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Obr. 1. Polaroskop P 524 vyrobený firmou Křižík, Praha

během svého studia6–8. Lze říci, že zmíněný článek profesora Heyrovského v Chemických listech1 znamenal počátek oscilografické polarografie vnuceným proudem (OP)
a jejího využití v různých oblastech vědy. V kapitole o OP
v knize o polarografii Heyrovský a Kůta9 rozlišují oscilografickou polarografii (i) vnuceným napětím a (ii) vnuceným proudem. Je třeba si uvědomit, že slovo
„polarografie“ zde není vztaženo ke způsobu polarizace
elektrody, ale spíše k použití rtuťových elektrod.
V tomto článku se budeme zabývat především OP
vnuceným proudem, tedy chronopotenciometrií střídavým
nebo konstantním proudem. Před 10 lety shrnul Britz
v krátkém článku poznatky o chronopotencimetrii10, aniž
by se zmínil o Heyrovského OP. Podobně např. Iwamoto
v r. 1958 navrhuje derivační chronopoteciometrii11 a Herman a Bard12 v r. 1963 cyklickou chronopotenciometrii
beze zmínky o OP, která od svých začátků poskytovala
derivační křivky v cyklickém modu a nabízela jak katodickou, tak i anodickou větev (obr. 2). Určitou výjimku představuje Sturrock13, který cituje práci Heyrovského
a Forejta z r. 1943 (cit.4) a navrhuje novou metodu odvozenou od OP a nazývá ji derivační cyklická voltametrie konstantním proudem (derivative cyclic constant current voltammetry). Jagner14,15, který v druhé polovině 70. a v 80.
letech minulého století významně přispěl k uplatnění chro-

1. Úvod
25. dubna 1941 přednesl Jaroslav Heyrovský na
schůzi České společnosti chemické svoji přednášku
„Použití oscilografu v polarografii“, která byla v prosinci
téhož roku publikována v Chemických listech1. V této
přednášce se zabýval především otázkou registrace polarografických křivek a upozornil na nové možnosti sledování
polarografických dějů pomocí oscilografu. V úvodu shrnul
několik prací zahraničních laboratoří, které se v poslední
době začaly touto problematikou zabývat2,3. Vedle obvyklé
polarizace rtuťové kapkové elektrody s vloženým napětím
a sledováním závislosti proudu na potenciálu, uvažoval
i možnost polarizace této elektrody střídavým proudem
a sledování závislosti potenciálu na čase, tj. chronopotenciometrii. V závěru své přednášky se zmiňuje o spolupráci
s Jindřichem Forejtem z firmy Philips, Praha. Z této spolupráce vznikla Heyrovského oscilografická polarografie
vnuceným střídavým proudem4,5, která po uvedení poměrně levného Polaroskopu P 524 (obr. 1) do prodeje v první
polovině 50. let 20. století vzbudila velkou pozornost mezi
československými vědci. Již v r. 1954 byl tento přístroj
v laboratoři prof. V. Morávka v Brně k dispozici studentům biochemie, kteří některé své výsledky publikovali již
73
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venské a zahraniční vědce v Praze a v Bratislavě. Pravidelné konference na zámku ve Smolenicích věnované OP
navštěvovalo mnoho vědců i sám profesor Heyrovský.
Vedle určitých nevýhod měla OP ve srovnání
s klasickou polarografií řadu předností při praktické analýze různých látek, včetně biomolekul. Např. při OP byla
analýza mnohem rychlejší, byla prováděna na jediné kapce
rtuti za přístupu vzduchu, umožňovala akumulaci silně
adsorbovaných látek na povrchu elektrody a podobně jako
cyklická voltametrie (CV) (komerčně dostupné přístroje
pro CV nebyly v polovině 50. let minulého století
v Československu k dispozici) pracovala v cyklickém modu a poskytovala informace jak o katodických, tak i o anodických procesech (obr. 2). Je zajímavé, že některé principy
OP byly využívány po desetiletí při analýze biomakromolekul a zvláště DNA a bílkovin a děje se tak až do dnešní doby.

3. Elektrochemie nukleových kyselin
Obr. 2. 50 M thymin v 0,1 M NaOH. Rtuťová kapková elektroda, polarizační střídavý proud 0,3 mA. OP aktivita thyminu je podmíněna schopností této látky vytvářet špatně rozpustné sloučeniny se rtutí. Více podrobností nalezne čtenář
v cit.81,82. (Převzato z kandidátské dizertační práce E. Paleček:
O vlivu ionizujícího záření na nukleové kyseliny a některých
nových možnostech jejich analýzy, Brno 1959).

První elektrochemické studie nukleových kyselin
a zvláště DNA se jen díky OP mohly objevit již více jak
před 55 lety22–25. Klasická polarografie byla k tomuto účelu málo vhodná26, protože byla málo citlivá a nemohla
využít silné adsorpce a akumulace DNA na povrch elektrody27 v okolí potenciálu elektrokapilární nuly (p.z.c.)
a nemohla postihnout redukce bází v akumulované DNA
u negativních potenciálů. Naproti tomu v případě OP bylo
snadné akumulovat DNA na rtuťové kapce a na téže kapce
DNA vzápětí redukovat22,23,28,29. Koncem 50. let jsme se na
Biofyzikálním ústavu ČSAV v Brně začali zabývat myšlenkou konstrukce dokonalejšího přístroje, než byl Polaroskop P 524. Emil Paleček se dohodl s elektrotechniky
Ing. F. Ševčíkem a K. Metzlem, kteří se ochotně tohoto
úkolu ujali. Již v r. 1962 jsme měli k dispozici přístroj
pracující s pravoúhlým polarizačním proudem, který nabízel řadu výhod, včetně metody „první křivky“, velmi důležité pro analýzu DNA. V té době přístroj zvenku ještě nevypadal pěkně, byl však mnohem dokonalejší než Polaroskop P 576 (který nahradil P 524) a dalo se s ním dobře
pracovat. Po svém návratu z ročního pobytu v USA nalezl
Emil Paleček již hotový přístroj, který i pěkně vypadal30.
Teprve citlivější derivační pulsní polarografie
G. C. Barkera31 umožnila analýzu DNA bez její akumulace
na rtuťové kapce32,33. Nukleové kyseliny poskytovaly při
OP i anodický signál G, za který odpovídaly zbytky guaninu. Brzy se ukázalo, že tento OP signál závisí na potenciálu pravého (negativního) krajního bodu a že je podmíněn
oxidací redukčního produktu guaninu34,35 vznikajícího
u negativních potenciálů v oblasti rozkladu základního
elektrolytu. Více podrobností o analýze DNA pomocí OP
nalezne čtenář v článku publikovaném v r. 2014
v Chemických listech36. Některé přednosti OP zůstaly
nedoceněny v počátcích OP a jejich význam se ukázal až
v pozdějších letech, jak uvedeme v dalších odstavcích
a v části 4.
V druhé polovině 60. let minulého století se zájem
o OP začal snižovat, protože se objevily komerčně dostup-

nopotenciometrie v analytické chemii, svoji práci však
k OP nevztahuje. Podobně se chová řada jiných autorů,
jako např. Kryger16 a Nishida17 a výjimku netvoří ani některé knižní publikace18.
Velmi malou návaznost moderní chronopotenciometrie na OP si lze vysvětlit nejméně dvěma faktory: (i) OP
vznikla a rozvíjela se v Československu, tedy za „železnou
oponou“, komplikující komunikaci se zahraničními vědci,
(ii) OP měla ve svém názvu slovo „polarografie“, svádějící
k představě, že polarizace elektrody je v OP shodná
s polarizací v klasické polarografii. Ve skutečnosti však,
díky prvnímu komerčně dostupnému přístroji pro chronopotenciometrii (obr. 1), mohla OP již v první polovině
50. let minulého století učinit první významnější krok
k aplikaci chronopotenciometrie (jejíž podstata byla zmiňována již před více jak 100 lety19) k analytickým účelům.

2. Oscilografická polarografie vnuceným
střídavým proudem
Jaroslav Heyrovský se nepochybně zasloužil o rozvoj
chronopotenciometrie v 50. letech minulého století, i když
ne všechna odpovídající literatura z 60. a dalších let tomu
nasvědčuje. Vedle něj se o rozvoj OP zasloužili i další
českoslovenští vědci a zvláště Robert Kalvoda20,21 a další
kolegové, jako např. G. Dušinský, K. Micka, L. Molnar,
J. Volke a D. Weiss. Tito a další vědci přispěli rovněž
k organizaci oscilopolarografických kurzů pro českoslo74
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né přístroje pro elektrochemickou analýzu pomocí nových
metod, které v některých směrech předčily OP. Například
diferenční pulzní polarografie (DPP) předčila OP při analýze DNA lepší citlivostí, spojenou s výbornou eliminací
kapacitního proudu32. Není pochyb, že přístroj pro OP
konstruovaný na základě předválečných technologií mohl
jen stěží soutěžit s elektrochemickými přístroji založenými
na novějších technologiích. Později v elektrochemické
analýze zcela převládly voltametrické metody kombinované s pevnými elektrodami. Díky dobrým zkušenostem
s OP v první polovině 60. let se nám v pozdějších letech
po OP stýskalo a doufali jsme, že se objeví moderní přístroj pro chronopotenciometrii. Teprve v r. 1995 měl jeden
z nás (EP) příležitost seznámit se s přístrojem Tracelab
v laboratoři prof. J. Wanga a využít tento přístroj k analýze
RNA37. Dr. Kees van Velzen, s nímž jsme měli příležitost
diskutovat problémy elektrochemické analýzy, akceptoval
náš návrh a rozšířil spektrum elektrochemických metod
v přístroji Autolab (EcoChemie, Holandsko) o chronopotenciometrii. Do dnešní doby Autolab ke chronopotenciometrickým měřením používáme. Chronopotenciometrie
je dnes součástí většiny elektroanalytických přístrojů, dokonce i české provenience, např. Eco-Tribo Polarograf
(Ecotrend Plus, Praha).
OP byla uváděna jako polarografická metoda založená na polarizaci elektrody programovaným střídavým
proudem (podle současné nomenklatury, tedy chronopotenciometrie střídavým proudem). Některé výhody tohoto
způsobu polarizace nebyly však do nedávna uvažovány.
V posledním desetiletí bylo ukázáno, že je možné při chronopotenciometrii využít vysokých proudových hustot
a rychlé změny potenciálu rtuťové elektrody k analýze
změn ve struktuře bílkovin.

