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Základní data

Ústav chemie pevných látek, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
bohumil.kratochvil@vscht.cz

 Národní chemický časopis publikující příspěvky
v češtině a slovenštině, anglické příspěvky pouze na
vyžádání.
 Vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností.
 Počet čísel v ročníku 12 (měsíčník), čísla 1, 4, 7 a 10
zahrnují Bulletin (Newsletter).
 Celkový počet stran ročně: okolo 950.
 Obsahová proporce: 90 % vědecké příspěvky, 10 %
nevědecké příspěvky (ze života společnosti, odborná
setkání, historické články, zprávy, členská oznámení
a služby, společenská rubrika, recenze atd.).
 Vychází duálně v tištěné a webové verzi.
 Organizace chodu časopisu: redakční kruh (10 redaktorů + 1 technická redaktorka) a dále 1 zahraniční
redaktor + 2 redaktoři webu + technická podpora sekretariátu ČSCH, inspirace a záštita: redakční rada (16
členů).
 Chemické listy jsou impaktované, IF2016=0,387
(Journal Citation Reports).
 Chemické listy jsou abstrahovány službami Chemical
Abstracts, Current Contents/Physical, Chemical &
Earth Sciences, Science Citation Index, Scopus a další. Chemické listy se prezentují na anglické i české
Wikipedii.

Klíčová slova: Chemické listy

Úvod
V červnu tohoto roku redakce Chemických listů uspořádala, po delší době, zasedání redakční rady. Na tomto
zasedání jsem prezentoval současný stav časopisu a redaktor Petr Holý řadu zajímavých reminiscencí z dlouhé historie časopisu. Domnívám se, že řada informací z těchto
prezentací bude zajímavá i pro naše čtenáře. Je potěšitelné,
že redakční rada vyvolala zajímavou diskusi, jejímž ohlasem je několik úvodníků, z nichž nejrychlejší byl již publikován1.
Chemické listy jsou pokračovatelem Listů chemických a pyšní se především svojí dlouhou tradicí2, která
zavazuje. Listy chemické byly založeny pouze o 9 let později než Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft
a o dva roky dříve než Journal of the American Chemical
Society. Ve specifické trojtiráži Chemických listů se historicky číslují tři periodika. V roce 2017 vychází (bez přerušení) již 141. ročník Listů chemických, 127. ročník Časopisu pro průmysl chemický a 111. ročník Chemických
listů.
Soubor databází Web of Science (WOS), resp. nověji
Web of Science Core Collection (WoSCC)3, umožňuje
snadno vyhledávat zajímavé statistické údaje o Chemických listech. I když je tento nástroj zatím omezen rokem
1945, tzn., že nezohledňuje dřívějších 69 ročníků našeho
časopisu, je bezesporu tím nejlepším, co je momentálně
k dispozici. Co se týče roku 2017, tak uvedená statistická
data o Chemických listech platí zhruba do přelomu července a srpna, tzn. do doby, kdy vznikal tento příspěvek, resp.
prezentace na redakční radu.
V následujících odstavcích předkládám čtenářům
formou tabulek řadu dat a záměrně se vyhýbám dlouhým
komentářům, kromě vysvětlení propadu impaktového faktoru Chemických listů v roce 2013. Úsudek, jak na tom
Chemické listy byly, jsou a budou, přenechávám čtenářům.

Tištěná a webová verze
Chemické listy, resp. Listy chemické vychází tiskem
od roku 1876 a na webu jsou od roku 1997. Obě verze
mají svoje ISSN. Ačkoliv se na začátku nového tisíciletí
zdálo, že tištěná verze je odsouzena k rychlému konci,
vypadá to na delší proces. Notebooky, tablety a chytré
mobilní telefony, i přes obrovský pokrok, zatím nejsou
schopné klasický papír stoprocentně nahradit, a tak se čeká
na zásadní pokrok ve vývoji elektronického papíru, resp.
ohebných tabletů. Na druhé straně klasický papír je daleko
trvanlivější než elektronická média. Archiv Chemických
listů před rokem 1997 zahrnuje pouze klasická papírová
čísla.
Pro čtenářskou základnu je pohodlnější webová verze
(vzhledem k věkovému složení), nicméně tištěná verze
stále žije a je požadována. Vývoj samozřejmě směřuje
pouze nebo téměř pouze k webové verzi.
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Je zvykem porovnat hodnotu IF Chemických listů
v jejich kategorii a mezi různými kategoriemi. Každá
kategorie rozlišuje 4 kvartily (1Q–4Q). Chemické listy
jsou podle svého zaměření zařazeny do kategorie
„Chemistry Multidisciplinary“, kam patří celkem 166 časopisů. Zde obsazují, podle svého IF2016, 30. místo ve 4Q
a celkově v kategorii 154. místo, blíže viz tab. II.
Ve srovnání s ostatními chemickými kategoriemi:
Chemistry Analytical (76 časopisů), Chemistry Applied
(71 časopisů), Chemistry Inorganic & Nuclear (46 časopisů), Chemistry Medicinal (60 časopisů), Chemistry Organic (59 časopisů), Chemistry Physical (145 časopisů, sem
jsou řazeny i materiálové časopisy), by Chemické listy
všude patřily do 4Q. Vstupenkou do 3Q je hodnota IF okolo 1,00.

Impaktový faktor
Současná scientometrie i přes řadu výhrad
k impaktovému faktoru (IF) nic lepšího, jak hodnotit vědeckou úroveň časopisu, nemá. Okolo poloviny každého
roku redakce časopisů s napětím očekávají vyhlášení nových IF za rok předcházející v časopise Journal Citation
Reports. Statistické indikátory Chemických listů v období
2001–2016 , včetně hodnot IF, jsou uvedeny v tab. I.
Bohužel Chemické listy prošly ve vývoji svého IF
vlnou, která měla svoje maximum v roce 2009 a minimum
v roce 2013. Současná hodnota IF2016= 0,387 je na úrovni
roku 2004. Podle názoru redakce je příčinou naše strategická chyba a určité zneužití zavedeného titulu Chemických listů. V roce 2003 byla založena sympoziální řada
(Chemické listy S) pro publikování abstraktů z konferencí.
Databáze WOS v témže čase změnila strategii
v zařazování příspěvků do kategorií a plné texty z konferencí byly zařazeny jako plnohodnotné publikace z řádných čísel Chemických listů. Tím ovšem začal narůstat
počet článků uveřejněných v Chemických listech v rámci
jednoho roku a tudíž se zvětšoval i jmenovatel ve vzorci
pro výpočet IF. Naší, poněkud opožděnou reakcí, bylo
v roce 2014 zrušení sympoziálních čísel a jejich nahrazení
titulem Czech Chemical Society Symposium Series, který
vychází navíc v modré barvě, aby byl i vizuálně oddělen
od zelených Chemických listů. Po minimu IF v roce 2013
začal IF Chemických listů od roku 2014 zase pomalu růst.

Tabulka II
Kvartily v kategorii „Chemistry multidisciplinary“. Data
Web of Science Core Collection
Kvartil
1Q
2Q
3Q
4Q

Časopisy podle IF
41 časopisů s IF 47,928 – 4,058
42 časopisů s IF 4,055 – 1,879
41 časopisů s IF 1,852 – 0,983
42 časopisů s IF 0,959 – 0,229

Tabulka I
Klíčové statistické indikátory Chemických listů. “Data were reproduced with permission from the 2016 Journal Citation
Reports (©Clarivate Analytics, 2017)”
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i politika časopisu. Počet prací ze SR se pohybuje mezi
jednou čtvrtinou až třetinou všech došlých prací.
Tab. IV ukazuje, že Chemické listy jsou autorsky
zásobovány především z VŠCHT Praha, jejíž postavení je
v časopise dominantní. Stále platí, že Chemické listy jsou

Statistika příspěvků
Statistiky příspěvků jsou uvedeny v tab. III–V.
Z tab. III jednoznačně plyne, že počet příspěvků docházejících do redakce má klesající trend a tomu se přizpůsobuje
Tabulka III
Statistika došlých prací. Data redakce Chemických listů
Rok
2017*
2016
2015
2014
2013
2012

Počet přijatých
článků
61
134
136
155
188
171

Z toho storno

Práce z ČR

Práce ze SR

6 (10 %)
14 (10 %)
28 (20 %)
41 (26 %)
45 (24 %)
49 (29 %)

42 (69 %)
99 (75 %)
96 (71 %)
16 (75 %)
134 (71 %)
134 (78 %)

19 (31 %)
35 (25 %)
40 (29 %)
39 (25 %)
54 (29 %)
37 (22 %)

