebo spoluautor zveřejnil kolem 
osmdesáti vědeckých článků v oboru termodynamiky, 

fázových diagramů, neizotermní kinetiky a teorie termické 
analýzy. 

Pavel Holba byl vždy neuvěřitelně vitální, nesmírně 
pracovitý a vždy zapálený do nových úkolů. Rádi bychom 
vyzdvihli jeho kolegiální přístup a spolupráci s mladšími 
spolupracovníky. Přínos jeho odborných znalostí, ale 
i životních zkušeností nejen v oblasti vědy, je neocenitelný 
zejména pro budoucí generace. V posledních letech čelil 
velkým zdravotním problémům, které snášel statečně 
a ještě několik dní před úmrtím dopsal dvě kapitoly do 
knihy „Thermal Physics and Thermal Analysis“. Proto nás 
mrzí, že na letošním sjezdu chemiků v Praze se už osobně 
nesetkáme a neudělíme mu pamětní list Odborné skupiny 
termické analýzy (OSTA). Stejně tak se už nezúčastní 
zářijové Ruské konference termoanalytiků (St. Peter-
sburg), kde mu bude udělena významná ruská medaile 
Kurnakova a ani nedokončí svoji knihu „Termická analýza 
a termodynamika fází“.  Budeš nám Pavle moc chybět!
           

Petra Šulcová a Jaroslav Šesták  
 
 

Profesor analytické chemie  
Přemysl Beran zemřel 
(* 23. 3. 1930,   30. 5. 2016) 
 
Přemysl Beran byl katedře analytické 
chemie na Přírodovědecké fakultě UK 
věrný od ukončení studia v r. 1953 až 
do důchodu (1996), kam odešel jako 
emeritní profesor. Od počátku pedago-

gické činnosti se projevovala jeho láska k instrumentaci. 
Plně ji uspokojoval modernizací praktik pro studenty ana-
lytické chemie. Využíval kontaktu s firmou Radiometer, 
od které získával moderní přístroje, z nichž některé slouží 
dodnes. Jeho v pravdě „beraní urputnost“ mu pomáhala 
získávat potřebné devizové prostředky, což v té době, jak 
všichni víme, nebylo jednoduché.  

Pro jeho vědeckou činnost byly zásadní dva pobyty 
v USA v laboratoři prof. Bruckensteina na univerzitě 
v Minneapolis a poté v Buffalu. Z prvního pobytu si přine-
sl v té době moderní problematiku rotujících diskových 
elektrod a zavedl do chemické laboratoře instrumentaci 
využívající prvků analogových počítacích strojů – operač-
ní zesilovače. Po řadu let organizoval úspěšný a oblíbený 
postgraduální kurs o jejich použití v chemické laboratoři; 
tento kurs probíhal i v Lipsku v tehdejší NDR. 

Při druhém pobytu se seznámil s využitím pokove-
ných membránových elektrod pro stanovení látek 
v roztoku, které lze převést na plynné sloučeniny – jde 
o tzv. pneumatoampérometrii. Po návratu do vlasti byla 
metoda dále rozpracovávána a využívána jeho studenty. 

Láska k instrumentaci se projevovala i při vytváření 
videoprogramů doplňujících výuku analytické chemie. 
Práce s videokamerou a poté střih záznamů na moderně 
sestavené aparatuře ho velice uspokojovala. Videoprogra-
my na kazetách byly využívány řadu let, dokud je zcela 
nenahradila současná moderní média.  Foto: zleva Jaroslav Šesták, Pavel Holba, Petra Šulcová  
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Několik let vedl technický provoz chemické sekce 
fakulty a „úřednickou“ činností se zabýval i jako univerzit-
ní koordinátor spolupráce akademických pracovišť s praxí.  

Z mimopracovních aktivit je nutno zmínit se o jeho 
činnosti sportovní – působil jako trenér mladých basketba-
listů, a po řadu let byl členem správy nadace „Nadání Jose-
fa, Marie a Zdeňky Hlávkových“.  

Spolupracovníci, ale již spíše pamětníci, vzpomínají 
na prof. Berana sedícího ve svém oblíbeném křesle pod 
oknem v laboratoři pokročilého analytického praktika. 
Často odtud byl slyšet jeho zvučný hlas při výměně poli-
tických názorů s technikem opravujícím přístroje. Jelikož 
je měli zcela odlišné, cítil prof. Beran potřebu tvrdému 
zastánci předlistopadových pořádků vysvětlit, že komunis-
ti byli a jsou zlotřilci. Samozřejmě, že bez úspěchu, proto 
se podobné „výměny politických názorů“ často opakovaly 
a byla do nich zatahována i laborantka Marta, kterou 
v zápalu diskuse pan profesor občas oslovil Vlastičko – 
odtud známe jméno jeho manželky. Dnes si již všichni 
účastníci těchto diskusí vyměňují názory mimo tento svět.       

Prof. Beran zemřel ve věku 86 let. Budeme na něj 
dlouho vzpomínat jako na člověka nedílně spojeného 
s katedrou analytické chemie a do určité míry formujícího 
její současný charakter.  