peptidy poskytují při CPS u negativních potenciálů pík
dobře oddělený od pozadí45 a o několik let později jsme
zjistili, že podobný pík poskytují i bílkoviny46–50.
Tento pík, který je způsoben vylučováním vodíku51–55,
katalyzovaným zbytky aminokyselin jako lysin, arginin,
cystein a histidin45,56–60, byl nazván pík H na počest
J. Heyrovského a díky vylučování vodíku (Hydrogen)
a vysoké citlivosti (High sensitivity).
Zprvu jsme se domnívali, že CPS pouze umožňuje
vhodnější stanovení bílkovin pomocí prenatriové vlny.
Další práce v této oblasti však ukázaly, že CPS umožňuje
i analýzu změn ve struktuře peptidů56,61,62 a bílkovin63–68
a výzkum specifických interakcí bílkovin s DNA69 a dalšími látkami65,70,71 při vysokých proudových hustotách. Zjistili jsme rovněž, že bílkoviny po adsorpci na rtuťovou
elektrodu nejsou denaturovány, ale k denaturaci adsorbované bílkoviny dochází až při negativních potenciálech72,73. Při katalytickém vylučování vodíku se uvolňuje
velké množství elektronů, umožňující práci s vysokými
negativními proudovými intenzitami (proudovými hustotami při konstantní ploše elektrody). Za těchto podmínek je
možno zkrátit dobu, po kterou je adsorbovaná bílkovina
vystavena účinkům elektrického pole (u negativních potenciálů) na milisekundy, při níž je denaturace bílkoviny
na povrchu elektrody zanedbatelná. Bylo zjištěno, že bílkovina adsorbovaná na elektrodě může podléhat strukturnímu přechodu v závislosti na proudové hustotě, na teplotě
či na iontových podmínkách74,75. Díky těmto novým přístupům je možno elektrochemicky detegovat malé změny
ve struktuře podmíněné mutací (např. výměnou jediné
aminokyseliny67 nebo poškozením bílkoviny vnějšími
činiteli68 i specifické interakce bílkoviny s DNA69 a jinými
látkami). Pík H byl velmi úspěšně využit Vackovou laboratoří (Univerzita Palackého v Olomouci) ke studiu glykace proteinů76, špatně rozpustných membránových bílkovin77–80 a vlastností peptidů62.

4. Elektrochemie bílkovin
V r. 1930 Heyrovský a Babička ukázali, že bílkoviny
katalyzují vylučování vodíku na rtuťové kapkové elektrodě
a poskytují u silně negativních potenciálů tzv. prenatriovou vlnu38. Tato vlna byla špatně vyvinutá, protože byla
příliš blízko rozkladu základního elektrolytu a byla považována za málo vhodnou pro analýzu bílkovin39. Byla proto brzy zastíněna dobře vyvinutou tzv. Brdičkovou dvojvlnou, poskytovanou bílkovinami za přítomnosti iontů kobaltu. Aplikace OP ke studiu prenatriové vlny bílkovin
nepřinesla lepší výsledky než klasická polarografie, protože OP signály bílkovin byly na oscilogramu příliš blízko
koncového bodu a jejich měření bylo ještě obtížnější než
měření prenatriové vlny pomocí klasické polarografie. Na
druhé straně užitečnost OP při analýze aminokyselin
a kapacitních signálů bílkovin byla přesvědčivě demonstrována ve sděleních40–43.
Chronopotenciometrie bílkovin. V posledních desetiletích bylo zjištěno, že rozpouštěcí chronopotenciometrie
konstantním proudem (Constant current chronopotentiometric stripping, CPS) se velmi dobře hodí k analýze bílkovin44. Téměř před 20 lety jsme ukázali, že bioaktivní

5. Závěr
V r. 1941 J. Heyrovský navrhl OP vnuceným proudem v kombinaci se rtuťovými elektrodami. Zavedl tím do
chemické analýzy nejen novou metodu záznamu elektrochemických křivek, ale stimuloval i přípravu jednoduchého a komerčně dostupného přístroje pro chronopotenciometrii. Počátkem 50. let minulého století byla OP
v Československu a sousedních zemích široce aplikována
při analýze různých látek a zvláště biomolekul. OP v té
době představovala renezanci chronopotenciometrie a díky
OP bylo možno publikovat první zásadní práce o elektrochemii DNA již na přelomu 50. a 60. let. V současné době
jsme svědky dalšího vývoje chronopotenciometrie při analýze biomakromolekul a zvláště při strukturně citlivé analýze bílkovin založené na katalytickém vylučování vodíku
na rtuťových elektrodách. Věříme, že profesor
J. Heyrovský by byl spokojen s tím, jak jeho OP stimulovala rozvoj vědy.
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Tato práce se uskutečnila v rámci projektu CAS RVO
68081707. Autoři jsou zavázáni kolegům Dr. V. Dorčákovi, Dr. V. Ostatné, Dr. D. Kalábovi a Dr. Z. Pechanovi za
cenné připomínky k rukopisu.
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On 25th April 1941, at a meeting of the Czech Chemical Society in Prague, Jaroslav Heyrovský delivered his
lecture "Use of oscillograph in polarography". This lecture
was published in Chemické Listy in December 1941. His
lecture marked the beginning of the oscillographic polarography with controlled alternating current (OP). In the
first half of the 1950’s, a simple instrument Polaroskop
P 524 became available, stimulating wide application of
OP as a method of fast and simple chemical analysis of
various compounds, including biomolecules. In the 1960’s
and in the following decades a number of papers on
chronopotentiometry were published but J. Heyrovsky’s
OP was almost forgotten. At present we can witness another step in the development of chronopotentiometry in the
application of CPS in the analysis of biomacromolecules
and particularly in the structure-sensitive analysis of proteins based on catalytic hydrogen evolution reaction
(CHER). This analysis requires mercury-containing electrodes, such as HMDE (hanging mercury drop electrode)
or solid amalgam electrodes, because the CHER has not
been observed with any other electrode. We believe that
Professor J. Heyrovský would be satisfied by the fruitful
development of chronopotentiometry and its application in
bioelectrochemistry, stimulated by his OP.
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Ze života společnosti
(Novotného lávka 5, 116 68 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. jejich 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 poměr nepovažuje). Věkové vymezení znamená, že uchazeč
nesmí dosáhnout věku 36 let v roce soutěže.
Od roku 2016 u osob pečujících o nezletilé děti se
věková hranice posunuje o dobu prokazatelně strávenou na mateřské a rodičovské dovolené.
Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za organickou chemii v roce 2017“ je stanovena na 15. červen 2017
(případně jde o datum poštovního razítka na poslané přihlášce). Podmínky a náležitosti přihlášky zůstávají prakticky 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 rovnováh a energetických veličin), studie substitučního efektu
a výpočetní chemie.
Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii v roce 2017“ je stanovena na 31. březen 2017. 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 charakterizujícím 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. 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. Za publikaci se

Nositel Ceny Alfreda Badera za organickou
chemii v roce 2016 – Mgr. Jiří Kaleta PhD.
Po roční přestávce byla letos opět udělena Cena
Alfreda Badera za organickou chemii pro mladé chemiky
do věku 35 let, od roku 1994 již po třiadvacáté. V roce
2015 hodnoticí komise (prof. P. Drašar (tajemník),
prof. D. Dvořák, doc. J. Hanusek, prof. J. Hlaváč,
prof. O. Paleta
(předseda),
prof.
M.
Potáček,
prof. M. Pour, Dr. I. Starý, prof. T. Trnka), nenalezla mezi
přihlášenými uchazeči vhodného kandidáta na Cenu.
Nositelem Ceny v roce 2016 se stal Mgr. Jiří Kaleta
PhD. (34 let) z Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR za soubor prací „Studium organických molekulárních zařízení“. O svých mimořádných výsledcích přednesl
plenární přednášku s názvem „Regular Arrays of Dipolar
Molecular Rotors“ na 51. konferenci „Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice
2016“ konané ve dnech 11. – 13. 11. 2016 v Lázních Bělohrad.
Doktorské, stejně jako magisterské studium absolvoval Dr. Kaleta na Masarykově univerzitě v Brně (2006 až
2010, prof. C. Mazal). Mezitím pobýval na zahraniční
stáži (2007, University of Colorado at Boulder, prof.
J. Michl) a později na postdoktorské stáži (2010–2013,
ÚOCHB AV ČR v Praze). Ve vědecké práci se zabývá
několika tématy, jmenovitě vícestupňovou syntézou molekulárních „strojů“, studiem elektronických vlastností karboranů nebo syntézou vysoce napnutých bicyklů. Je autorem a spoluautorem 18 původních sdělení, která jsou početně citována v odborné literatuře. Nový laureát získal
řadu ocenění doma i v zahraničí za vynikající prezentace
svých výsledků a Prix de Chimie udělovanou francouzským velvyslanectvím jménem koncernu Rhodia (2010).
Srdečně blahopřejeme k získání prestižní Ceny Alfreda Badera a přejeme hodně dalších odborných úspěchů.
Oldřich Paleta

Přihlášky do soutěží o Ceny Alfreda Badera
v r. 2017
V roce 2017 bude Česká společnost chemická tradičně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera,
a to o Cenu za organickou chemii a Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii. Oblasti působnosti obou Cen
se poněkud překrývají a to nabízí možnost, že soubor prací, který neuspěl v jedné soutěži, lze přihlásit do soutěže
o druhou Cenu po případných úpravách doprovodného
textu. Nadále však platí omezení, že 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
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nělové (Univerzita Pardubice), která byla věnována využití
termické analýzy ke studiu krystalizačních mechanismů
a jejich souvislosti s kinetickou analýzou. Také tato přednáška byla oceněna certifikátem odborné skupiny.
V sekci dále zaznělo ještě 9 odborných přednášek,
které byly zaměřeny na využití metod termické analýzy
a kalorimetrie v nejrůznějších oblastech výzkumu. Účastníci sekce měli příležitost posoudit využití termoanalytických metod pro charakterizaci různých materiálů, při sledování teplot fázových transformací či studium uhlíkatých
materiálů.
Sekce termické analýzy byla odborným přínosem pro
všechny účastníky, neboť umožnila nejen vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy
a kalorimetrie, ale přispěla také k prohloubení kontaktů
a navázaní nové spolupráce mezi účastníky a tím samozřejmě k rozvíjení zájmu o termickou analýzu. Poděkování za
finanční podporu patří firmě NETZSCH-Gerätebau
GmbH., a dále firmě Specion, s.r.o.
Při bilancování roku 2016 z pohledu Odborné skupiny
termické analýzy (OSTA) při ČSCH je třeba uvést, že
zástupci skupiny se aktivně zúčastnili 16th International
Conference on Thermal Analysis v Orlandu (14. – 19. 8.
2016, Florida, USA) a dále XXXVIII. National Congress
on Calorimetry, Thermal Analysis and Applied Thermodynamics na Ischii (25. – 28. 9. 2016, Itálie). Prof. Šesták se
zúčastnil ruské konference termoanalytiků (19. – 23. 9. 2016,
St. Petersburg), na které byla Pavlu Holbovi za jeho výsledky z oblasti termodynamiky udělena in memoriam
ruská medaile Kurnakova.
Ve dnech 26. až 29. září 2016 se v Płocku (Polsko)
uskutečnil 11. ročník International Seminar on Thermal
Analysis and Calorimetry to the Memory of Prof. St. Bretsznajder, který organizuje polská odborná skupina. Předsedkyně OSTA využila tuto příležitost a předala pamětní
list odborné skupiny prof. Barbaře Pacewské za dlouholetou spolupráci a vzájemnou podporu mezi odbornými skupinami z Česka a Polska.
Na webových stránkách OSTA (www.thermalanalysis.cz) lze najít informace o odborné skupině a jejích