* k 11.5. 2017
Tabulka IV
Statistika prací podle institucí autorů. Data redakce Chemických listů
Rok
Instituce
ČR VŠCHT Praha
Brno (MU, VUT, VFU,
MENDELU)
UK Praha
UPa Pardubice
ZÚBOZ Pardubice
ÚMCH AV ČR Praha
ÚCHP AV ČR Praha
UP Olomouc
Ostrava (OU, VŠB)
SÚJB Praha
ÚOCHB AV ČR Praha
JU Č. Budějovice
Zentiva
UEM AV ČR Praha
ČZU Praha
BFÚ AV ČR Brno
VVÚ Brno
SR UK Bratislava
STU Bratislava
TU Košice
SPU Nitra
TnUAD Trenčín
KU Ružomberok
SAV

2016
Počet
příspěvků
51
14
9
6
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
10
10
8
2
1
1
1

38
10,5

2015
Počet
příspěvků
26
13

6,7
4
3
3
2
1,5
1,5
1,5
1,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
7,5
7,5
6
1,5
0,7
0,7
0,7

8
5
1
3
1
4
2
0
7
4
1
0
5
1
0
13
13
6
1
1
1
2

%
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22
11

2014
Počet
příspěvků
39
17

30
13

7
4
1
2,5
1
3
2
0
6
3
1
0
4
1
0
11
11
5
1
1
1
2

9
7
0
3
1
5
4
0
3
3
1
0
3
0
1
4
15
8
4
0
1
3

7
5
0
2
1
4
3
0
2
2
1
0
2
0
1
3
11
6
3
0
1
2

%

%

2013
Počet
příspěvků
31
22
11
6
0
4
1
0
11
0
15
0
2
0
3
0
0
9
13
12
4
1
0
10

%
20
14
7
4
0
2,5
0,6
0
7
0
10
0
1
0
2
0
0
6
8
8
2,5
0,6
0
6,5
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Tabulka V
Statistika příspěvků podle oborů. Data redakce Chemických listů
Rok
Obor
Biochemie a potraviny
Analytická chemie
Technologie, průmysl
Organická chemie
Materiálová chemie
Polymery
Výuka chemie
Farmacie
Nomenklatura

2016
Počet
příspěvků
33
26
26
18
14
7
4
4
2

%
25
19
19
13
10
5
3
3
1,5

2015
Počet
příspěvků
35
25
26
9
24
8
4
4
1

především periodikem akademické sféry. Zastoupení aplikační sféry je minoritní.
Tab. V dokumentuje dlouhodobý fakt, že mezi chemickými obory jsou v Chemických listech nejvíce zastoupeny biochemie, potraviny a analytická chemie (speciálně
elektrochemie).

%
26
18
19
7
18
6
3
3
1

2014
Počet
příspěvků
43
30
30
9
28
6
4
5
1

%
28
19
19
6
18
4
3
3
0,5

2013
Počet
příspěvků
46
34
36
20
31
9
3
7
2

%
24
18
19
11
16
5
1,5
4
1

Statistika prací a jejich citovanost
V tab. VIII a IX jsou uvedeny nejcitovanější práce
(včetně autocitací). Pokud bych měl vybrat za celou dobu
existence Chemických listů, resp. Listů chemických, nejslavnější práci, tak je to jednoznačně sdělení prof. Jaroslava Heyrovského4 z roku 1922, kde poprvé publikuje princip polarografie.

Statistika autorů
V tab. VI a VII jsou uvedeni nejfrekventovanější autoři Chemických listů. „Anonymous“ označuje příspěvky,
u kterých není patrné, kdo je jejich autorem.

Tabulka VII
Nejfrekventovanější autoři v letech 2000–2017. Data Web
of Science Core Collection

Tabulka VI
Nejfrekventovanější autoři v letech 1945–2017. Data Web
of Science Core Collection
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Tabulka VIII
Nejcitovanější práce za období 1945–2017. Data Web of Science Core Collection
Práce – název
O kinetice elektrodových dějů. 8. – Teorie
pomalých elektrodových dějů a některých
kinetických proudů v polarografii
Příprava silikagelu pro chromatografii
Kolorimetrické stanovení arsenu
Solid silver amalgam electrodes
Testing of unmodified carbon paste electrodes
Fenton reaction after a century
O kinetice elektrodových dějů. 7. – Teorie
některých katalytických proudů v polarografii
Advanced oxidation processes for water
treatment. Chemical processes
Chromatografická semimikroanalýsa plynů.
1. Teoretické a praktické podklady analýsy
Komplexometrické titrace (chelatometrie).
4. Pyrokatechinová violeť jako nový specifický
indikátor stanovení vizmutu

Autor /Autoři
J. Koutecký

Citace v Chem. Listech
47, 323 (1953).

Citováno
301 

J. Pitra, J. Štěrba
V. Vašák, V. Šedivec
L. Novotný, B. Yosypchuk
I. Švancara, K. Schachl
J. Prousek
J. Koutecký

56, 544 (1962).
6, 341 (1952).
12, 1118 (2000).
93, 490 (1999).
89, 11 (1995).
47, 9 (1953).

124 
100 
94 
80 
79 
72 

J. Prousek

90, 229 (1996).

68 

J. Janák

47, 817 (1953).

68 

M. Malát, V. Suk, O. Ryba

48, 203 (1954).

60 

Tabulka IX
Nejcitovanější práce za období 2000–2017. Data Web of Science Core Collection
Práce – název
Solid silver amalgam electrodes
Voltammetric determination of genotoxic
dinitronaphthalenes with meniscus-modified silver solid
amalgam electrode
Quaternary isoquinoline alkaloids sanguinarine
and chelerythrine. In vitro and in vivo effects
Electroanalysis with bismuth electrodes: State of the art
and future prospects: State of the art and future prospects
Application of catalytic reactions on a mercury electrode
for electrochemical detection
of metallothioneins
Application of the Brdicka reaction
in determination of metallothionein in patients with tumours
Voltammetric determination of submicromolar
concentrations of 3-nitrofluoranthene and
pendimethalin at silver solid amalgam electrode
Voltammetric Determination of Herbicide Biphenox on
Mercury-Meniscus-Modified Solid Silver Amalgam
Electrode
Lead determination on silver composite electrodes using
the effect of underpotential deposition
Electrochemical elimination methods

Autor /Autoři
L. Novotny, B. Yosypchuk
A. Danhel, K. Peckova, K. Cizek,
J. Barek, J. Zima, B. Yosypchuk,
T. Navratil
A. Zdarilova, J. Malikova,
Z. Dvorak, J. Ulrichova,
V. Simanek
I. Svancara, K. Vytras

Citace v Chem. Listech Citováno
94, 1118 (2000).
94 
101, 144 (2007).
47 
100, 30 (2006).

46 

100, 90 (2006).

45 

R. Kizek, J. Vacek, L. Trnkova,
B. Klejdus, L. Havel

98, 166 (2004).

44 

V. Adam, O. Blastik, S. Krizkova, P. Lubal, J. Kukacka,
R. Prusa, R. Kizek
L. Vankova, L. Maixnerova,
K. Cizek, J. Fischer, J. Barek,
T. Navratil, B. Yosypchuk
D. Cabalkova, J. Barek,
J. Fischer, T. Navratil, K. Peckova, B. Yosypchuk
T. Navratil, M. Kopanica

102, 51 (2008).

41 

100, 1105 (2009).

39 

103, 236 (2009).

39 

96, 111 (2002).

34 

L. Trnkova

95, 518 (2001).

30 

vám našim stále mladým a svěžím kolegyním v redakci.
Pro mladé a dynamické kariérní vědce mají Chemické listy
příliš malý impaktový faktor. Je tu ovšem struna národní,
nacionální a o tom to je také …

Závěr
Chemické listy přežily mnohé dějinné zvraty a nepřežily se ani v dnešní době. Je pravda, že zájem o Chemické
listy je spíše výsadou starší generace. Okamžitě se omlou687
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Based on the archives of the Chemicke Listy Editorial
Office, Web of Science Core Collection databases and
Journal Citation Reports, interesting statistical information
on the development of the impact factor, incoming contributions, authors, institutions, and the most cited works in
the Chemické Listy journal is presented.
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PRAKTICKÁ MATURITA Z CHEMIE
NA GYMNÁZIU

Úkol: Stanovte pH vodných roztoků uvedených karboxylových kyselin o koncentraci 0,1 mol dm–3
Pomůcky: digitální váhy s citlivostí 0,01 g, pH-metr
s přesností 0,01 pH, navažovací lodička, skleněná váženka
s víčkem, kónická baňka, odměrná baňka 50 ml, laboratorní lžička, kádinka 50 ml nebo malá zkumavka (na měření
pH), střička s destilovanou vodou, chemické tabulky.
Chemikálie: kyselina mravenčí (methanová), kyselina
octová (ethanová), kyselina chloroctová (2-chlorethanová),
kyselina trichloroctová (2,2,2-trichlorethanová). Kalibrační roztoky pro pH-metr.
Postup: připravte 50 ml vodného roztoku uvedených organických kyselin o koncentraci 0,1 mol dm–3. Uveďte
potřebné výpočty. Odlijte vždy připravený roztok každé
kyseliny do malé zkumavky nebo kádinky. Proveďte kalibraci pH-metru a změřte pH, jehož hodnoty zapište do
tabulky a porovnejte je.