 
František Opekar 

 
 

Za profesorem Juliem 
Pouchlým, DrSc. 
 
Dne 25. června tohoto roku po-
stihla českou makromolekulární 
vědu citelná ztráta – zemřel pro-
fesor Julius Pouchlý. Za necelé 
dva měsíce by se dožil 89 let. 
Prof. Pouchlý se narodil 22. srp-

na 1927 v Rokycanech. Svou cestu k milovanému oboru, 
termodynamice makromolekulárních soustav, nastoupil na 
Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství, která 
byla jednou ze sedmi škol tehdejšího Českého vysokého 
učení technického v Praze. Tam také po základním studiu 
absolvoval aspiranturu a později se stal profesorem, ale to 
už se mezitím jeho Alma Mater přetvořila v dnešní 
VŠCHT v Praze. Už jako mladý absolvent působil Julius 
Pouchlý na škole jako asistent na Katedře fyzikální che-
mie. 

Začal zde rozvíjet obor chemické termodynamiky, 
brzy se specializoval na fyzikální chemii koloidních systé-
mů a také na tehdy ve světě nově vznikající disciplínu, 
fyzikální chemii makromolekulárních látek. V Českoslo-
vensku byl vlastně první, kdo tento perspektivní obor začal 
rozvíjet a brzy jej dokonale ovládl. I příslušníci mé genera-
ce se o tom mohou přesvědčit z jím vydaných učebních 
textů, například z tehdy unikátní a dodnes aktuální Fyzi-
kální chemie koloidních soustav (vyšla v roce 1959 
v SNTL). Ta přinesla jasné výklady nových teorií, které 

popisovaly zákonitosti, podle nichž se chovají makromole-
kuly na površích či v roztocích a gelech a dokonce hydro-
gelech. 

Už tehdy se musel těšit odbornému věhlasu, když jej 
v r. 1959 pozval blízký spolupracovník profesora Wichter-
le, dr. Blahoslav Sedláček, do zakládajícího týmu právě 
vznikající instituce, jíž byl Ústav makromolekulární che-
mie ČSAV, a do níž v roce 1959 prof. Pouchlý jako mladý 
vědec, nadšený novou disciplínou, natrvalo přešel. Tak se 
stal zakládajícím pracovníkem ÚMCH, a později dlouhole-
tým vedoucím tamního Oddělení termodynamiky. Vazby 
se svou Almou Mater však nikdy nepřerušil a výuce svého 
oboru se věnoval nadále jak na škole, tak na ústavu. 

Dlouhá léta přednášel obory koloidní chemie a mak-
romolekulární fyzikální chemie. To štěstí setkat se s ním 
jako s učitelem jsme měli i my, adepti makromolekulární 
vědy, přicházející v dalších generacích. Měli jsme jej ve 
velké úctě a na jeho přednášky jsme se raději připravovali 
v předstihu: pan profesor totiž kladl během výkladu časté 
kontrolní otázky a při čekání na odpovědi projevoval znač-
nou trpělivost, takže nakonec nezbývalo, než se 
k odpovědi na místě dopracovat.   

Pan profesor za svůj život napsal vynikající učební 
texty, které se vyznačují jazykovou srozumitelností 
a obsahovou přesností a logikou. Byl znamenitým pedago-
gem, vždy dbal na dokonalý výklad. Jeho texty jsou pro 
nového adepta tak těžkého a abstraktního oboru, jakým 
makromolekulární termodynamika je, hotovým požehná-
ním.  

Jako zkoušející vzbuzoval respekt; byl snad přísný, 
ale objektivní. Rád se také zúčastňoval přednášek ostat-
ních.  

Jak již bylo uvedeno, založil v Československu obor 
termodynamiky polymerů, náročné disciplíny, která doká-
že prostřednictvím zobecněných vztahů mezi měřitelnými 
veličinami popsat chování makromolekulárních látek 
v roztocích, na rozhraních i v gelech. Vědě opravdu zasvě-
til život a vychoval řadu mladých odborníků. 

Byl jedním z lidí, na kterých stála odborná úroveň 
Ústavu makromolekulární chemie. Pro dnešní generaci je 
zajímavá ta jeho vlastnost, že nedbal hesla Publish or pe-
rish, neboli Publikuj nebo zahyneš! Přesto vědecky neza-
hynul. Naopak, jeho publikační činnost charakterizuje jiný 
citát, Non multi, sed multa –  který volně z latiny přelože-
ný zní: Nedbej na množství, ale na obsahovou hodnotu! 

Jeho publikace byly vždy rozmyšlené do poslední 
věty, výborně stylizované a byly přijímány do význam-
ných vědeckých periodik. Také díky tomu se těšil respektu 
mezinárodní komunity makromolekulárních termodynami-
ků. Traduje se, že jeden z otců zakladatelů francouzské 
makromolekulární vědy, profesor Henry Benoit, říkával: 
„Chcete-li se učit termodynamiku, jeďte do Prahy 
k Pouchlému!“ (Pro něj to ovšem byl monsieur „Pušly“.) 