nepovažuje diplomová nebo dizertační práce, dále vědecká
práce v přípravě a dosud nezaslaná do redakce.
4) Přiložený životopis by měl zachytit odborný vývoj,
např. absolvovanou střední školu, téma diplomové
(magisterské) a doktorské dizertace 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 pdf, resp. Word). K tomu přidá elektronickou verzi separátů svých prací na vhodném
nosiči.
Na závěr zdůraznění – uzávěrka do soutěže o Cenu
Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou
chemii je již 31. března 2017 a do soutěže o Cenu za
organickou chemii je 15. června 2017, což může být
v obou případech datum poštovního razítka na zásilce
s přihláškou.
Dodání úplných podkladů je základní podmínkou
pro zařazení uchazeče do 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

Termická analýza na chemickém sjezdu v Praze
aneb jaký byl teplozpytný rok 2016
Rok 2016 byl ve znamení 68. Sjezdu chemiků, který
se uskutečnil ve dnech 4. až 7. září 2016 v Praze přímo
v sídle ČSCH na Novotného lávce a byl věnován
150. výročí založení České společnosti chemické. Účastníci měli možnost diskutovat celkem v 11 odborných sekcích, přičemž jedna ze sekcí byla věnována termické analýze, a to už po čtvrté.
Zahájení sekce bylo spojeno se slavnostním předáním
pamětních listů zakládajícím členům skupiny termické
analýzy, která v roce 2017 oslaví 45. výročí svého vzniku.
Mezi oceněnými byl doc. Vladimír Balek a prof. Miloš
Nevřiva, posledním pamětním listem byl in memoriam
vyznamenán Ing. Pavel Holba.
V odborné sekci zazněly dvě zvané přednášky významných odborníků v oblasti termické analýzy. Pozvání
přijal prof. Jaroslav Šesták, který přednesl příspěvek
s názvem „Temperature and its meaning under varying
conditions: from Newton cooling law to theoretical thermal analysis and even further“, za který obdržel certifikát
Odborné skupiny termické analýzy. Velký zájem u účastníků sekce vyvolala druhá zvaná přednáška Dr. Jany Shá-

Foto 1: Sekce termické analýzy v rámci 68. Sjezdu chemiků
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zinárodní úrovni v roce 2017 bude 6th Joint CzechHungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference,
která bude organizována společně s 1st Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry Conference (6. 6. – 9. 6. 2017;
Budapest, Hungary; http://jtac-jtacc.akcongress.com).
Po deseti letech se tak setkání „čtyř států“ vrátí do
země, která hostila první společné setkání termoanalytiků.
Idea organizovat společné konference vznikla v letech
2006 až 2007, kdy se předsedové čtyř národních termoanalytických skupin (Jaroslav Šesták – ČR, Csaba Novak –
Maďarsko, Barbara Pacewska – Polsko a Peter Šimon –
SR) rozhodli pořádat společné mezinárodní konference.
První takové setkání termoanalytiků ze „čtyř států“ uspořádala maďarská skupina (2007, Sopron), následovaná
polskou skupinou (2009, Zakopane), následně slovenskou
(2011, Stará Lesná – Vysoké Tatry, SR) a první cyklus byl
uzavřen v roce 2013 v Pardubicích. Nový cyklus začal
v roce 2015 (Zakopane, Polsko).

Foto 2: Společná fotografie zástupců národních skupin (V. Petkova – Bulharsko, B. Pacewska – Polsko, P. Šulcová – ČR, P. Šimon – SR, V. A. Drebushchak a V. Logvinenko – Rusko)

Petra Šulcová,
předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH

aktivitách včetně akcí z oblasti termické analýzy nejen
v České republice, ale také ve světě. Nejbližší akcí na me-

Akce v ČR a v zahraničí

rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz

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 sekretariát ČSCH.

Odborná setkání
12. mezinárodní konference Polysacharidy
Konference se konala na Novotného Lávce v Praze ve
dnech 19.–21. října 2016. Organizátory této velmi úspěšné
konference Polysaccharides-Glycoscience byla Česká společnost chemická (ČSCH) a Ústav sacharidů a cereálií
VŠCHT Praha.
Konference se zúčastnilo téměř 100 účastníků
z Austrálie, Bulharska, České republiky, Francie, Irska,
Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Srbska a Švédska. Bylo předneseno 21 ústních prezentací a bylo přihlášeno 63 posterů (více než o 50 % víc
než vloni), sborník konference obnášel 300 stran anglického textu.
Konferenci zahájil předseda ČSCH prof. Jan John.
První sekci „Syntéza, modifikace a aplikace polysacharidů“ řídila prof. Čopíková (VŠCHT Praha). Vlastní vědecký program zahájila prof. Budtova z Paříže klíčovou přednáškou na téma bio-aerogelů. Další sekce nesla název

Předseda ČSCH prof. John zahajuje odbornou část konference.
Foto: E. Baeva

„Interakce polysacharidů“, předsedou sekce byl doc. Synytsya (VŠCHT Praha). Sekci „Škrob: chemie a vlastnos80
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M. Chylińska přebírá 1. cenu od Dr. Gomby (ČZU Praha).
Foto: E. Baeva

dopadu na diabetes, prof. Praznik (Univerzita Vídeň) se
zabýval charakterizací a zdravotní funkcí semen chia, bazalky a lnu. Druhá část této sekce byla řízena prof. Praznikem. Z posterových příspěvků cukrovarníky zaujal příspěvek A. Antczak-Chrobot a M. Wojtzaka: Molární hmotnost
exopolysacharidů přítomných ve zmrzlé řepě.
V závěru konference byly vyhodnoceny příspěvky
mladých badatelů. Všechny ceny za přednášky získali zástupci z Polska, za nejlepší přednášející byla označena
M. Chylińska (Polská akademie věd) s příspěvkem Změny
biochemických parametrů a rozdělení a složení polysacharidů buněčných stěn během fyziologického vývoje plodů
rajčat. V posterech uspěli na 1. a 3. místě zahraniční studenti Ya. Troshchynska a E. Baeva studující na ústavu
sacharidů a cereálií VŠCHT Praha.
Sociální program zahrnoval přivítání se sklenkou
vína, okružní jízdu historickou tramvají a prohlídku Muzea
MHD v Praze-Střešovicích.
Evžen Šárka

Přípitek – v popředí prof. Čopíková, nalevo Dr. Löppert
(Univerzita Vídeň), napravo Ing. Bleha (VŠCHT Praha)
s úvodním slovem. Foto: E. Baeva

ti“ vedl prof. Surówka (Krakov). Přehledová přednáška
Dr. Radeloffa (Berlin) byla věnována modifikovaným
škrobům. Následující den konference byl zahájen sekcí
pod názvem „Škrob: stravitelnost a použití“, vedl ji doc.
Šárka (VŠCHT Praha). Klíčovou přednášku týkající se
přípravy škrobových esterů s mastnými kyselinami prezentoval prof. Kapusniak z University Jana Dlugosze v Czestochowe. Poslední sekce „Izolace a charakterizace polysacharidů“ byla rozdělena na dvě části. První z nich byla
řízena Dr. Hirschem (SAV Bratislava). Obsahovala dvě
klíčové přednášky: prof. Gilbert (University of Queensland, Austrálie) hovořil o struktuře glykogenu a jejím

Informace vyšla v časopise Listy cukrov. a řep. 132,
399 (2016).

Aprílový klub
zdraví, která svou karierní linku vystavěla na práci
v supermarketech, odbornici m.j. na „chytré cereálie“,
„skryté cukry“, potraviny, které „berou lidem teplo“
a podobné objevy světové úrovně), v novinách papouškovat termíny jako jsou prázdné kalorie cukrů, nekvalitní
tuky, počet volných radikálů, částečný viník rakovinného
bujení, aj. Článek, který si každý sportovec a každá hospodyňka rád přečte a který přináší stále opakované polopravdy, jichž se naše populární deníky a časopisy asi nikdy
nezbaví. (Rungo 7. listopadu 2016). Kéž by nám
v budoucnosti o zdravém jídle psali profesionálové
z oboru.

O částečných vinících nezdravého bytí
Je s podivem, kde se vezme odvaha člověka, který,
jak sám přiznává, vystudoval bohemistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze a od roku 2010 pracuje
jako novinář na volné noze, korektor a jazykový poradce,
k tomu, aby národu radil, co je zdravé a co nezdravé jídlo.
Paní Karolína Hornová (zkratka autora: kah) píše nejen
o kultuře, ale i o bydlení a sportu, módě a životním stylu
a snaží se psát vlastní blog o vaření. Najednou začne spolu
s „nutriční specialistkou“ Ing. (VŠCHT-FCHI Praha) Monikou Bartolomějovou (hlavní nutriční specialistkou Světa
81
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Redakce Chemických listů uděluje oběma dámám
titul „Chemšmejd“ III. třídy a paní inženýrce doporučuje,
aby zvážila vrácení inženýrského diplomu pedelovi
VŠCHT Praha.
Pavel Drašar

Zprávy
9.

Podporovat mezinárodní mobilitu studentů i pedagogů.
10. Efektivně podporovat grantové aktivity zaměstnanců,
nezvyšovat režie.
Další podrobnosti lze nález na webových stránkách
PřF UK https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/volbykandidata-na-dekana/volba-kandidata-na-dekana-2016/
kandidati/jiri-zima .
Z hlediska české chemické obce lze zdůraznit přání
prof. Jiřího Zimy o co nejširší a nejužitečnější spolupráci
s ostatními fakultami, chemicky orientovanými vysokými
školami i chemicky orientovanými ústavy Akademie věd
České republiky, což naše chemická veřejnost nepochybně
přivítá. Snaha nového děkana o zvýšení autonomie kateder
a ústavů k tomu bezesporu přispěje, neboť právě na úrovně
základních jednotek či dokonce jednotlivých pracovních
skupin je tato spolupráce nepochybně nejefektivnější. Důraz na přípravu nové generace vysokoškolsky vzdělaných
odborníků se promítá i do koncepce dvou studijních proděkanů, jednoho pro koncepci studia a druhého pro záležitosti studentů. Pozitivní je jistě i snaha o vytváření podmínek pro úspěšnost jednotlivců a týmů v žádostech o vědecké projekty všech typů a úrovní a snaha zlepšit motivaci
v této oblasti. Kladně lze hodnotit i snahu o snížení komplikovanosti předpisů v doktorském stupni studia, během
kterého je na PřF UK prováděna velká část vědecké činnosti, přičemž zbytečné svázání vnitřními předpisy v této
oblasti je spíše na škodu.