PETR KOLOROS
Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor

Klíčová slova: nová maturita z chemie, experimentální
dovednosti

Úvod
Je určitě škoda, že se na gymnáziích nematuruje prakticky v laboratoři, když už je chemie experimentální věda.
Právě tento aspekt je sice vždy zdůrazňován, ale
v učitelském terénu se tato praxe nekoná. Přitom není třeba vymýšlet nějaká náročná témata, stačí upravit běžné
laboratorní práce, které už žáci absolvovali, do podoby,
která se nechá dobře hodnotit body včetně doplňujících
otázek. Je to i spravedlivé vůči žákům, kteří pozorně absolvovali laboratorní cvičení. Praxe ukazuje, že je velký
rozdíl mezi klasickým cvičením, kdy žáci pracují v lepším
případě po dvojicích, a samostatnou prací při maturitní
zkoušce. Zde se ukáže, do jaké míry žák zvládl nejen teorii, ale i běžnou laboratorní techniku. Je pravda, že když je
žák veden návodem krok za krokem, absolvuje úspěšně
i témata, která neabsolvoval během výuky a záleží tedy
i na způsobu zadání. Ve škole se běžně opisují výsledky,
to se však nechá ošetřit způsobem zadání a dozorem dvou
vyučujících. Tato maturitní zkouška je doplněna písemným testem v novém termínu, který je hodnocen šedesáti
procenty výsledné známky z maturitní zkoušky.
Příkladem námětu pro maturitní zkoušky může být
zadání z učebnice autorů Kolář, Kodíček: Chemie (chemie
organická a biochemie) II pro gymnázia, str. 41/P 15: Porovnejte pH vodných roztoků organických kyselin.
A. Připravte si vodné roztoky organických kyselin
o koncentraci c = 0,1 mol dm–3.
B. Univerzálním pH-papírkem zjistěte pH těchto roztoků.
C. Zjištěné hodnoty zapište a porovnejte.

Doplňující úkoly:
1. Porovnejte jednotlivé kyseliny včetně vzorců a popište
jejich vlastnosti. S pomocí učebnice na str. 41, 115,
116 a 117 zdůvodněte rozdíly v kyselosti.
2. Doplňte nutnou vlastnost vybraných kyselin pro měření pH v této práci.
Kyselina
mravenčí

pH

Vzorec

octová
chloroctová

trichloroctová
mléčná
V této podobě ji mohou žáci absolvovat v průběhu
studia.
Úkol, pomůcky, chemikálie a postup jsou v maturitním textu stejné a liší se jen o jednu kyselinu a doplňujícími úkoly, které navazují na již absolvovanou laboratorní
práci v průběhu školního roku.
Maturitní zadání (150 minut)
(Co je vytištěno kurzívou, je hodnoceno a vyplňuje žák)
Žáci pracují samostatně.
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Karboxylové kyseliny.
Karboxylové kyseliny patří mezi významné přírodní i syntetické látky. Provedeme-li rozbor struktury v souvislosti
se stavbou molekuly a substitučními efekty některých skupin, můžeme odhadnout příčiny rozdílů v hodnotách pH.
Úkol: Stanovte pH vodných roztoků uvedených karboxylových kyselin o koncentraci 0,1 mol dm–3.
Pomůcky: digitální váhy s citlivostí 0,01 g, pH-metr
s přesností 0,01 pH, navažovací lodička, skleněná váženka
s víčkem, kónická baňka, odměrná baňka 50 ml, laboratorní lžička, kádinka 50 ml nebo malá zkumavka (na měření
pH), střička s destilovanou vodou, chemické tabulky.

Experimentální část
Laboratorní práce (dvě vyučovací hodiny)
Toto laboratorní cvičení vyžaduje domácí přípravu.
Žáci pracují ve dvou nebo vícečlenných skupinách
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Karboxylové kyseliny.
Karboxylové kyseliny patří mezi významné přírodní i syntetické látky. Jejich kyselost, pokud jsou rozpustné ve vodě,
je závislá na hodnotě jejich disociační konstanty.
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Chemikálie: kyselina mravenčí (ethanová), kyselina octová (ethanová), kyselina chloroctová (2-chlorethanová),
kyselina trichloroctová (2,2,2,trichlorethanová), kyselina
mléčná (2-hydroxypropanová), kalibrační roztoky pro pHmetr.
Postup: připravte 50 ml vodného roztoku uvedených organických kyselin o koncentraci 0,1 mol dm–3. Uveďte
potřebné výpočty. Odlijte vždy připravený roztok každé
kyseliny do malé zkumavky nebo kádinky. Proveďte kalibraci pH-metru a změřte pH, jehož hodnoty zapište do
tabulky a porovnejte je.

Celkem tedy 30 bodů.
7.

Žáci doplní prázdnou tabulku změřeným údajem
o pH*, který by se neměl lišit od vypočítaného (doplní
vyučující) více jak 10. Za každý údaj o pH získá 6 bodů,
za každý vzorec 1 bod, celkem tedy 35 bodů za tabulku.
Kyselina
mravenčí

pH
pH
Vzorec
vypočítané* změřené
2,34
HCOOH

octová

2,88

CH3COOH

chloroctová

1,92

CH2 ClCOOH

trichloroctová

0,84

CCl3COOH

mléčná

2,42

CH2 CH(OH)COOH

Výpočty:
Kyselina mravenčí HCOOH , M = 46,03 g/mol, kapalina, ρ = 1,186 g/cm3,w = 0,85, Vkys.= c . M . V/w . ρ
= 0,1 . 46,03. 0,05/0,85 . 1,22 = 0,22 ml doplnit
v odměrné baňce do 50 ml vodou nebo m = ρ . V =
1,186 . 0,22 = 0,26 g do váženky zředit pomocí střičky
vodou, pak přelít do odměrné baňky a doplnit do 50
ml vodou.
Kyselina octová CH3COOH M = 60,05 g/mol, kapalina, ρ = 1,049 g/cm3
Vkys = 0,1 . 60,053 . 0,05/0,98 . 1,055 = 0,29 ml nebo
m = 1,049 . 0,29 = 0,30 g
Kyselina chloroctová CH2ClCOOH, M = 94,50 g/mol,
pevná látka
m = c . V . M = 0,1 . 0,05 94,50 = 0,47 g rozpustit
v menším množství vody, přelít do odměrné baňky 50
ml a doplnit pod rysku vodou.
Kyselina trichloroctová CCl3COOH, M = 163,39 g/
mol, pevná látka
m = 0,1 . 0,05 . 163,39 = 0,82 g
Kyselina mléčná CH3CH(OH)COOH, M = 90,08 g/
mol, pevná látka
M = 0,1 . 0,05 90,08 = 0,45 g
Za každý výpočet 5 bodů, celkem tedy 25 bodů.

Doplňující úkoly:
1. Doplňte vzorce všech měřených kyselin a uveďte
základní údaje z tabulek pro výpočet.
(5 + 5 bodů)
2. Doplňte: Karboxylová kyselina je tím silnější, čím
snadněji uvolňuje proton……z karboxylové skupiny.
To též závisí na struktuře uhlovodíkového zbytku……,
na který je vázána funkční skupina. Kvantitativně se
to v tabulkách vyjadřuje jako disociační konstanta…..
6 bodů
3. Vyjádřete slovy zápis: R-COOH + H2O → RCOO– +
H3O+……….
Karboxylové kyseliny ve vodných roztocích disociují
na karboxylátový anion a oxoniový kation
2 body
4. Z tohoto zápisu odvoďte výraz pro rovnovážnou konstantu (konstantu kyselosti) KA
KA= (RCOO–).(H3O+)/(RCOOH)
5. Vyjádřete slovy tento zápis: pKA = –log KA
2 body
Disociační konstanta kyseliny je rovna zápornému
logaritmu koncentrace iontů.
6. Diskutujte efekty substituentů
S rostoucí délkou alkylového řetězce se zvyšuje kladný
indukční efekt, který snižuje kladný parciální náboj na
uhlíkovém atomu karboxylové skupiny. Výsledkem je
že se snižuje síla kyselin (kyselina mravenčí a octová).
Naopak substituenty se záporným indukčním efektem
zvyšují sílu příslušných kyselin (kyselina chloroctová
a trichloroctová). Zvláštním případem je kyselina
mléčná, kde se uplatňuje též vliv hydroxyskupiny.
10 bodů

Žák může tedy získat 90 bodů za písemné zpracování
(za doplnění tabulky 35 bodů; za doplňující úkoly 30 bodů; za výpočty 25 bodů) a 10 bodů za laboratorní techniku. Toto hodnocení provádí dozor, který sráží body např.
za nesprávný postup při přípravě roztoků nebo měření pH.
Tato praktická část je hodnocena čtyřiceti procenty
výsledné známky z maturitní zkoušky.