Prof. Pouchlý pobýval na dlouhodobé stáži na 
McGillově univerzitě v kanadském Montrealu, kde s prof. 
Pattersonem tehdy rozvíjel, jako jeden z prvních na světě, 
nové teorie korespondujících stavů – pocházející od laure-
áta Nobelovy ceny I. Prigogina. Rozvíjel teorie i dalšího, 
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v makromolekulární vědě velmi proslaveného nobelisty, 
a to Paula Johna Floryho. Jsou to teorie popisující mísitel-
nost makromolekulárních soustav a jejich chování 
v roztocích, při deformacích i při vznikání složitých mole-
kulárních sítí. 

Byl šéfem laskavým, ale důsledným. Až puntičkářsky 
vyžadoval nápravu chyb. V jeho okolí panovaly vztahy 
opírající se o vzájemnou úctu a důvěru.  

Ve tváři měl většinou vážný až zasmušilý výraz, 
a ten, kdo jej blíže neznal, by určitě nečekal, že se za váž-
nou tváří skrývá mistr suchého slovního humoru, který se 
občas nečekaně projevil. Ale když pronesl některou ze 
svých břitkých glos, která v okolí vyvolala veselí, bylo 
vidět, že má radost, že výrok padl na úrodnou půdu. 

Kolegové ho charakterizují jako nevšední osobnost, 
jako zodpovědného, svědomitého, lidského, slušného, vel-

mi nenápadného a skromného gentlemana. My, žáci, spo-
lupracovníci a přátelé mu vděčíme za mnohé, někteří z nás 
za dlouholeté upřímné přátelství. Teprve když jsme ho 
více poznávali, viděli jsme, jaký má obrovský rozhled 
i v oblastech mimo jeho milovanou vědu, například 
v hudbě. Když mu před časem odešla jeho paní a jeho 
zdraví se zhoršovalo, prohloubily se jeho kontakty 
s okruhem blízkých spolupracovníků. I od nich jsme měli 
zprávy o tom, že i když procházel těžkým obdobím života, 
jeho úsudek, logické myšlení a smysl pro vtip zůstávaly do 
pokročilého věku čisté a nezkalené. Tak si ho budeme dál 
připomínat. 

 
Miroslava Dušková a Josef Jůza 

 

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 4. čtvrtletí 2016 a v 1. čtvrtletí 2017 
 
90 let 
doc. Ing. Zdeněk Vymazal, DrSc., (31.10.), VŠCHT 

Praha 
prof. Ing. Dr. Tech. Jaromír Horák, DrSc., (7.1.), 

Univerzita Pardubice 
prof. Ing. Jiří Brandštetr, CSc., (18.1.), VUT Brno 
 
85 let 
doc. Ing. Zenon Starčuk, DrSc., (9.1.), AV ČR Brno 
 
80 let 
Ing. Jiří Haman, CSc., (11.1.), VÚCHZ Praha 
RNDr. Karel Mach, CSc., (23.2.), ÚFCH J.H. AV ČR 

Praha   
prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc., (9.3.), PřF MU Brno 
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc., (20.3.), VŠCHT Praha 
 
75 let 
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (2.2.), ÚMG AV ČR 

Praha 
Mgr. Maria Paterová, (10.2.), Rakona Rakovník 
Ing. Jan Panoš, (3.3.), Praha 
doc. Ing. Jiří Šmíd, CSc., (12.3.), Praha 
prof. Ing. František Rieger, DrSc., (23.3.), ČVUT Praha 

 
 
70 let 
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc., (24.2.), PřF UK Praha 
Ing. Jaromír Buriánek, (14.3.), MFF UK Praha 
doc. Ing. Vladimír Mejta, CSc., (21.3.), VŠCHT Praha 
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., (25.3.), VUT 

Brno 
 
65 let 
RNDr. Ivan Černý, CSc., (28.1.), ÚOCHB AV ČR Praha 
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., (19.2.), České Budějovice 
Ing. František Strejček, CSc., (8.3.), SILESIA ČR Praha 
prof. Ing. Karel Ventura, CSc., (10.3.), Univerzita 

Pardubice 
Ing. Jiří Hájek, (26.3.), Neratovice 
 
60 let 
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., (18.1.), Univerzita J. E. 

Purkyně Ústí nad Labem 
prof. RNDr. Miroslav Macka, Ph.D., (6.2.), Austrálie 
Ing. Karel Vlažný, CSc., (14.2.), Luhačovice 
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc., (7.3.), VŠCHT Praha 
Ing. Ivan Vinš, CSc., (13.3.), Praha 
 
Srdečně blahopřejeme 
 



Chem. Listy 110, 721744 (2016)                                                                                                                                             Bulletin 

744 

Zemřelí členové Společnosti  
 
prof. RNDr. Přemysl Beran, DrSc., zemřel 30. května 

2016 ve věku 86 let. 
Ing. Pavel Holba, CSc., zemřel 3. června 2016 ve věku 

nedožitých 76 let. 
prof. Ing. Julius Pouchlý, DrSc., zemřel 25. června 2016 

ve věku nedožitých 89 let. 
 
Čest jejich památce 
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