Habemus decanum!
Pod tímto kódem se 20. října 2016 rozšířila v akademické obci Univerzity Karlovy zpráva, že novým děkanem Přírodovědecké fakulty (PřF) UK pro funkční období
2017–2021 byl Akademickým senátem PřF UK zvolen
profesor Jiří Zima, vynikající analytický chemik a pedagog, dlouholetý aktivní člen a funkcionář České společnosti chemické a člen výboru odborné skupiny analytické
chemie naší společnosti.
Prof. Zima se narodil v roce 1956 v Praze, v roce
1980 absolvoval s vyznamenáním PřF UK, obor analytická chemie, v roce 1985 obájil kandidátskou disertační
práci, v roce 1998 byl jmenován docentem a v roce 2009
profesorem analytické chemie. Je naším předním odborníkem v oblasti moderních elektroanalytických metod pro
stanovení biologicky aktivních organických sloučenin
důležitých z hlediska ochrany životního prostředí či lidského zdraví, využití uhlíkových pastových elektrod
a HPLC s elektrochemickou detekcí. V této oblasti publikoval více než 175 článků v recenzovaných mezinárodních
časopisech s impaktním faktorem a řadu kapitol
v odborných monografiích. Je i autorem dvou patentů.
Volební program prof. Zimy vycházel ze skutečnosti,
že PřF UK je dobře fungující a výkonnou jednotkou, která
je významnou fakultou v rámci Univerzity Karlovy nejenom šíří studovaných oborů, počtem studentů a zaměstnanců, ale i dosahovanými výsledky na poli vědy. Hlavní
důraz však kladl na skutečnost, že PřF UK je škola – vzdělávací instituce, na což se dnes v honbě za RIV body
a impaktními faktory někdy trochu zapomíná. V kostce lze
tento program shrnout do následujícího desatera:
1. Řídit fakultu nekonfliktně, transparentně a klidně.
2. Pravidelně komunikovat se senátem fakulty a jeho
oběma komorami, RUK.
3. Aktivně vystupovat při nových akreditacích dle novely vysokoškolského zákona.
4. Motivovat pedagogy ke zvyšování úrovně výuky
všech typů a reagovat zpětnou vazbou na výstupy
z hodnotících anket.
5. Zvýšit finanční ohodnocení studentů postgraduálního
studia.
6. Podporovat aktivity fakulty a propagovat naše obory
studentům středních škol v ČR i na Slovensku.
7. Těsně spolupracovat s fakultami UK (př. Kampus
Albertov) a přírodovědnými fakultami v ČR.
8. Zrevidovat přístup k výuce cizích jazyků.

Foto: Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima předává jmenovací dekret novému děkanovi PřF UK prof. Jiřímu Zimovi.
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Profesor Jiří Zima byl Jeho Magnificencí rektorem
Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou jmenován do
funkce děkana PřF UK na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 24. listopadu 2016. Úřadu se nový děkan
ujal 1. prosince 2016.

vznikla v roce 2005 a byla podpořena bruselským
6. rámcovým programem pro výzkum a inovace
v podprogramu „LIDÉ“, který nesl název po významné
vědkyni Marie Sklodowské-Curie, nositelce dvou Nobelových cen, udělených za fyziku (1903) a za chemii (1911).
Ve výzkumných centrech, na univerzitách i na dalších
místech spojených s vědou a výzkumem se od té doby
koná tento vědecký festival každoročně, vždy poslední
pátek v měsíci září. V současnosti je podporován Evropskou komisí v rámcovém programu HORIZON 2020
(cit.1) s cílem posilovat evropské výzkumné kariéry2.
Loňského 10. ročníku se zúčastnilo více jak 1 milion
občanů, na 18 tisíc výzkumníků a akce se pořádala ve
280 městech po celé Evropě a v sousedních zemích, letos
byl zájem a účast obdobná.
V České republice je koordinátorem Noci vědců plzeňské vědecké centrum TECHMANIA a do akce
se zapojila většina českých vysokých škol, ústavy Akademie věd ČR, hvězdárny a i další subjekty3.
VŠCHT Praha se k této akci pravidelně připojuje již
od roku 2012, letošní 5. ročník se opět těšil velkému zájmu
návštěvníků všech věkových kategorií. Akce probíhala
v Praze 6 Dejvicích, v přízemních prostorách budovy B,
začínalo se v pět hodin odpoledne a končilo o desáté večerní.

Redakce časopisu Chemické listy i výbor odborné
skupiny analytické chemie přejí prof. Jiřímu Zimovi, jistě
i jménem široké české chemické komunity, hodně úspěchů
při výkonu jeho nelehké funkce.
Jiří Barek

Profesor Němec obdržel Medaili Emila Votočka
Ocenění převzal profesor Lubomír Němec 21. října
2016 v rámci semináře Sklářské svítání v Jablonci nad
Nisou z rukou profesora Aleše Helebranta, proděkana Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha.
Medaili Emila Votočka uděluje rektor VŠCHT Praha
vynikajícím osobnostem, které se svou odbornou nebo
veřejnou činností zasloužily o rozvoj chemie a dalších
oborů vyučovaných na VŠCHT Praha nebo o rozvoj spolupráce s VŠCHT Praha v oblasti vzdělávání, výzkumu
a vývoje.
Vědecká a aplikační činnost profesora Němce zahrnuje přes 110 publikací v recenzovaných časopisech,
75 přednášek na mezinárodních konferencích a zhruba
stejný počet přednášek na národních konferencích. Bývá
zván k pronesení vyzvaných přednášek na mezinárodních
konferencích (např. Mezinárodní sklářský kongres 1992
v Barceloně, 1998 v San Francisku). Je autorem a spoluautorem 12 patentů. Je autorem dvou rozsáhlejších kapitol
v odborných monografiích. Byl nebo je odpovědným řešitelem grantových projektů GA ČR, GA AVČR, MPO
a Department of Energy USA.
Byl oceněn Sklářskou cenou České sklářské společností v r. 1989 za tvorbu systému pro identifikace vad typu
bublin v televizním skle.
Michal Janovský

Co vše mohli letos návštěvníci Noci vědců na VŠCHT
Praha shlédnout?
Již před pátou čekala paní učitelka se třídou druháčků
ze základní školy v Praze 6 před branou školy, aby se její
svěřenci jako první zúčastnili luminiscenčního workshopu.
Na dvoře u komína se děti po celý večer zapojovaly do
aktivit vedených studenty skupiny UNI-ART a návštěvníci sledovali improvizační divadlo amatérského souboru
DI(v)OCH. V respiriu probíhala tvůrčí dílna pro nejmenší
pod vedením chův z Dětského koutku Zkumavka, studenti
předváděli zábavné chemické pokusy a jako každoročně se
rozdávaly balónky naplněné heliem a zmrzlina vyrobená
pomocí kapalného dusíku. Letošní téma „bezpečnost
a bezpečí“ bylo využito k prezentaci ochranných pomůcek
a módních trendů v laboratoři, ukázek a diskuzí o identifikaci toxických a návykových látek, o koloběhu vody
v přírodě. Ty větší návštěvníky zaujala před vstupem do

Noc vědců 2016 na VŠCHT Praha
Noc vědců je zábavná akce, která nabízí veřejnosti
příležitost setkat se s vědci a vědkyněmi a seznámit se
populárně naučnou formou s jejich prací, výsledky a přínosy jejich badatelských úspěchů občanské společnosti. Nosné téma letošního ročníku bylo zaměřeno na roli vědy při
zajišťování bezpečnosti a bezpečí v každodenním životě
nás všech.
Myšlenka pořádat Noc vědců v evropském měřítku
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VŠCHT Praha a jednou se třeba stanou významnými vědci
či vědkyněmi.
Příští ročník se bude konat opět poslední zářiový pátek a jeho nosné téma bude „Mobilita výzkumníků“.
Fotografie a videa z akce na VŠCHT Praha najdete na
webu www.vscht.cz/nocvedcu a celorepublikovou prezentaci na webu Techmania Science Center http://www.nocvedcu.cz/.
Organizační tým Noci vědců 2016 na VŠCHT Praha
děkuje za podporu VŠCHT Praha, MŠMT a projektům
EUPRO II LE 14016 a LE15026, projektu 7.RP EU
TRIGGER, projektu H2020 EU SCICHALLENGE, Domu
zahraniční spolupráce a všem dalším, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu akce.

školy světelná show s ukázkami bezpečně prováděných
výbuchů, ve vstupní hale se na modelu elektrického vláčku
vysvětloval princip palivových článků a jejich využití pro
bezpečnou a čistou elektřinu. V akademické kavárně
CARBON se střídaly ukázky bezpečné molekulární
gastronomie s hudebním vystoupením studentské kapely.
V přilehlých chodbách prezentovaly výzkumné týmy na
vystavených plakátech zajímavé projekty financované
z evropských, norských a švýcarských grantů, na jejichž
podpoře se podílí i Dům zahraniční spolupráce (DZS).
Mnohé zaujala i plakátová výstava „Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha“, ke které si mohli návštěvníci vyslechnout příspěvek Ing. Mittnerové o historii studia
a působení žen na VŠCHT Praha v průběhu posledních
100 let. Po celý večer probíhaly, letos dokonce ve dvou
posluchárnách, populárně naučné přednášky. Největší zájem byl o vystoupení „Víme vždy, co jíme?“ paní profesorky Hajšlové, čerstvé držitelky stříbrné medaile Senátu
ČR a prestižního ocenění Harvey W. Wiley Award, které
převzala v polovině září v americkém Dallasu. Zajímavé
a poučné byly i další přednášky, prof. Urban zvolil výzkumné téma „Digitalizace pachového podpisu“, doc.
Martinec z Ústavu ochrany prostředí vysvětloval, s jakými
nebezpečnými látkami se můžeme setkávat ve svých domácnostech a nejbližším okolí. O požární bezpečnosti
a ochraně dřeva a archivních dokumentů přednášela
Dr. Kučerová s doc. Ďurovićem, doc. Brožek pohovořil
o antibalistické keramice a vývoji a vlastnostech neprůstřelných materiálů, paní prof. Demnerová pokračovala
v nekonečném příběhu o bezpečnosti potravin a Ing. Grecová představila soutěž pro mládež „Nebojte se stát vědcem“, vyhlášenou evropským projektem SciChallenge, do
kterého je VŠCHT Praha zapojena. Na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků na VŠCHT dohlížela skupina mladých zdravotníků z plzeňské lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, která poskytování první pomoci předváděla naštěstí jen na figuríně.
Letošní ročník byl velice pestrý, zúčastnilo se ho podle našich odhadů kolem 800 návštěvníků a z pochvalných
zápisů v naší knize návštěv usuzujeme, že se akce na
VŠCHT Praha všem líbila. Věříme, že se nám podařilo
zábavnou formou zase o kousek víc přiblížit vědu a chemii
veřejnosti a že nebudeme mít nouzi o žáky, které chemie
a přírodní vědy zaujmou natolik, že přijdou studovat na

Anna Mittnerová
členka organizačního týmu NV16 na VŠCHT Praha
LITERATURA
1. Marie Skłodowska-Curie Actions, http://ec.europa.eu/
research/mariecurieactions/index_en.htm, staženo
5.10.16.
2. http://ec.europa.eu/research/researchersnight/
about_en.htm, staženo 5.10.16.
3. http://www.noc-vedcu.cz/, staženo 5.10.16.