Výsledky a diskuse
Uvedené téma laboratorní práce absolvovala ve dvou
letech asi stovka studentů třetího ročníku gymnázia v rámci povinného studia. Jejich úspěšnost se podle kvalifikovaného odhadu pohybovala mezi šedesáti až osmdesáti procenty procenty ze sta možných. V původním zadání byly
změny např. zařazením otevřených otázek, jako je „popište
vlastnosti jednotlivých kyselin“. I když žáci zpracovávali
téma doma s pomocí učebnice a internetu, svého úkolu se
zhostili velmi dobře.

Závěr
Praktická zkouška z chemie v profilové části maturity
má maximální bodové hodnocení 100 bodů a hranici
úspěšnosti 41 bodů. Její zadání, průběh a hodnocení dvěma vyučujícími je třeba doladit podle aktuálních podmínek
na daném gymnáziu.
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Tento typ maturitní zkoušky by měl přispět ke zlepšení přístupu k chemii jako experimentální vědě.
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JAK HODNOTIT KVALITU A VÝKONNOST VÝZKUMU NA UNIVERZITÁCH ?

sledků bilancované na úrovni součástí jednotlivých výzkumných organizací. Zejména v pozdějších fázích tohoto
hodnocení byly akcentovány především impaktované
publikace indexované v databázích Web of Science nebo
Scopus. Kumulativní součty bodů pak byly některými
považovány za obdobu žebříčků výkonnosti a kvality
v českém prostředí. Spíše však se jednalo o měřítko velikosti instituce a jejího úhrnného publikačního výkonu bez
výraznějšího oborového zohlednění kvality. Dobře je to
patrné v následující tab. I, kde je porovnáno prvních patnáct českých univerzit sestupně řazených podle bodových
výsledků podle Hodnocení v roce 2014 (H2014) s pořadím
citovanosti v celosvětovém měřítku. Pořadí citovanosti je
odvozeno z prvního percentilu nejcitovanějších prací ve
všech oborech (ALL FIELDS) podle Essential Science
Indicators (za desetileté období do dubna 2017). Akademie
věd ČR, která je z hlediska celkového počtu tvůrčích zaměstnanců přibližně srovnatelná s Univerzitou Karlovou
byla v celosvětovém pořadí citovanosti na 225. místě. Je
zřejmé, že pořadí institucí měřené podle reálných citací by
bylo trochu jiné než podle H2014. Obecná použitelnost
této citační metriky je však komplikována tím, že některé
instituce v prvním percentilu nejcitovanějších prací ve
všech oborech nenajdeme.

JIŘÍ MÁLEK
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,
Studentská 573, 532 10 Pardubice
Na tuto otázku existuje mnoho odpovědí, které se
budou lišit podle toho co od hodnocení tazatel očekává.
Existují například dobře známé a hojně diskutované mezinárodní žebříčky, znichž tři nejvýznamnější patrně jsou:
World University Rankings (QS), Times Higher Education
World University Rankings (THE) a Academic Ranking
of World Universities (ARWU). Tyto žebříčky jsou nepochybně významné a poskytují informaci o nejúspěšnějších
univerzitách ve světovém měřítku, avšak nejsou příliš
vhodné pro posouzení kvality menších institucí
v nevelkých zemích. Metodologické postupy navíc nejsou
srovnatelné. Posuzuje se instituce jako celek a nikoliv její
součásti, které mohou mít různou kvalitu a samozřejmě
i různý výkon. V první stovce instituticí, žádnou českou
univerzitu nenajdeme a umístění na dalších místech
v podstatě kopíruje naši pozici v EU1.
Hodnocení realizované doposud v ČR v rámci platného Zákona o podpoře výzkumu (130/2002 Sb.) bylo založeno na sumární bodové hodnotě za jednotlivé typy vý-

Tabulka I
Hodnocení českých univerzit podle H2014 a ESI
Instituce
Univerzita Karlova (UK)
České vysoké učení technické (ČVUT)
Masarykova univerzita (MU)
Univerzita Palackého (UP)
Vysoké učení technické (VUT)
Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT)
Vysoká škola báňská (VSB)
Západočeská univerzita (ZCU)
Jihočeská univerzita (JCU)
Česká zemědělská univerzita (CZU)
Univerzita Pardubice (UPA)
Mendelova univerzita (MZLU)
Univerzita Tomáše Bati (UTB)
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Ostravska univerzita (OU)

Pořadí dle H2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Celosvětové pořadí citovanosti (ESI)*
294
1190
922
986
2382
1539
–
–
1459
2570
2326
2533
–
–
3434

* Údaj za období 2007–2017 za všechny obory (ALL FIELDS), chybějící čísla znamenají, že příslušná instituce nedisponuje publikacemi v prvním percentilu celosvětově nejcitovanějších prací za všechny obory.
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Data shromážděná v národní databázi RIV umožňují
provést daleko detailnější analýzu než výše zmíněné hodnocení H2014, na němž je doposud založeno institucionální financování univerzit. Štěpán Jurajda a Daniel Münich
publikovali2 srovnání publikační výkonnosti výzkumných
organizací v ČR v jednotlivých oborech RIV, které
v posuzovaném období vykázaly nejméně 50 článků
v časopisech s IF. Takto zpracovaný přehled poskytuje
zajímavou informaci o kvalitě výzkumu a do jisté míry
umožňuje identifikovat excelenci. Z hlediska přehlednosti
je určitou nevýhodou poměrně jemné oborové členění
a naopak hrubší diferenciace kvality publikací (tercily
s explicitně uvedeným prvním decilem). K vzájemnému
porovnání institucí je vhodnější kumulovat obory do oborových skupin (například dle Metodiky 2013) a publikační
profily zkoumat po jednolivých decilech.
Oborová skupina 09-Chemie zahrnuje RIV obory CA
– Anorganická chemie, CB – Analytická chemie, separace,

CC – Organická chemie, CD – Makromolekulární chemie,
CE – Biochemie, CF – Fyzikální chemie a teoretická chemie, CG – Elektrochemie, CH – Jaderná a kvantová chemie, fotochemie a CI – Průmyslová chemie a chemické
inženýrství. Celkový počet přepočtených publikačních
výsledků, indexovaných v rámci Web of Science
(kategorie Jimp) pro všechny výzkumné organizace v ČR
v rámci oborové skupiny 09-Chemie je 6449 (H2014 za
pětileté období 2009–2013). To představuje absolutně
i relativně největší podíl ze všech 11 oborových skupin
v rámci ČR. Na vytvoření těchto publikací se dominantně
podílela pracoviště VŠ i ústavů AV. Příspěvek ostatních
institucí byl pouze minoritní, jak je graficky znázorněno na
obr. 1.
Detailní pohled na publikační podíl v dominantních
sektorech českého výzkumu pro oborovou skupinu
09-Chemie je ilustrován na obr. 2.
Tyto relativní podíly však postihují pouze kvantitativní stránku a nezohledňují kvalitu. K vyjádření kvality publikačního výstupu z praktických důvodů lze využít tzv.
normované oborově specifické pořadí (NOP) uvedeného
v databázi Web of Science, které se určí podle vztahu:
NOP = (P–1) / (Pmax – 1)
kde P je pořadí časopisu v daném oboru podle Journal
Citation Reports (JCR) v řadě seřazené sestupně podle
impaktního faktoru (IF) a Pmax odpovídá celkovému počtu
časopisů v daném oboru. Pokud je časopis zařazen do více
oborů, je NOP určeno jako aritmetický průměr NOP ve
všech oborech, kam je časopis v JCR zařazen. Stejný postup byl použit v předchozích hodnoceních v ČR (včetně
H2014).
Jednotlivé časopisy pak lze podle hodnoty NOP rozdělit do decilů. Následně můžeme definovat publikační
profil instituce Xi, který se vypočte jako vážený průměr
relativních četností všech impaktovaných publikací instituce ve všech decilech NOP podle následujícího vztahu:

H2014: 09-Chemie, podíl na Jimp

38,1%

3,16%

58,74%
VS
AV
ostatní

Obr. 1. Podíl jednotlivých sektorů výzkumu na impaktovaných publikacích v oborové skupině 09-Chemie v rámci
H2014
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Obr. 2. Publikační podíl impaktovaných publikací v oborové skupině 09-Chemie v univerzitním sektoru a v ústavech AV ČR (v
rámci H2014)
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kde NkD je počet přepočtených impaktovaných publikací
instituce v k-tém decilu pro posuzovanou oborovou skupinu a Ni odpovídá součtu NkD ve všech decilech pro posuzovanou instituci a oborovou skupinu:

publikacích (viz obr. 2). Je zřejmé, že v rámci obou sektorů publikační výkon ne vždy kopíruje množství publikovaných prací. Výrazněji je to patrné na obr. 4, kde jsou uvedena data pro oba sektory. Až na několik výjimek je dobře
patrné, že některé ústavy AV ČR vykazují vyšší hodnoty
kritéria P(Xi) než by odpovídalo jejich publikačnímu podílu v oborové skupině 09-Chemie. To odráží cílenější publikační aktivitu více zaměřenou na kvalitní časopisy
v prvních decilech podle normovaného oborového pořadí.
Velmi zřetelné je to například v případě Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského (UFCHJH) a zejména
Ústavu organické chemie a biochemie (UOCHB), který se
v oboru chemie podle tohoto kritéria umístil na prvním
místě v ČR a odsunul na druhé místo největší výzkumnou
instituci v univerzitním sektoru, tj. Univerzitu Karlovu
(UK). Pomyslná třetí příčka podle tohoto kritéria náleží
UFCHJH. Čtvrté a páté místo pak obsadí Vysoká škola
chemicko-technologická (VŠCHT) a Univerzita Pardubice
(UPa). Na šestém místě je Univerzita Palackého (UP),
následovaná v poměrně těsném sledu Ústavem makromolekulární chemie (UMCH) a Masarykovou univerzitou
(MU). Další instituce z hlediska publikačního výkonu
v oborové skupině 09-Chemie, definovaného kritériem P(Xi)
následují již s výraznějším odstupem. Přestože jsou hodnoty P(Xi) výrazně nižší než u vedoucích pracovišť, je výkon
těchto institucí pozoruhodný, zejména když uvážíme jejich
velikost a přihlédneme k ostatním typům činností, kterým
se vysokoškolská pracoviště věnují. V jiných oborových
skupinách by některé instituce situované i v poslední třetině škály byly vzhledem k počtům a kvalitě impaktovaných
prací nadprůměrné.
Jak již bylo zmíněno, kritérium P(Xi) je aditivní a lze
jej tedy použít i k pohledu do nitra instituce. Na obr. 5 je
na příkladu Univerzity Karlovy graficky znázorněno, jak

Ni   k 1 N kD
10

Popsaný výpočet již poměrně výrazným způsobem
započítává kvalitu časopisu, v němž je publikace zveřejněna. Rozdíl ve vahách mezi prvním a posledním decilem je
200násobný a mezi druhým a předposledním decilem je
20násobný.
Jako kritérium publikačního výkonu definujeme součin publikačního profilu posuzované instituce Xi a podílu
počtu impaktovaných publikací této instituce v dané oborové skupině (Ni) a celkového počtu publikací v oborové
skupině (Nos):

 N 
Pi  X   X i  i 
 NOS 
Toto kritérium je v rámci posuzované oborové skupiny aditivní veličinou a celkovou hodnotu za celou instituci
lze získat součtem za všechny její součásti:
Pi  X    q 1 Piq  X 
n

kde n je celkový počet součástí vysoké školy, které vykazují výsledky v oborové skupině. Z praktických důvodů
nastavíme prahovou hodnotu pro vstup instituce do hodnocení v rámci tohoto kritéria v posuzované oborové skupině
jako (Ni/Nos) > 5·10–3.
Na obr. 3 je graficky znázorněn publikační výkon
univerzit a ústavů AV ČR pro oborovou skupinu
09-Chemie v rámci Hodnocení 2014. Jednotlivé instituce
jsou řazeny podle publikačního podílu na impaktovaných
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Obr. 3. Publikační výkon v oborové skupině 09-Chemie v vypočtený z dat H2014 odděleně pro sektor univerzit a AV ČR
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Obr. 4. Publikační výkon univerzit a ústavů AV ČR v oborové skupině 09-Chemie

se jednotlivé součásti univerzity podílejí na publikačním
výkonu v oborové skupině 09-Chemie. Takto lze porovnat
i větší celky v rámci fakult. Podobně jako v případě bodových výsledků, nelze však doporučit jemnější dělení na
menší součásti, jako jsou menší katedry nebo výzkumné
skupiny. To by mohlo vést ke zkresleným závěrům.

Lze namítnout, že kritérium P(Xi) postihuje pouze
jeden typ tvůrčích aktivit a to klasickou autorskou publikační činnost v impaktovaných časopisech a nezahrnuje
jiné typy výstupů, jako např. knihy, patenty, ověřené technologie, IT produkty atd. Tyto výstupy je v zásadě možné
posoudit analogickým způsobem s využitím normovaného
oborově specifického pořadí. Zde se však již neobejdeme
bez panelového posouzení kvality.
Popsaný způsob porovnání publikačního výkonu univerzit není samozřejmě možné považovat za hodnocení
vědecké produktivity jednotlivých institucí nebo jejich
součástí. K tomu by bylo třeba bilancovat též počty pracovníků ve výzkumu (FTE) a objem finančních prostředků
z externích i interních zdrojů využitých na výzkum. To je
však vzhledem k nedostupnosti spolehlivých údajů
(zejména skutečné počty FTE) podstatně obtížnější úkol.
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Evropský koutek
3. V redakčních radách časopisů CPSE slouží k dnešnímu
dni 13 odborníků z Prahy, Brna, Olomouce a Pardubic, což
je o 7 více, než v roce 2013, a obráží to pozici ČR v rámci
počtu opublikovaných článků z ČR v časopisech CPSE.
Od tohoto počtu se odvíjí i procento vlastnického podílu
ČSCH a množství peněz, které ČSCH z tohoto titulu získává. Jak počtem odborníků zastoupených v redakčních radách, tak počtem publikovaných článků je ČR v horní
polovině menších evropských zemí, což lze považovat za
úspěch české vědy.
Na základě usnesení Annual CPSE Meeting z 9. září
2017 byli ustanoveni jako noví šéfredaktoři pro ChemistryOpen Dr. Kate Lawrence, pro ChemMedChem Dr. David Peralta, pro EurJIC Dr. Preeti Vashi a pro vlajkovou
loď CPSE, časopis Chemistry A European Journal
Dr. Haymo Ross. Všichni nově jmenovaní šéfredaktoři
mají dlouholeté zkušenosti s redakční prací.

Konsorcium ChemPubSoc
Europe se rozšiřuje a sílí
Konsorcium ChemPubSoc Europe
(CPSE), které je vydavatelským sdružením patnácti evropských chemických společností, se v poslední době
rozrostlo o společnosti ze Slovenska a Švýcarska. Další
rozšíření je i v rozšiřování počtu titulů vydávaných konsorciem ve spolupráci s nakladatelstvím Wiley-VCH.
V poslední době přibyly tituly ChemElectroChem, ChemPhotoChem, ChemSusChem, ChemistrySelect. Připravovány jsou i tituly další, mezi jinými virtuální časopis Reviews in Chemistry, který bude soustřeďovat přehledné
a hodnotící články z portfolia CPSE.
Časopisy CPSE, které nejsou přístupné zdarma, si
mohou členové ČSCH v elektronické podobě předplatit za
98 EUR ročně.
Nám blízký titul ChemPlusChem, který je de facto
pokračovatelem časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications v roce 2017 oslavil již pět let
v barvách CPSE a jeho IF se stabilně pohybuje kolem

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT INTERVECTOR LTV17006.
Pavel Drašar

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.

Střípky a klípky o světových chemicích
Jubilující nobelisté-chemici v roce 2017

získal ¼ Nobelovy ceny za rok 2002 za rozvoj měkké
desorpční ionizační metody pro hmotnostní spektrometrickou analýzu biologických makromolekul. Byl v té
době profesorem Virginia Commonwealth University
v Richmondu.
H. A. Hauptmann (1917–2011), americký matematik,
obdržel ½ Nobelovy ceny za rok 1985 za objev tzv. přímých metod pro řešení krystalových struktur. V roce udělení NC byl vedoucím oddělení soukromého výzkumu
Medical Foundation v Buffalo.
I. Prigogine (1917–2003), belgický fyzikální chemik,
rodem Rus, získal celou NC v roce 1977 za výzkumy
termodynamiky nevratných dějů , zvláště za teorii disipativních struktur. Když si jel do Stockholmu pro cenu, byl
angažován jako profesor na Université Libre v Bruselu.