Projekt strategického partnerství
mezi Univerzitou Karlovou a Hebrew
University of Jerusalem v oblasti
elektroanalytické chemie
Málokterá vědecká disciplína má tak výrazný mezinárodní charakter jako analytická chemie. Je to dáno tím, že
většina norem v oblasti životního prostředí, potravin,
ochrany lidského zdraví i kontroly většiny výrobních procesů má nadnárodní charakter. V oblasti analytické chemie
také nejdále pokročila unifikace výuky vysokoškolsky
vzdělaných odborníků na základě společného rámcového
curricula iniciovaného a připraveného Divizí analytické
chemie Evropské asociace pro chemické a molekulární
vědy ( Division of Analytical Chemistry of the European
Association for Chemical and Molecular Sciences – DAC
EuChEMS), které bylo v zásadě přijato národními chemickými společnostmi v široké geografické oblasti od Corku
po Vladivostok a od Tromsø po Jeruzalem. Internacionalizace výuky a mezinárodní spolupráce v jakékoliv oblasti si
vytyčuje i další priority, jakými jsou zkvalitňování studijních programů, strategická spolupráce nebo partnerství.
Pro strategická partnerství si Univerzita Karlova vybrala
mimo jiné i přední izraelskou univerzitu – Hebrew University of Jerusalem s cílem usilovat zejména o zvyšování
konkurenceschopnosti univerzity, a to zejména ve vytváření joint, double a multiple-degree studijních programů,
dvojího vedení dizertačních prací, vzájemného uznávání
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kreditů, posilování mezinárodního rozměru studijních
programů uskutečňovaných za přítomnosti hostujících
profesorů a zahraničních studentů, vytváření společných
akcí typu letních škol, odborných workshopů a společných
vědecko-výzkumných projektů. Vzhledem k výše uvedenému mezinárodnímu rozměru analytické chemie se do
této strategické spolupráce intenzivně zapojila i UNESCO
Laboratoř elektrochemie životního prostředí na Přírodovědecké
fakultě
Univerzity
Karlovy
(https://
www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/veda-a-vyzkum/
tymy-analchem/elektrochemicke-analyticke-metody) a to
formou spolupráce s laboratoří profesora Daniela Mandlera (http://chem.ch.huji.ac.il/mandler/) na Hebrew University of Jerusalem v oblasti elektroanalytické chemie,
která má na Univerzitě Karlově dlouhou tradici již od doby profesora Jaroslava Heyrovského. Navíc je UNESCO
Laboratoř elektrochemie životního prostředí, založená
rozhodnutím 22. Generální konference UNESCO v roce
1983, společným pracovištěm PřF UK a Ústavu fyzikální
chemie J. Heyrovského AV ČR, což může pochopitelně
výrazně přispět k dosažení kvalitních vědeckých i pedagogických výsledků v oblasti této spolupráce.
Toto strategické partnerství je zaměřeno na přípravu
studentů obou pracovišť na náročné úkoly, které nepochybně čekají elektroanalytickou chemii v oblasti kontroly
životního prostředí, potravin, zdravotního stavu lidské
populace i nejrůznějších výrobních procesů. Strategické
partnerství je zaměřeno na elektroanalytické využití borem
dopovaných diamantových elektrod, ale i dalších netradičních elektrodových materiálů, upořádání a měřících protokolů ke stanovení stopových množství biologicky aktivních organických sloučenin významných z hlediska ochrany životního prostředí a lidského zdraví. V roce 2016 byl
v rámci tohoto strategického partnerství uspořádán semi-

nář na PřF UK, kde profesor Mandler přednesl velmi zajímavou přednášku s názvem „The World of Coating: From
Self-Assembled Monolayers to Polymeric Films“. Na recipročním semináři pořádaném v Jeruzalemu pak přednesl
prof. Barek přednášku „New Electrode Materials and
Arrangements for Voltammetric andAmperometric Detection of Environmental Pollutants“. V rámci tohoto partnerství pak byla dohodnuta další spolupráce v oblasti využití amalgamových elektrod pro detekci nitrovaných netěkavých výbušnin či nitrovaných fenolů jakožto prioritních
polutantů. Dále se plánuje společný výzkum v oblasti porézních průtokových elektrod na bázi mikrokuliček ze
skelného uhlíku (pro detekci oxidovatelných i redukovatelných polutantů či kovové mědi (pro detekci aminokyselin) a využití porézních membrán dopovaných různými
nanočásticemi či nanokrystaly borem dopovaného diamantu pro analogické účely. V této oblasti jsou připravovány
další společné projekty i ve spolupráci s různými ústavy
AV ČR, společná vystoupení na významných mezinárodních konferencích typu EUROANALYSIS 2017 ve Stockholmu či ESEAC 2018 na ostrově Rhodos. Připravuje se
i vzájemná výměna doktorandů a mladých pracovníků.
Zde je jistě namístě poděkovat vedení Univerzity
Karlovy i Přírodovědecké fakulty za finanční podporu této
spolupráce a vyjádřit přesvědčení, že takto iniciovaná spolupráce povede k dalšímu zkvalitnění výuky vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti elektroanalytické chemie, která, navzdory některým opačným názorů, zůstává
základní analytickou disciplínou s obrovským teoretickým
i praktickým potenciálem.
Jiří Barek
vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního
prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Bulletin představuje
nácti kapitolách jsou uvedeny chutě a barvy sekundárních
metabolitů, které v tomto rozsahu nebyly dosud publikovány. Kniha představuje přehledné informace pro potravinářský, kosmetický a farmaceutický průmysl, ale i pro chemickou a nechemickou veřejnost. Každá kapitola je opatřena seznamem citací. Hlavní roli zde hraje zelená chemie,
která vychází z obnovitelných zdrojů. První kapitola je
Přehled barviv a látek různých chutí z přírodních zdrojů.
Herbální chemie nám zde předvádí pestrou nabídku látek
s různou strukturou, které jsou též zdrojem četných barviv.
Všechny prezentované látky jsou tedy uvedeny strukturními vzorci. Přírodní barevné látky jsou rozděleny podle
původu na živočišná, rostlinná a minerální a dále především podle chemických struktur. Jsou to barviva polyenová, chinonová, indolová, pyranová, oligopyrrolová, pteridinová, isochinolinová a nakonec orcein a orchil. Kapitola končí přehledem potravinářských „éček“.

Pavel Drašar (redaktor)
Barevné a chuťové látky
v potravinách a v přírodě
(soubor referátových
článků)
Vydala Česká společnost chemická
v edici Chemické listy, Praha 2016,
1. vydání, formát A5, 109 stran, distribuováno zdarma, ke stažení na URL
http://www.csch.cz/casopisy-csch
ISBN 978-80-86238-56-2
Všichni máme rádi dobré jídlo a pití a tento netradiční
soubor referátových článků nám vychází vstříc přehledem
a utříděním jednotlivých chutí a přírodních barviv. Ve čtr85
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Další, trochu odlišná kapitola je Sacharosa jako průmyslová surovina, která je uvedena historií její výroby
a fyzikálně chemickými vlastnostmi. V příspěvku je celkem 14 přehledných reakčních schémat. Úprava sacharosy
jako výchozí suroviny je popsána jako její degradace na
látky s nižším počtem atomů uhlíku, modifikace všech
osmi hydroxylových skupin, zabudování sacharosy do
makromolekul, neselektivní parciální modifikace, selektivní parciální modifikace a biotransformace na oligosacharidy. Výsledkem pojednání však je, že využití sacharosy pro
velkotonážní výroby zatím není pro nepříznivé cenové
relace aktuální.
Publikace se dále zaobírá látkami různých chutí. Dnes
už nevystačíme s pěti základními chutěmi: hořkou, slanou,
kyselou, sladkou a umami, ale např. s chutí pálivou, svíravou a dalšími. Setkáváme se také s dráždivou příchutí neobyčejných možností v našem porozumění molekulárním
základům vnímání chuti. Patří sem třeba percepce chuti
v rámci „ne-chuťových tkání“.
Pro výuku oboru je určitě velmi inspirativní kapitola
Necukerné přírodní látky sladké chuti, kde jsou tyto potravní doplňky podle složení rozděleny na: proteiny, deriváty aminokyselin, terpeny, flavonoidy, chalkony a deriváty kumarinu a steroidy. Tyto materiály jsou novým podnětem
pro farmaceuty a potravináře jako inovace jejich oborů.
Některé zajímavé případy v oboru ilustrující nepřebernou pestrost přírodních látek dokládá kapitola Cukerná
nesacharosová sladidla a příbuzné látky. Je rozdělena na
podkapitoly: přírodní sladidla podle české legislativy, alditoly, fruktany a fruktooligosacharidy, invertní cukr a med,
a jako nový produkt patentovanou směs se sladkou chutí
Shugr, který je však velmi drahý.
V kapitole Náhradní sladidla je uveden současný pohled hlavně na skupinu těch nízkokalorických. Úvod je
mediální obraz této problematiky včetně komentáře, který
vše uvede na pravou míru. V současné době je mezi přídatnými látkami registrováno 16 sladidel, z nichž některá
nejsou pro evropský trh povolena. Následují přehledné
tabulky s názvem Náhradní sladidla povolená v zemích
EU. Aktuální jsou nejednotná stanoviska odborné a laické
veřejnosti v kapitole Cukr a zdraví a Nízkokalorická sladidla a zdraví. Pro všechny složky potravin však bude platit
základní výživové doporučení „všeho s mírou“.
Slaná chuť přírodních látek a jejich derivátů je uvedena na jedné straně jako riziko hypertenze a na druhé straně
jako velmi důležitá pro regulaci příjmu Na+. Pro chemiky
je zde výzva nalézt netoxické přírodní látky, které zvýrazní
slanou chuť, aby bylo možné redukovat obsah chloridu
sodného. Zatím jsou takto známy některé primární metabolity jako aminokyseliny nebo proteiny, mastné kyseliny
nebo i sacharidy. V závěru kapitoly je uvedeno, že vnímání
chuti lze zesilovat nebo tlumit i s ohledem na fakt, že chuťové, barevné a zvukové vjemy spolu významně souvisejí.
Přírodní látky kyselé chuti naznačují, že potrava není
zcela zralá. Vnímání chuti je tedy signálem o bezpečnosti
potravy. Sladká chuť odpovídá zdroji energie, hořká chuť
varuje před nebezpečím, slaná dodává nezbytnou sůl. Mechanismus účinku je odvozen od vlastností přítomných

kyselin v interakci se speciálním proteinem, obsaženým
v chuťovém pohárku. Látky kyselé chuti v potravinách
jsou především v ovoci. O kvalitě vína velmi rozhodují
jeho kyselé komponenty, což je především kyselina vinná,
octová, jantarová, jablečná, citronová, mléčná a galaktouronová. Látky ovlivňující vnímání kyselosti při nízké
koncentraci jsou slané součásti potravy. Sloučenina, která
potlačuje kyselou chuť, je glykoprotein mirakulin získávaný z keře rostoucího v západní Africe.
Přírodní látky hořké chuti jsou některé tradiční potravinářské přísady obsažené v rostlinách. Dokladem je Karlovarský hořký likér (Johan Becher z r. 1866) složený
z devatenácti bylin, zde uvedený formou reprodukce. Tradiční potravinářské přísady silně hořké chuti jsou např.
aloe, pelyněk, kořen hořce, sušená kůra chinovníku, vachta, zeměžluč a j. Původ ukazuje, že hořčiny jsou heterogenní skupinou látek, vyskytující se ve formě glykosidů,
které jsou chemicky i taxonomicky velmi rozmanité. Mezi
ostatní tradiční potravinářské přísady hořké chuti patří
např. angostura z kůry stromů rodu Cusparia, ožanka čpavá, jablečník a v neposlední řadě chmel otáčivý a další.
Ostatní známé hořké sloučeniny jsou obsaženy v mnoha
dále uvedených bylinách. Vjem hořké chuti v ústech vyvolává zvýšenou sekreci trávicích šťáv a tím i chuť k jídlu.
Zajímavou stránkou je gen pro receptor hořké chuti, který
se vyskytuje ve dvou variantách. Jeden chrání prostřednictvím preferované potravy před malárií a druhý mají lidé
z chladnějších oblastí, kde se malárie nevyskytuje. Vnímání chuti, vůně, dotyku a barvy jsou organoleptické vlastnosti, které vnímáme, a kam patří také modifikátory těchto
kontaktních vjemů. Mezi tradiční potravinářské přísady
ovlivňující organoleptické vlastnosti patří kyselina
L-glutamová a příbuzné látky. Pro známý umami efekt je
nejvýhodnější její monosodná sůl v mírně alkalickém prostředí. Podobné vlastnosti vykazují purinové ribonukleotidy, maltol a ethylmaltol, vanilin a ethylvanilin. Mezi ostatní známé modifikátory chuti patří např. peptidy a bílkoviny, glykosidy a j. Podobně jako u sladidel, je i u látek umami znám synergický efekt. Výše popsané modifikátory
chuti umožňují snižovat ceny potravin a v budoucnosti se
mohou uplatnit i ve výkrmu hospodářských zvířat. I tak je
konstatováno, že klasická potravina a krmivo je nezastupitelné a jen obtížně synteticky napodobitelné.
Přírodní látky a jejich deriváty chuti pálivé jsou tradičně přidávány do potravin jako koření. Mezi nejběžnější
patří pepř, paprika, česnek, cibule, ředkve, zázvor, skořice
a hřebíček. Ayurveda uvádí použití pálivých potravin
k léčení špatného zažívání, nachlazení a chřipky a proti
parazitům. Pepř i paprika obsahuje alkaloidy a pálivá chuť
je způsobena především kapsaicinem a jeho homology.
V textu je uvedena přehledná tabulka s odstupňovanou
škálou pálivé chuti spolu s příklady podle výskytu. Ve
výčtu těchto látek se též objevují látky obsahující síru vázanou v glukosinolátech. Pálivé látky se vyskytují též jako
součást terpenů nebo fenolů. Mezi sloučeniny zesilující
pálivou chuť patří i alkohol.
Přírodní látky svíravé a trpké chuti mají své místo
v chuťových vjemech vín z celého světa. Adstringentní
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komponenty vína jsou mezi jinými způsobeny serií hydroxybenzoových kyselin. Tento chuťový vjem je závislý i na
kyselosti vína (zejména obsahu a poměru kyseliny vinné
a jablečné), ale i ethanolu. V kůře a ovoci celé řady rostlin
jsou příčinou svíravé chuti třísloviny, fenolické a polyfenolické látky. Kovová chuť přírodních látek a jejich derivátů
může být způsobena např. masem nebo zeleninou v konzervě nebo u lidí s amalgamovými plombami. Zřejmě zde
jde o kontaminaci masa oxidy a solemi z povrchu kovů.
Kovovou chuť si tak vysvětlujeme přítomností neušlechtilých kovů v ústní dutině. Přírodní látky a jejich deriváty
chuti chladivé nabízejí několik způsobů, jak tento jev vysvětlit, jako je např. přítomnost látek, které mají záporné
rozpouštěcí teplo. Další vysvětlení je aktivace trojklanného
nervu (trigeminus) citlivého na chlad. Mezi látky, které
ovlivňují tuto trigeminální percepci, patří terpeny, estery
a jiné. Ukazuje se, že vnímání chuti je ovlivňováno všemi
použitelnými smysly včetně onemocnění dýchacích cest,
středního ucha nebo působením léků například antibiotik.
Uvedený text není vyčerpávající přehled, ale spíše
typické příklady zamýšlené také jako učební pomůcka,
k čemuž výrazně přispívají četné citované literární zdroje.
Čtenář je určitě zaskočen množstvím překvapivých faktů,
které ilustrují biodiverzitu a krásu chemie přírodních látek.
Je však s podivem, že až na výjimky, chybí jasná strukturní
souvislost umožňující predikci chuťových vjemů. O příjemné odlehčení náročného textu se v tomto souboru postaraly četné historické poznámky.
Petr Koloros

Projekt české terminologie pro hmotnostní
spektrometrii
Tiskové oznámení
V roce 2011 se na 12. škole hmotnostní spektrometrie
skupinka účastníků rozhodla založit projekt, jenž by umožnil standardizaci českého názvosloví v hmotnostní spektrometrii. Projekt byl představen o rok později na téže akci
a začala se formovat širší skupina, která se ho ujala
(J. Havliš, M. Holčapek, J. Preisler, P. Španěl, M. Volný).
Hlavním cílem bylo a je poskytnout všude tam, kde se
o hmotnostní spektrometrii mluví česky, tj. v učebnicích
a přednáškách, v odborné i populárně naučné literatuře,
relevantní zázemí ve formě životaschopného českého názvosloví metod, jevů, přístrojů a principů souvisejících
s hmotnostní spektrometrií.
A nyní, v roce 2016, tento kolektiv připravil a předložil projekt Česká terminologie hmotnostní spektrometrie odborné spektrometrické i jazykové veřejnosti
k dispozici zde: http://terminologie-ms.sci.muni.cz .
Základem projektu je překlad anglického originálu
Definitions of terms relating to mass spectrometry (IUPAC
Recommendations 2013) publikovaného v roce 2013
(Murray a kol., Pure Appl. Chem. 85, 1515 (2013)).
Jde o otevřený, moderovaný projekt encyklopedické
povahy (doplněný souhrnným textem téhož obsahu),
umožňující aktivní budování názvosloví ve spolupráci
s uživateli. Po registraci na portálu se uživatelé mohou
vyjadřovat k již existujícím vstupům a navrhovat vstupy
nové. Redaktoři pak zodpovídají za zohlednění uživatelských komentářů a poznámek (úprava stávajících či tvorba
nových hesel).
Doufáme, že se do projektu zapojíte a že bude užitečný i Vám.
Za redakci projektu,
J. Havliš, M. Holčapek a M. Volný

Členská oznámení a služby
Noví členové 1/2017

Novotný Ladislav, doc. Dr. Ing., DrSc., Univerzita
Pardubice
Pižl Martin, Ing., studující, VŠCHT Praha
Pulkrabová Jana, doc. Ing. , Ph.D., VŠCHT Praha
Sloup Radovan, RNDr. Mgr., Ph.D., Gymnázium Sušice
Stránská Milena, doc. Ing., Ph.D., VŠCHT Praha
Suchanová Marie, Ing. Ph.D., VŠCHT Praha
Šimková Markéta, studující, VŠCHT Praha
Šmejkal Petr, RNDr., Ph.D., PřF UK Praha
Špendlíková Irena, Ing., Ph.D., FJFI ČVUT Praha
Tomaniová Monika, Ing. , Ph.D., VŠCHT Praha
Vepříková Zdenka, Ing., VŠCHT Praha
Vitásková Anna, studující, PřF UP Olomouc
Vyhnálková Renáta, Ing. MSc., Ph.D., RCPTM
UP Olomouc
Vyňuchalová Kateřina, Ing., Ph.d., Radanal s.r.o. Pardubice

Basarabová Barbara, Mgr., studující, FJFI ČVUT Praha
Drábová Lucie, Ing. Ph.D., VŠCHT Praha
Džuman Zbyněk, Ing., VŠCHT Praha
Guricová Miroslava, Ing., studující, VŠCHT Praha
Horská Jana, Mgr., studující, PřF UP Olomouc
Hradecký Jaromír, Ing., VŠCHT Praha
Hrbek Vojtěch Ing., VŠCHT Praha
Hupka Ivan, Bc.,studující, FJFI ČVUT Praha
Kočanová Veronika, Ing., studující, Univerzita Pardubice
Kodr David, studující, VŠCHT Praha
Kondé Jana, Mgr., studující, FJFI ČVUT Praha
Kotova Maria, Ing., studující, VŠCHT Praha
Krtková Veronika, Ing., VŠCHT Praha
Machata Marek, Mgr., studující, PřF UP Olomouc
Němec Mojmír, doc. Ing., Ph.D., FJFI ČVUT Praha
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Osobní zprávy
Odešla doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.

nosti pri SAV. V letech 2002–2004 byla členkou Výkonného výboru FECS (nyní EuCheMS). Od r. 2001 byla
zástupkyní SCHS v Asociaci ECTN. Doc. Sališová vynaložila mimořádné úsilí a práci v procesu přípravy založení
Asociácie slovenských chemických a farmaceutických
spoločností. Po jejím založení byla zvolena za její první
„predsedníčku“ (2001–2003). Doc. Sališová se od r. 1995
podílela na organizování sjezdů chemických společností,
v r. 2000 a 2002 zastupovala SCHS na sjezdech v ČR.
Doc. Sališová patřila mezi ty členy SCHS, kteří usilovali
o stálé přispívání k dlouholetým dobrým odborným i organizačním vztahům mezi SCHS a ČSCH. Podílela se na
oboustranně prospěšné spolupráci nejen na domácí půdě,
ale i na půdě mezinárodních organizací. Čest její památce.