Při kulatých či půlkulatých výročích významných
osobností se často píší oslavné nebo vzpomínkové články.
V následující tabulce jsou sepsáni jubilující nobelisté
k roku 2017. Možná, že někdo z obce českých chemiků se
chopí pera a o některém z uvedených něco sepíše. Upozorňuji, že otazníky v tabulce jsou oprávněné, Nobelova
nadace odtajňuje některé údaje až 50 let po udělení Nobelovy ceny.
Z Tabulky I byli vybráni laureáti Nobelových cen
za fyziologii nebo medicínu, kteří se buď před sto
lety narodili nebo zemřeli.
Narození:
J. B. Fenn (1917–2010), americký fyzikální chemik,
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Tabulka I
Seznam jubilujících laureátů Nobelovy ceny za chemii k roku 2017
Laureát
Alder K. (1902–1958)
Arrhenius S. (1859–1927)
von Bayer A. (1855–1917)
Brown H. C. 1912–2004)
Buchner E. (1860–1917)
Ciechanover A. (1947)
Curie M. (1867–1934)
Calvin M. (1911–1997)
Eigen M. (1927–1997)
Fenn J. B. (1917–2010)
Fischer E. O. (1918–2007)
Fischer H. E. (1852–1917)
Gilbert W. (1932)
Grubbs R. H. (1942)
Hauptmann H. A. (1917–2011)
Hell S. W. (1962)
Herschbach D. R. (1932)
Herschko A. (1937)
Heyrovský J. (1890–1967)
van´t Hoff J. H. (1852–1911)
Hoffmann R. (1937)
Huber R. (1937)
Chalfie M. (1967)
Kornberg R. D. (1947)
Kuhn R. (1960–1967)
Levitt M. (1947)
Mitchel P. (1920–1997)
Olah G. A. (1927–2017)
Ostwald W. (1853–1932)
Prigogine I. (1917–2003)
Ramakrishman V. (1952)
Ramsay W. (1852–1916)
Reichstein T. (1897–1996)
Rutherford E. (1871–1937)
Ruzicka L. (1887–1976)
Seaborg G. T. (1912–1999)
Soddy F. (1877–1956)
Wieland H. (1877–1957)
Woodward R. B. (1917–1979)

Stát
Německo
Švédsko
Německo
USA
Německo
Izrael
Francie
USA
Německo
USA
Německo
Německo
USA
USA
USA
Německo
USA
Izrael
Československo
Nizozemí
USA
Německo
USA
USA
Německo
Izrael
Velká Británie
USA
Německo
Belgie
USA
Velká Británie
Švýcarsko
Velká Británie
Švýcarsko
USA
Velká Británie
Německo
USA

Zemřelí:
A. von Baeyer (1835–1917), německý organický
chemik, byl jedním z prvních laureátů NC, obdržel ji roku
1905 za zásluhy o rozvoj organické chemie a chemického
průmyslu svými pracemi o organických barvivech
a hydroaromatických sloučeninách. V letech 1901–05 byl

Počet nominací
68
24
32
?
30
?
19
80
?
?
?
24
?
?
?
?
?
?
69
20
?
?
?
?
17
?
?
?
27
?
?
23
68
34
35
55
46
30
101

Rok udělení ceny
1950
1903
1905
1979
1907
2004
1911
1961
1967
2002
1973
1919
1980
2005
1985
2014
1986
2004
1959
1901
1981
1988
2008
2006
1938
2013
1978
1994
1909
1977
2009
1904
1950
1908
1939
1951
1921
1927
1965

nominován 15 převážně německými vědci. Působil na
mnichovské univerzitě.
B. E. Buchner
(1860–1917), německý organický
chemik, oběť 1. světové války, v roce 1907 profesor berlínské Vysoké školy zemědělské, získal NC za rok 1907 za
biochemické výzkumy a především za objev bezbuňko697
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ského laboratoří v roce 1927. Podle některých zdrojů to
byl profesor V. I. Vernadskij (1863–1945) nebo možná
profesor A. P. Vinogradov (1895–1975), kdo po návštěvě
Heyrovského ústavu doporučil Varasové tam přejít. Ruští
profesoři poznali výhody polarografie a počítali s tím, že
Varasova by metodu přenesla do SSSR.
Manželé Varasova a Vasiljev se vrátili do Ruska
ještě v roce 1930. V červnu 1931 se jim narodil syn Andrej. Jevgenie pracovala v jednom leningradském chemickém ústavu. V listopadu 1933 byla zatčena a několik
měsíců vězněna. V procesu byla obviněna stejně jako její
manžel z aktivit v Revoluční socialistické straně konkurující Stalinově VKSb. Varasova byla odsouzena na tři
roky podmínečně do nápravného pracovního tábora. Její
manžel byl odsouzen k 10 letům do pracovního tábora.
A v roce 1944 k dalším 10 letům
nucených prací
v Interlagu, což byl systém táborů v Komi poblíž Vorkuty,
kde pracoval v uhelných dolech. Teprve roku 1956 po
rehabilitaci mohl vidět dospělého syna.
Varasová zdánlivě na svobodě přeložila do ruštiny
první knižní publikaci J. Heyrovského vydanou v roce
1933 (Použití polarografické metody v praktické chemii,
Praha), která vyšla v Leningradě roku 1937 pod názvem
Poljarografičeskij metod, teorija i praktičeskoje priměněnije. Šlo o zrevidovaný překlad s Heyrovského úvodem.
Podruhé byla Varasova zatčena 1. června 1938 a uvězněna. Trestní senát ji 31. října odsoudil za kontrarevoluční
aktivity a zejména za špionáž ve prospěch Německa
k trestu smrti. Byla zastřelena 3. listopadu 1938. Ruské
prameny mlčí o tom, zda obvinění ze špionáže bylo opodstatněné či vykonstruované. Bohužel v některých publikacích týkajících se Varasové se stále opakuje, že Jevgenije
zemřela v táboře nucených prací. To bylo obecně rozšiřováno NKVD, která místo zveřejnění poprav uváděla úmrtí
v táboru. Represe v SSSR koncem 30. let byly v režii Stalinových čistek.
Syn Andrej Vasiljev vyrůstal u tety Natalie Varasové.
Represe jeho rodičů zasáhly i do jeho života.
V Leningradu se hlásil na univerzitu, tam ho však nevzali
pro jeho původ. Musel vzít za vděk studiem na Technické
lesnické akademii, kde studoval botaniku. Vypracoval se
v tomto oboru, stal se profesorem botaniky Leningradské
univerzity. Pracoval hlavně v Botanickém ústavu
AV SSSR. Zemřel v červenci 2011.
Jevgenije Varasova byla velmi nadaná a talentovaná
vědkyně, která skutečně přenesla do SSSR Heyrovského
polarografii. Její represe a poprava ukončily velmi slibnou
vědeckou kariéru. Byla jednou z obětí Stalinova vládnutí.
Z pražského pobytu je třeba připomenout její studium kyslíkových maxim 1. druhu a zvláště vlivu aniontů
(kyanidů) na maxima. V roce 1935 publikovala v ruštině
první statě o polarografii. Její další publikace v ruštině se
týkaly polarografických analýz minerálů a obecných problémů polarografie.
Jiří Jindra

vého kvašení. Na NC ho navrhlo 6 vědců, tři na cenu za
chemii (v letech 1905–07) a tři na cenu za fyziologii nebo
medicínu (1902–04).
G. A. Olah (1927–2017), americký organický chemik
maďarského původu, byl za své příspěvky o chemii karbokationtů, tj. iontů s kladně nabitým atomem uhlíku, odměněn NC za rok 1994, kdy byl profesorem na University
of Southern California v Los Angeles.
R. B. Woodward (1917–79), americký organický
chemik, profesor Harvardovy univerzity získal NC za rok
1965 za vynikající úspěchy v umění organických syntéz
přírodních látek. Obdržel v letech 1946–65 neuvěřitelných
111 nominací na cenu. Mezi jeho navrhovateli byli nobelista B. A. Houssay z Argentiny (5) a nobelista
A. R. Todd z Velké Británie (6).
Jiří Jindra

Žačka profesora Heyrovského popravena
zastřelením
Jevgenie Nikolajevna Varasova byla jedna z prvních
Rusek, které publikovaly příspěvky z polarografie. Vůbec
první byla N. V. Jemeljanova (narozená roku 1890
v Charkově). Varasova byla vědkyní, která přenesla polarografii do SSSR.
Narodila se 17. května 1905 v malém městě Malaja
Višera nacházejícím se na trati
Moskva-Petrohrad,
162 km od něj. Otec Varasové byl obchodník a starosta
města. Byl členem výboru k založení Puškinovy veřejné
knihovny fungující od roku 1900. V letech 1903–1907 byl
jejím ředitelem. Matka Varasové byla členkou rady místního dívčího gymnázia, oba rodiče byli tedy občansky
velmi činní. Jevgenie měla dvě sestry a jednoho bratra. Po
maturitě (1921) nastoupila v Petrohradě na univerzitu, ale
protože její otec byl označen za kapitalistu či velkostatkáře, Jevgenie byla i přes protest profesorského sboru ze
studií
vyloučena.
Alexander
Christovskij
žijící
v Československu jí poslal pozvání, aby přišla do Prahy
a tam se za něho provdala. To byla obvyklá cesta, jak
uniknout z SSSR. V roce 1924 začala studovat na Přírodovědecké fakultě UK. V únoru 1930 složila hlavní rigorózum z matematiky a anorganické a fyzikální chemie a v
dubnu 1930 malé rigorózum z experimentální fyziky (obě
rigoróza s vyznamenáním). Úspěšně obhájila i disertaci
„Studium maxim na polarizačních křivkách při redukci
kyslíku na rtuťové kapkové kathodě“, již oponovali
profesoři Heyrovský a Štěrba-Böhm. Práce byla publikována v Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Promoce Varasové se konala 2. května 1930. Disertaci vypracovala pod vedením profesora Heyrovského
v Ústavu fyzikálně chemickém UK, kde po promoci pracovala jako asistentka. Během studií v Praze se seznámila
s budoucím manželem inženýrem Jevgenijem Ivanovičem
Vasiljevem, který pracoval v pražské obchodní misi
SSSR. Stále se neví, jak se Varasova dostala do Heyrov-
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Zákony, které ovlivní život chemiků
230/2017 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
162/2017 Sb. Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti
podle atomového zákona
160/2017 Sb. Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných
organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
153/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb.,
o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování
a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich
evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot),
ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb. 147/2017 Sb. Zákon,
kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
146/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
102/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů
101/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
89/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných
skleníkových plynech
88/2017 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona
o vinohradnictví a vinařství
66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek
61/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
pozdějších předpisů
46/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění
nařízení vlády č. 243/2015 Sb. 37/2017 Sb. Vyhláška
o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich
a bylinných výrobcích určených ke kouření
21/2017 Sb. Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
12/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb.,
o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
451/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb.,
o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
438/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek
a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení

vlády č. 242/2015 Sb. 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
409/2016 Sb. Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska
jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné
způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu
registranta
398/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
397/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
387/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
386/2016 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
379/2016 Sb. Vyhláška o schválení typu některých výrobků
v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího
záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
378/2016 Sb. Vyhláška o umístění jaderného zařízení
377/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání
s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
376/2016 Sb. Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné
oblasti
375/2016 Sb. Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti
374/2016 Sb. Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů
a oznamování údajů o nich
372/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb.,
o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
371/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb.,
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
369/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
361/2016 Sb. Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
360/2016 Sb. Vyhláška o monitorování radiační situace
359/2016 Sb. Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání
radiační mimořádné události
358/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality
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a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody
vybraných zařízení
333/2016 Sb. Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných
úkonů podle zákona o biocidech
293/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání
veřejných zakázek
289/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
279/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb.,
o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky
č. 470/2006 Sb. 278/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů
do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými
školami
276/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do registru docentů,
profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
275/2016 Sb. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství
274/2016 Sb. Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve
vysokém školství
264/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím atomového zákona
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
249/2016 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
231/2016 Sb. Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení
kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
204/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků,
ve znění pozdějších předpisů
194/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
193/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb.,
o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
179/2016 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému
Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem
republiky dne 4. května 2016
178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů
135/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.,
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a některých
příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
121/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při
jejich dodávání na trh
119/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých
tlakových nádob při jejich dodávání na trh
97/2016 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
89/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů
88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
83/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
69/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky,
produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce
a výrobky z nich
66/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
3/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb.,
kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
379/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
351/2015 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
(nařízení o úpravě náhrady)
348/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení
klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
327/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými
produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění
nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné
organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších
předpisů
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Členská oznámení a služby
Docenti jmenovaní s účinností 1.1. až 1.7.2017

doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
pro obor Makromolekulární chemie

doc. MUDr. Helena Brodská, Ph.D.
pro obor Klinická biochemie

doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
pro obor Anorganická chemie

doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie

doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
pro obor Organická chemie

doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.
pro obor Biochemie

doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie

doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
pro obor Analytická chemie

doc. Ing. Vladimír Pejchal, Ph.D.
pro obor Technologie organických látek

doc. Mgr. Hassan Hashimi, Ph.D.
pro obor Molekulární a buněčná biologie a genetika

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
pro obor Mikrobiologie

doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie

doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
pro obor Lékařská chemie a biochemie

doc. Ing. Pavla Honcová, Ph.D.
pro obor Chemie a technologe anorganických materálu

doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.
pro obor Chemické inženýrství

doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
pro obor Lékařská chemie a biochemie

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
pro obor Klinická biochemie

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
pro obor Molekulární biologie a genetika

doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.
pro obor Technologie potravin

doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie

doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
pro obor Biomolekulární chemie

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
pro obor Biochemie

doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
pro obor Biomolekulární chemie

doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D.
pro obor Organická chemie

doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., MPhil.
pro obor Lékařská chemie a biochemie

doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
pro obor Metalurgie

doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
pro obor Biochemie

doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
pro obor Analytická chemie

doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie

doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
pro obor Lékařská mikrobiologie

doc. Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.
pro obor Lékařská chemie a biochemie

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
pro obor Biochemie

doc. Dr. Ing. Jan Vrba, M.Sc.
pro obor Biomedicínské inženýrství

doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
pro obor Materiálové vědy a inženýrství
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Profesoři jmenovaní s účinností od 19. 6. 2017

prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
pro obor Fyzika plazmatu
na návrh vědecké rady PřF MU Brno

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
pro obor Farmakognozie
na návrh vědecké rady VFU Brno

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
pro obor Farmaceutická chemie
na návrh vědecké rady FarmF UK Hradec Králové

prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
pro obor Klinická biochemie
na návrh vědecké rady UK Praha

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
pro obor Technologie organických látek
na návrh vědecké rady Univerzity Pardubice

prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
pro obor Organická chemie
na návrh vědecké rady VŠCHT Praha

prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
pro obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh vědecké rady VUT Brno

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie
na návrh vědecké rady Univerzity Pardubice

prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
pro obor Organická chemie
na návrh vědecké rady PřF MU Brno

prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
pro obor Lékařská farmakologie
na návrh vědecké rady LF UP Olomouc

prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
pro obor Fyzikální chemie
na návrh vědecké rady PřF MU Brno

prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.
pro obor Biochemie
na návrh vědecké rady VŠCHT Praha

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
pro obor Fyzika plazmatu
na návrh vědecké rady PřF MU Brno

prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.
pro obor Mikrobiologie
na návrh vědecké rady VŠCHT Praha

prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
pro obor Farmaceutická chemie
na návrh vědecké rady FarmF UK Hradec Králové

prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
pro obor Ekologie
na návrh vědecké rady PřF UK Praha

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
pro obor Fyzikální chemie
na návrh vědecké rady VUT Brno

Zprávy
tryViews, Michael Bojdys, Jiří Damborský a Josef Jampílek členy redakční rady ChemSelect, Jiří Čejka a Radek
Zbořil členy mezinárodní poradní rady ChemPlusChem,
Roman Jambor členem mezinárodní poradní rady European Journal of Inorganic Chemistry a Martin Kotora členem
mezinárodní poradní rady European Journal of Organic
Chemistry.
Za zmínku stojí i fakt, že od počtu přijatých prací do
časopisů CPSE od českých autorů se odvíjí i množství
peněz, které z titulu spoluvlastnictví časopisů ČSCH každoročně dostává.

Časopisy ChemPubSoc Europe
s českými funkcionáři
ČSCH spoluvlastní deset „evropských“
časopisů vydávaných konsorciem evropských chemických společností ChemPubSoc
Europe
(CPSE)
v nakladatelství VCH http://www.chemistryviews.org/
view/0/journals.html?soc=695687 . Řada českých chemiků
se, m.j. i z výše uvedeného důvodu, stala funkcionáři těchto časopisů. Stojí za připomenutí, že Michal Hocek je člen
redakční rady časopisu ChemBioChem a předsedou redakční rady ChemPlusChem (následovníka Coll. Czech.
Chem. Commun.), Jiří Čejka členem mezinárodní poradní
rady časopisu ChemCatChem, Pavel Hobza členem redakční rady časopisu Chemistry, který je „vlajkovou lodí“
CPSE, Petr Zámostný členem redakční rady Chemis-

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT INTERVECTOR LTV17006.
Pavel Drašar
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu
a SHIMADZU Corp. podepsali v Japonsku Memorandum o vzájemném porozumění
o výzkumné spolupráci
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)
a SHIMADZU Handels GmbH organizační složka Praha
(Shimadzu) již delší dobu spolupracují na projektech
v oblastech analýzy a diagnostiky biologických vzorků
pomocí MALDI TOF hmotnostní spektrometrie.
Na základě zhodnocení současné situace a s ohledem
na budoucnost se obě strany rozhodly podepsat memorandum o další spolupráci v této oblasti a v dalších oboustranně zajímavých tématech. Jelikož tato spolupráce měla vycházet z mezinárodních zkušeností ICRC, hlavně ze spolupráce s Mayo Clinic v USA, Shimadzu nabídlo podepsání
této spolupráce přímo s Shimadzu Corp. v Japonsku.
Po počáteční dohodě obou partnerů a za pomoci
CzechInvestu se podařilo dohodnout, že toto Memorandum
bude podepsáno v sídle Shimadzu Corp. v Kyotu
(Japonsko) a to za přítomnosti premiéra České republiky,
pana B. Sobotky.
Vlastní návštěva premiéra v Japonsku proběhla ve
dnech 27. až 30. června letošního roku, kde hlavním bodem návštěvy premiéra bylo setkání s japonským premiérem Š. Abe.
Dne 29. 6. 2017 v odpoledních hodinách delegace
premiéra Sobotky s ministry J. Havlíčkem (Ministerstvo
obchodu a průmyslu ČR), D. Hermanem (Ministerstvo
kultury ČR) a s dalšími významnými hosty navštívila sídlo
SHIMADZU Corp. v Kyotu a byla přítomna slavnostnímu
aktu podpisu Memoranda.
Slavnost zahájil svým projevem dr. T. Ueda, prezident Shimadzu Corp. Ve svém projevu krátce shrnul důležitost tohoto typu spolupráce a uvedl, vztah SHIMADZU
Corp. k ČR, kdy v roce 2001 tehdejší prezident
K. Fujiwara obdržel čestné členství v České společnosti
chemické, která je druhou nejstarší chemickou společností
na světě. Následně i premiér Sobotka shrnul význam takovéto vědecké spolupráce a vyzdvihl, jak SHIMADZU podporuje své pracovníky, což umožnilo K. Tanakovi v roce
2002 získat Nobelovu cenu za chemii.