Je smutné, že často
lidé,
kteří
pro své okolí
znamenají
mnoho, odcházejí
a zůstává po
nich prázdné
místo. Marta
Sališová,
Saška, či pro jiné Martička, mimořádný člověk a přítelkyně, čestná členka ČSCH (2003) a nositelka ceny Viléma
Baura (2012), významná pedagožka a propagátorka chemie zejména mezi mladou generací odešla 7. listopadu
2016, měsíc před svými 71. narozeninami v důsledku tragické nehody.
Marta se narodila 7. prosince 1945 v Okoličném –
Liptovském Mikuláši, kde proběhlo i poslední rozloučení.
V r. 1972 získala titul RNDr. a v r. 1979 titul CSc. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
ve specializaci organická chemie. Její vědecká
a pedagogická kariéra začala na Katedre organickej chémie PRIF UK, kde pracovala nejprve jako asistentka, později jako odborná asistentka a od r. 1993 byla docentkou
organické chemie. Učitelské aktivity doc. Sališové byly
zaměřené na přednášky z organické chemie, stereochemie,
chemie organokovových sloučenin, bioorganické chemie
a historie chemie, na vedení diplomových prací a školení
doktorandů.
Ve své výzkumné činnosti se věnovala problematice
organokovových sloučenin a stereoselektivní syntézy.
Výsledky její vědecké a pedagogické činnosti jsou shrnuté
ve více než 50 publikacích citovaných více než 400 krát
(h-index 11). Byla spoluautorkou řady skript, řady středoškolských učebních textů, přeložila jednu knižní publikaci.
Absolvovala řadu studijních pobytů, např. Department of
Chemistry, University of Ottawa a ECPM, ULP Strasbourg. Působila v letech 1995–98 jako koordinátorka
projektu Tempus – S-JEP-09101-95 „New Currriculum in
Chiral Chemistry“. Byla od r. 1997 členkou ACS.
Jednou z aktivit doc. Sališové, ve kterých svou práci
zaníceně a s entuziazmem věnovala ve prospěch výchovy
mladé generace chemiků, byla od r. 1980 její aktivní účast
v soutěžích chemických olympiád /CHO/ a na Letních
školách na Slovensku. V r. 1998 byla mentorkou na Mezinárodní CHO v Melbourne, v r. 2000 v Dánsku a v r. 2002
v Groningen. Od r. 1989 se autorsky podílela na úlohách
CHO ve vybraných kategoriích. Na tomto místě není možno nevzpomenut její zájem o získávání studentů za členy
SCHS. V r. 1997 byla zvolená za I. podpredsedníčku
a v r. 1999 za predsedníčku Slovenskej chemickej spoloč-

Pavel Drašar

RNDr. Stanislav Hilgard
CSc.
(* 17. 8. 1943, † 26. 10. 2016)
Byl jsem požádán, abych seznámil
širší chemickou obec se smutnou
skutečností, že nás opustil bezvadný, noblesní a vzdělaný kolega,
s nímž byla radost spolupracovat.
Standu jsem poznal jako gymnaziálního studenta,
když jsem zvyšoval svou pedagogickou kvalifikaci při
náslechu v tehdejší střední škole Ladislava Hanuse
v Nuslích v Praze 4. On se totiž výrazně svými znalostmi
chemie odlišoval od svých spolužáků, že to nebylo možno
přehlédnout. Později jsem se s ním setkal už na Přírodovědecké fakultě, opět patřil mezi nejlepší studenty, zvolil si
specializaci analytická chemie. Po ukončení studia se stal
vědeckotechnickým pracovníkem katedry organické chemie a jeho úkolem bylo měření spekter, zejména infračervených. Začala spolupráce s externím učitelem katedry,
Dr. Milanem Horákem, pracovníkem Ústavu fyzikální
chemie ČSAV. Ten byl také jeho školitelem při Standově
externí aspirantuře. Standa se podílel postupně stále více
na Horákových přednáškách z fyzikálních metod
v organické chemii, zejména pak v infračervené spektroskopii.
Když jsme v 70. letech začali realizovat ve spolupráci
s Československou spektroskopickou společností postgraduální kurzy v měření vibračních spekter, Standa je vždy
zahajoval úvodní přednáškou o základních pojmech ve
spektroskopii, pak také vedl praktické úlohy z infračervené
spektroskopie, zejména plynů a kapalin.
Koncem 80. let jsme pravidelné postgraduální kurzy
vibrační spektroskopie rozšířili o samostatný celek interpretace spekter. Standa měl jednak přednášky z oblasti
organické chemie a jednak vypracoval oblíbenou pomůcku
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pro interpretační cvičení. Jeho přednášky a stejně tak jím
vedená cvičení v interpretaci byly u frekventantů kurzů
oblíbené a vysoce hodnocené.
Na katedře organické chemie časem úplně převzal
Horákovy přednášky vedle rozsáhlé servisní služby. V té
byl velmi zkušený, precizní, experimentálně zdatný a musel se potýkat s řadou problémů souvisejících s tehdejším
nedostatečným přístrojovým vybavením našich laboratoří.
Bývala to vskutku pionýrská badatelská činnost.
Standa se i po odchodu do důchodu pravidelně podílel
na postgraduálních kurzech Spektroskopické společnosti
Jana Marka Marci (jak se přejmenovala bývalá Čs. spektroskopická společnost) a pokračoval v předávání svých
hlubokých znalostí novým generacím spektroskopiků,
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolil.
Jeho fundované, přitom taktní a noblesní vysoce kvalifikované učitelské působení je nezapomenutelné a bude
nám chybět.
Bohuslav Strauch

Profesně byl doc. Rychlovský aktivní i ve Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, v posledních letech jako člen revizní komise. Spolupracoval také s kolegy
a kolegyněmi nejen z PřF UK, ale i z Ústavu analytické
chemie AV ČR, v.v.i., VŠCHT Praha a ČZU.
Ve svém volném čase Petr miloval pobyt na chalupě
v Jizerských horách, stavění modelů lodí, ale také cestování, fotografování, poslouchal hudbu, rád a výborně vařil.
Pro svoji serióznost, spolehlivost, ochotu vždy každému
pomoci, skromnost a laskavou povahu byl velmi ceněn
svými kolegy i studenty. Jeho zdravotní problémy jsme
v poslední době poněkud s obavami sledovali, ale netušili
jsme, že jsou tak závažné. Byl to člověk s velkým srdcem,
které jej však po krátké nemoci v rozhodující chvíli zradilo.

Vzpomínka na doc. RNDr. Petra Rychlovského,
CSc.

Padesáté narozeniny zastihly prof.
MUDr. Tomáše Zimu, DrSc.,
MBA, uprostřed rozsáhlé činorodé
a velice zodpovědné manažerské
práce rektora Univerzity Karlovy
a přednosty Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK.
Narodil se 2. července 1966 v Praze, vystudoval gymnázium Botičská a v roce 1990 promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. Během svých gymnaziálních
studií se na III. interní klinice FVL začal zajímat o cytogenetiku, jako vysokoškolák se začal na Anatomickém ústavu připravovat na dráhu chirurga až do chvíle, kdy ho zaujala oblast biochemie, patobiochemie a xenobiochemie.
Stalo se tak v I. Ústavu lékařské chemie a biochemie FVL,
kde se věnoval zejména biochemii reaktivních forem kyslíku a dusíku. Jeho nevšední zájem o výzkumnou práci, jeho
vytrvalost, píle a vynikající studijní a organizační schopnosti se brzy proměnily v publikovatelné výsledky. Iniciativně navazoval spolupráci s klinickými pracovišti a laboratořemi a brzy začal formulovat vlastní interdisciplinární
projekty. Již během studia se se stejnou intenzitou účastnil
výuky mladších kolegů ve studentské laboratoři.
Po promoci v roce 1990 byl přijat do postgraduálního
studia, v r.1993 obhájil kandidátskou disertační práci
s názvem „Experimentální intoxikace etanolem – interakce
s některými xenobiotiky a patologickými faktory“. Od
r. 1993 pracoval jednak jako sekundární lékař na I. interní
klinice, kde získal atestaci v oboru vnitřní lékařství, jednak
jako velmi obětavý a úspěšný vědecký pracovník a vysokoškolský učitel působil v I. ústavu lékařské chemie
a biochemie, kde byl pověřen funkcí zástupce přednosty
pro pedagogickou činnost. V roce 1996 obhájil habilitační
práci s názvem „Volné radikály v diagnostice a patogenezi
vybraných onemocnění“ a v tomtéž roce byl jmenován
docentem pro obor lékařská chemie a biochemie. Doktorskou disertační práci s názvem „Oxidativní stres