Vlastní podpis memoranda uskutečnili za SHIMADZU
Corp. Shuro Maruyana výkonný ředitel, generální ředitel
divize analytických a měřicích přístrojů a za ICRC Gorazd
B. Stokin, MD, Ph.D., ředitel ICRC.
Následně po podpisu, T. Ueada provedl premiéra Sobotku Science Plaza, předváděcími prostory pro analytické
a lékařské přístroje. Premiéra nejvíce zaujalo jednoduché
a rychlé stanovení bakterií pomocí MALDI TOF a PET
přístroj pro monitoring nádorů prsů, které jsou v Japonsku
hlavním nebezpečím pro ženy a současně snahou SHIMADZU o maximálního rozšíření vyšetření v současné
populaci japonských žen.
Závěrem lze konstatovat, že toto Memorandum bude
odrazovým můstkem k výměně „know how“ SHIMADZU
v oblasti přístrojového vybavení, analytických zkušeností
a ICRC v možnosti biologických vzorků a lékařských aplikací a to především v oblasti nádorů a Alzheimerově nemoci.
Návštěva premiéra Sobotky v SHIMADZU a podpis
Memoranda se těšily zájmu médií, informace o tomto byla
v hlavních večerních zprávách České televize a TV Prima
a článek v Novinkách, oficiální tiskové zprávě Vlády a ČR
a dalších českých a japonských médií.
T. Petřík,
SHIMADZU Handels GmbH organizační složka
theodor.petrik@shimadzu.eu.com

Evropská
chemická společnost
Valné shromáždění asociace Evropských chemických
společností EuChemS dne 26. září 2017 schválilo svůj
nový název. Namísto „Evropská asociace pro chemické
a molekulární vědy“ se spolek bude nyní jmenovat prostě
„Evropská chemická společnost“. Chráněný řetězec znaků
EUCHEMS se nemění, jen velké „M“ se mění na malé
„m“. Důvodem je fakt, že staršímu složitému názvu často
lidé nerozuměli a nedovedli si pod ním nic představit.
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Schůze dále zvolila nové členy exekutivy, jimiž se
stali pp. Nicola Armaroli (SCI), Concepció Rovira
(Katalánská chemická společnost), Kenneth Ruud (Norská
chemická společnost), Livia Simon Sarkadi (druhé volební
období, Maďarská chemická společnost) a Saskia
van der Vies (druhé volební období, Královská holandská
chemická společnost).
Byla pozitivně projednána předběžná přihláška National Research Council of Italy, Department of Chemical
Sciences and Materials Technology (CNR DSCTM) za
podporujícího člena EuChemS a návrh na ustavení pracovní skupiny EuChemS „on Formulation“. Schváleny byly
finance společnosti tak, jak je přednesl hospodář p. Eckart
Rühl. Členské příspěvky budou pro rok 2018 přibližně na
úrovni letošního roku.
Na konec předseda David Cole-Hamilton poděkoval
za práci končícím členům exekutivy, a protože i on sám
končí, přijal na konec svého volebního období pamětní
plaketu.

“Právě vyšlo”: The “Journal
Family” App (iOS)

Tato aplikace multi-journal App kombinuje obsah
časopisů publikovaných konsorciem ChemPubSoc Europe,
spolu s sesterským časopisem Angewandte Chemie a tituly
vydávanými partnerským asijským konsorciem ACES.
Pokud máte k dispozici obsahy časopisů na Wiley
Online Library, můžete podobný přístup nyní mít i z vašeho mobilního zařízení bez dalších výloh. Pro plné texty je
samozřejmě nutné mít časopisy předplaceny. Členové
ČSCH mohou využít členského předplatného.
https://itunes.apple.com/de/app/chempubsoc-europe/
id1276511515?mt=8
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id814664.html
Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT INTERVECTOR LTV17006.
Pavel Drašar

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT INTERVECTOR LTV17006.
Pavel Drašar

Osobní zprávy
Zemřel docent Bohuslav Strauch (1929–2017)
Během poklidných letních dnů nás zasáhla zpráva, že
ve věku osmaosmdesáti let náhle zemřel docent RNDr.
Bohuslav Strauch, CSc. Tento rodák z Police nad Metují
byl nejen nepřehlédnutelnou postavou české chemie, ale
též široce společensky činnou osobností. Docent Strauch
studoval chemii na Přírodovědecké a po reorganizaci formálně i na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v letech 1949–1957. Studoval výborně navzdory komunistickému režimu, který jeho úspěšnou středostavovskou rodinu zavile pronásledoval jako třídního nepřítele.
V rámci nápravy kádrů byl během svého studia povolán
k vojenské službě v tzv. pomocných technických praporech (PTP) a v roce 1951 k ní také bez možnosti odkladu
nastoupil. Na podzim roku 1954, po ukončení vojenské
služby v dolech na Ostravsku trvající bezmála dva a půl
roku, nastoupil zpět do 3. ročníku a pokračoval ve svém
základním studiu. I po jeho ukončení, pravděpodobně díky
úsilí profesora Stanislava Škramovského (1901–1983),
tehdejšího vedoucího katedry, doc. Strauch na katedře
anorganické chemie znovuustavené Přírodovědecké fakulty UK zůstal a působil zde až do svého odchodu do penze
v roce 1995. Přestože mu tehdejší režim dovolil dokončit
i postgraduální stupeň studia (1962 CSc.) a dokonce i pedagogicky působit na mateřské katedře, habilitovat se doc.
Strauch směl až po listopadu 1989. Po sametové revoluci
se aktivně podílel na demokratizaci struktur své alma mater, zejména na formování Akademického senátu PřF UK,

Foto: Docent Strauch (vlevo) blahopřeje profesoru Škramovskému u příležitosti jeho 80. narozenin

v němž po dvě období působil jako jeho místopředseda.
Chemické veřejnosti byl doc. Strauch znám především jako přední odborník na vibrační spektroskopii, kterou v naší zemi zásadně pomáhal prosazovat a rozvíjet1.
Díky svému mimořádnému pedagogickému nadání a odborné erudici se mu dařilo spektrální metody propagovat a
rozšiřovat nejen mezi studenty PřF UK, ale i na jiná pracoviště. Kromě svých odborných prací zaměřených zejména
na studium anorganických a biologicky aktivních látek
metodami Ramanovy spektroskopie byl doc. Strauch spoluautorem gymnaziálních učebnic chemie a středoškolské
výuce chemie se aktivně věnoval i po svém odchodu
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z fakulty. Byl dlouhodobě činný ve výboru v Československé spektroskopické společnosti a poté i ve Spektroskopické
společnosti J. Marka Marci a pravidelně přednášel v rámci
kurzů vibrační spektroskopie pořádaných touto společností.
Běžně skryta zůstávala jiná strana osobnosti Bohuslava Straucha. Stigma politicky nespolehlivé osoby jej provázelo po velkou část jeho aktivního života. Musel se vyrovnat s hrubou, politicky motivovanou perzekucí své
rodiny, která vedla až k předčasné smrti jeho matky
v komunistickém vězení v roce 1952. Další rány v podobě
tragické smrti syna a ztráty manželky následovaly později.
I přes tuto nepřízeň osudu si však doc. Strauch díky své
vnitřní síle zachovával nadšený a nakažlivě optimistický
přístup k životu. Byl vášnivým diskutérem, který neodolatelně přitahoval skupinky lidí, ohromuje je záběrem svých
znalostí, zájmů a obdivuhodnou pamětí na osudy těch,
s nimiž se kdy v životě setkal. Kromě jiného byl milovníkem hudby a umění a sám také zdatným malířem, celoži-

votně aktivním skautem s přezdívkou Grizzly, propagátorem a překladatelem neprávem zapomenutého díla Jana
Marka Marci z Kronlandu (1595–1667) a také aktivním
pamětníkem komunistické i nacistické totality. Jeho široké
aktivity byly oceněny mimo jiné Pamětní medailí Královéhradeckého kraje, Medailí Jana Marka Marci z Kronlandu
a Medailí za zásluhy udělovanou děkanem PřF UK2. Docent Strauch, skvělý pedagog a laskavý člověk, byl vždy
morálním vzorem pro své kolegy i studenty. Jako takový
zůstane v našich vzpomínkách.
Petr Štěpnička
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