Irena Němcová

Profesor Tomáš Zima
padesátníkem

16. 10. 2016 zemřel ve věku 53 let náš kolega a kamarád Petr Rychlovský, člen katedry analytické chemie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jeho rychlý
skon na všechny tak zapůsobil, že se k němu stále vracíme
a téměř odmítáme uvěřit, že to může být pravda. Na Petra
při každé příležitosti stále vzpomínáme.
Doc. Petr Rychlovský pracoval na katedře analytické
chemie od ukončení studia v r. 1986 ve skupině spektrálních metod, nejprve v oboru klasické UV/VIS spektroskopie, od počátku 90. let se pak v rámci jednoho z prvních
grantů Ministerstva školství pro PřF UK spolupodílel
s doc. RNDr. L. Čermákovou, CSc. na vybudování laboratoře pro atomovou absorpční spektroskopii. Skupinu spektrálních metod pak později na katedře až do svého úmrtí vedl.
V této oblasti se úspěšně podílel na výzkumné činnosti. Po studiích analyticky využívaných organických barviv
(komplexů s kovy a interakce s povrchově aktivními látkami, tenzidy) byla v rámci evropského programu COST
studována nově syntetizovaná potenciální léčiva. Přínosem
bylo zavedení průtokových metod ve spektrální analýze
(průtoková a sekvenční injekční analýza). Stále větší pozornost pak byla věnována otázkám separace analytu od
rušící matrice vzorku v metodě atomové absorpční spektroskopie (téma jeho disertační práce) a byla vypracována
řada postupů pro chemické, fotochemické a elektrochemické generování těkavých sloučenin a par analytu pro spektrální analytické metody.
Velmi důležitý byl také podíl doc. Rychlovského na
výuce posluchačů v tomto oboru – organizace výběrových
přednášek a praktik, vedení mnoha desítek bakalářských,
magisterských a postgraduálních prací, příprava studentů
pro různé odborné aktivity (např. 11. mezinárodní studentská konference Moderní analytická chemie), spoluautorství vysokoškolských učebnic, atd.
89

Chem. Listy 111, 7191 (2017)

Bulletin

a v Rakousku. Je členem výborů několika mezinárodních
vědeckých společností (např. ESBRA - European Society
for Biomedical Research of Alcoholism, EFLM – Euroepan Federation of Laboratory Medicine). Řadu let je vědeckým sekretářem České společnosti pro biochemii a
molekulární biologii.
Pro kolegy, kteří prof. Zimu dobře znají, nebylo žádným překvapením, když byl na doporučení Akademického
senátu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014 jmenován
rektorem Univerzity Karlovy.
Přes obdivuhodné pracovní nasazení si profesor Zima
dokáže uhájit čas pro svou milovanou rodinu, paní Olinku,
dceru Markétku a syna Jirku. Najde i chvilku na cestování,
sport či posezení s přáteli u sklenky vína (jehož je mimochodem vynikající znalec).
Přejme panu profesorovi, aby ani v dalších desetiletích ho neopouštělo jeho tisíc voltů v těle, aby byl zdráv,
úspěšný a šťastný.

v patogenezi renálních onemocnění – klinické a experimentální studie“ obhájil v roce 2000.
Byl řešitelem a spoluřešitelem velkého počtu grantových projektů. Výsledky publikoval v desítkách renomovaných časopisů a na mezinárodních sjezdech. Jeho práce
jsou citovány stovkami jiných autorů a získaly řadu ocenění odborných společností. Z monografií prof. Zimy je třeba
vyzdvihnout velký význam knihy „Laboratorní diagnostika“, jejímž byl hlavním pořadatelem. Tuto publikaci oceňují jak studenti, tak lékaři. V roce 2013 vyšla již ve
3. vydání.
Výzkumné, pedagogické, klinické a organizační zkušenosti prof. Zimy se odrazily i ve skutečnosti, že byl
v roce 1999 jmenován přednostou Ústavu klinické biochemie UK-LF1 a VFN, který během několika měsíců přeměnil v moderní pracoviště světové úrovně. Řízení tohoto ústavu mu bezpochyby umožnilo, aby dobře poznal problematiku jak teoretických tak klinických pracovišť fakulty.
V letech 2005–2012 to plně uplatnil ve funkci děkana
1. lékařské fakulty UK.
Kromě Kings College v Londýně prof. Zima spolupracuje s řadou významných ústavů v Německu, v Itálii

Stanislav Štípek

Výročí a jubilea
prof. RNDr. Petr Čárský, DrSc., (29.5.), ÚFCH J.H.
AV ČR Praha
Ing. Jaroslav Pata, CSc., (7.6.), Praha
Ing. Rudolf Smrž, CSc., (28.6.), Synthon Praha

Jubilanti v 2. čtvrtletí 2017
90 let
prof. Ing. Dr.Tech. Jaro Komenda, CSc., (4.4.), PřF MU
Brno
prof. RNDr. Eva Smolková, DrSc., (27.4.), PřF UK Praha

70 let
prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., (9.4,), 3. LF UK Praha
prof. Ing. Jan Roda, CSc., (22.4.), VŠCHT Praha
prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc., (19.5.), VŠCHT Praha
RNDr. Miloš Demjanenko, CSc., (21.6.), LABORATORY
R&D Praha

85 let
doc. Ing. Karel Štamberg, CSc., (3.4.), FJFI ČVUT Praha
RNDr. Anna Hebersbergerová, CSc., (21.5.), ÚJV Řež
RNDr. Michael Heyrovský, CSc., (29.5.), ÚFCH J.H.
AV ČR Praha
Ing. Libuše Havlíčková, CSc., (10.6.), Pardubice
80 let
RNDr. Jaroslava Medunová, (12.4.), Střední zdravotní
škola Ostrava
Ing. Jaroslav Mládek, (17.4.), Hostivice
prof. Ing. Milan Kraitr, CSc., (18.4.), PedF ZČU Plzeň
doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc., (28.4.), SZÚ Praha
Ing. Karel Mocek, CSc., (6.5.), ÚFCH J.H. AV ČR Praha
Ing. Zdeněk Brož, CSc., (31.5.), ÚCHP AV ČR Praha
prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc., (4.6.), VŠCHT Praha

65 let
Ing. Jiří Čulík, CSc., (7.4.), VÚ Pivovarský Praha
prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc., (7.5.), VŠCHT Praha
doc. RNDr. Pavel Janderka, CSc., (10.5.), PRAGOLAB
Brno
Ing. Petr Finger, (21.5.), VÚ Vodohospodářský T.G.M.
Praha
Ing. Ladislav Náměstek, (8.6.), PRAGOLAB Praha
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., (8.6.), VŠCHT Praha
Ing. Milan Houška, CSc., (16.6.), VÚPP Praha
Ing. Jiří Malbeck, CSc., (20.6.), ÚEB AV ČR Praha

75 let
Ing. Jiří Pavelka, CSc., (16.4.), EKOCENTRUM
OVALAB Ostrava
Ing. Jaroslav Šebesta, (22.4.), Praha
RNDr. Olga Čechová, CSc., (15.5.), Brno

60 let
doc. Ing. Jiří Cabal, CSc., (29.4.), Univerzita obrany
Hradec Králové
RNDr. Marcela Dobešová, CSc., (5.5.), Praha
prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., (5.5.), VŠCHT Praha
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prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., (20.5.), STU Bratislava
doc. Ing. Jan Čermák, CSc., (10.6.), ÚCHP AV ČR Praha

Zemřelí členové Společnosti
prof. RNDr. Vladimír Dadák, DrSc., zemřel 11. července
2016 ve věku 84 let.
prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., zemřel 26. září 2016 ve věku
80 let.
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc., zemřel 16. října 2016
ve věku 53 let.
doc. RNDr. Marta Sališová, CSc., zemřela 7. listopadu
2016 ve věku nedožitých 71 let.

Srdečně blahopřejeme

Čest jejich památce
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Členské služby a výhody | Česká společnost chemická
Zapojení v České chemické společnosti, členu Asociace českých chemických společností, EuCheMS, ECTN-A a ČSVTS přináší
individuálním chemikům, kromě vlastního členství v největší a nejstarší české profesní organizaci chemiků (zal. 1866):
ROZŠIŘTE SVÉ KONTAKTY
















celosvětově uznávanou příslušnost k jedné z nejstarších profesních organizací v chemii na světě,
možnost zapojení se do práce a komunikace v jedné z místních či odborných poboček ČSCH,
kontakty, informace, služby, možnosti, uplatnění,…
přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,
možnost přidruženého členství v IUPAC, a z toho plynoucí sleva u nakladatelství Blackwell a na konferencích
sponzorovaných IUPAC, členové IUPAC dostávají časopis Chemistry International,
možnost získání a doporučení členské přihlášky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS, GDCh, GÖCh, SFC aj.),
ZÚČASTNĚTE SE NÁRODNÍCH SJEZDŮ
možnost zúčastnit se národních sjezdů s významnou slevou pro členy, které jsou pořádány každoročně, jednou na Slovensku
jednou v ČR,
ZLEPŠETE SVOJI INFORMOVANOST
možnost dostávat 4x ročně zdarma tzv. „bulletinové číslo" Chemických listů v tištěné či elektronické podobě,
možnost dostávat 4x ročně, cestou elektronické pošty, členské upozornění na nejdůležitější události a aktuality,
volný přístup k členskému magazínu ChemViews (http://www.chemistryviews.org/), jehož je ČSCH spoluvlastníkem,
a to i na vašem mobilním telefonu apod.,
členské informace o nových knihách, produktech a službách i o připravovaných odborných akcích na celém světě,
informace o dění v evropských strukturách, jako např. EuCheMS, ECTN, EC2E2N a podobně,
přístup k elektronickým informačním médiím Společnosti,
volný přístup k tištěným verzím časopisů ChemPubSoc Europe v „knihovně ČSCH“, kterou po dohodě s PřF UK Praha zřídila
ČSCH v Knihovně chemie (sídlící v budově Hlavova 8/2030, Praha 2, Albertov, přízemí, v místnostech č. 148, 149, 150).
ZAPOJTE SE DO ŘEŠENÍ GRANTŮ EU

 možnost participovat na řešení grantů s evropskými partnery, jako napři ECTN a partnerskými národními společnostmi.








UŠETŘETE PENÍZE
možnost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami,
podstatné slevy u vložného na sjezdech a konferencích, jejichž oficiálním pořadatelem je ČSCH,
významnou slevu (ca 90%) na předplatné časopisu Chemistry - A European Journal, a dalších evropských časopisů
konsorcia ChemPubSoc Europe, jichž je ČSCH spolumajitelem,
přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací,
možnost získání příležitostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH,
slevu při zapůjčení automobilu (až 35%) u společností AVIS a HERTZ na celém světě, kromě Austrálie, a použití těchto
automobilů na akcích v ČR za speciální tarify,
sleva 20 % z publikačních poplatků v časopise ChemOpenChem, který společnost spoluvlastní.
ZDŮRAZNĚTE SVOJI PROFESIONALITU

 možnost zažádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu EurChem,
platného v celé EU,

 možnost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.),
 možnost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů „Práci hledají",
 a řadu dalších služeb, které se teprve sjednávají,

BUĎTE VIDĚNI

PRO FIRMY A PODNIKATALE

 Firmám, podnikům, institucím a dalším právnickým osobám nabízí ČSCH mimo jiné i tzv. "kolektivní členství", při kterém
se ve vzájemné smlouvě sjedná to, čím mohou pomoci jedna strana druhé. Podrobnosti na dotaz.
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