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Základní pravidla kreslení strukturních vzorců prodě-
lala svébytný vývoj1,2, dnes je udávají pravidla IUPAC 
(cit.3) „Graphical Representation Standards for Chemical 
Structure Diagrams (IUPAC Recommendations 2008)”. 
Protože se zdá, že se správným uchopením tohoto tématu 
mají autoři článků v Chemických listech potíže, usoudila 
redakce, že bude užitečné se k tématu vrátit. Na příkladu 
článků z minulého ročníku ukážeme na nejčastější chyby. 
Mnoho užitečného zájemci naleznou také ve velmi kvalitní 
příručce dr. Julákové4. 

Strukturní vzorec má být jednoznačný, úhledný, má 
obsahovat homogenní prvky (čáry, písmo, symboly…). 
Časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communi-
cations používal pro kreslení strukturních vzorců normu 
pro časopisy Americké chemické společnosti5 (obr. 1) 
s tím, že nakreslený vzorec zmenšil na 75 %. Chemické 
listy se drží této uzance. V našich „doporučených“ chemic-
kých editorech (např. ACD/ChemSketch (v „plné“ verzi 
zdarma6) a CS/ChemDraw) jsou kresleny vzorce jako 
smysluplné uzlové grafy (kde uzly a jejich spojnice mají 
daný smysl a řád) s tím, že software „rozumí“ stereoche-
mii. Navíc technická redakce je může otevřít a upravit, 

a ušetřit tak mnoho korespondence mezi redaktorem 
a autory. Opakem jsou kresliče, které kreslí chemické 
struktury jako pouhé obrázky bez jakéhokoliv vnitřního 
smyslu. Takový grafický program pak klidně zamíří čáru, 
která měla znamenat vazbu, mimo střed symbolu prvku či 
nakreslí každý symbol a čáru jinak daleko od sebe či jinak 
veliké – a to potom s chemií pramálo souvisí. 

Někomu se může zdát, že program ACD/ChemSketch 
tím, že je poskytován v akademické verzi zdarma, je něčím 
podřadným. Není tomu tak7,8: jak jeho schopnosti kreslit 
a editovat chemické struktury (mód „Structure“), tak mód 
umožňující kreslení vektorových obrazů („Draw“, kterému 
lze z legrace říkat „malý Corel Draw“) jsou v plné verzi. 
Do plné verze celého programu chybí encyklopedie biolo-
gicky aktivních látek (téměř 170 tisíc položek), prohledá-
vání souborů v počítači přes struktury, a těm, kteří mají 
i další moduly programů ACD/Labs, bude chybět jeden 
z nejkvalitnějších nomenklaturních programů na zeměkou-
li pro větší molekuly (více než 50 „těžkých“ atomů a 3 
kruhy, pro které funguje zdarma). Pro tento program exis-
tuje i český překlad firemního manuálu pro starší verzi9. 

Pokud to lze učinit, je vhodné „zamknout“ délku va-
zeb a vazebné úhly (mód fixed), protože různě dlouhé 
vazby a pokroucené vzorce nepůsobí esteticky a zhoršují 
čitelnost. Také různě velké vzorce nepřidají dílu na úhled-
nosti.  

Kvalitní editory dodržují uzanci i v tom, že např. zná-
zorňují ve vzorci symbolem atomu pouze heteroatomy 
a uhlíky kreslí jako uzlový bod našeho grafu. Činí tak ho-
mogenně a ne „jak se jim zlíbí“, čehož může autor dosáh-
nout, pokud buď znásilní vnitřní definici „stylu“, anebo 
použije cokoli jiného než kvalitní strukturní editor. Naše 
doporučené chemické editory jsou vybaveny procedurou, 
která na požádání zadaná pravidla (styl) použije (obr. 2). 
Ne vždy však dojdeme k ustálenému způsobu kreslení 
vzorců (steroidy, cukry aj.) a někdy k dosažení „hezkého“ 
vzorce musíme tlačítko „clean-up“ použít několikrát (obr. 3).  

Navíc je užitečné, že programy ACD/ChemSketch 
a CS/ChemDraw umožňují otevření souboru nakresleného 
v jednom z nich i v tom druhém, a co víc, umožňují i kopí-
rování struktur z jednoho do druhého (cut/paste). 

Pro získání hezkých vzorců můžeme často (ne vždy!) 
použít i nepřeberné množství předpřipravených šablon 
(templates), které jsou k dispozici ve většině 
„prvoligových“ programů, a co víc, v našich programech 
ACD/ChemSketch a CS/ChemDraw můžeme sami takové 
šablony i vytvořit. Jsou k dispozici i šablony pro buněčné 
organely, orbitaly, ale i laboratorní vybavení a sklo. Jen si 
musíme dát např. pozor, aby nám do Liebigova chladiče 
netekla chladící kapalina do olivky, která je nahoře. 

Nevýhodou strukturních vzorců převzatých 
(ukradených) je to, že již mají začasté bodovou tiskovou Obr. 1. Definice základních parametrů podle cit.5 
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strukturu (nejsou vektorové) a po dalším tisku vypadají 
šikmé čáry jako zubaté. Stěží se dá doporučit, kde by měli 
autoři získávat již nakreslené vzorce, protože 
i v recenzované chemické literatuře se nacházejí chyby 
a nedostatky větší či menší. K získání strukturního vzorce 
může autor, který neovládá chemický editor, použít vzorec 
z Wikipedie či z katalogu renomované firmy a opatřit jej 
náležitou citací. Velmi elegantní je nalezení příslušné slou-
čeniny v databázi SciFinder (nomenklatura dle Chemical 
Abstracts i IUPAC), zkopírování názvu do systémového 
„clipboardu“, přenesení do generátoru strukturních vzorců 
z názvů a zobrazení (obr. 4). Samotné vzorce použité 
v databázi nejsou pro kopírování vhodné. Ti, kteří nemají 
k dispozici kvalitní názvoslovný program, mohou použít 
názvoslovnou pomůcku z portálu ACD/I-lab10 (https://
ilab.acdlabs.com/), která je přístupná po jednoduché regis-
traci částečně i zdarma. 

Nanejvýš důležité zachycení chirality v projekci do 
dvourozměrné průmětny (papíru, obrazovky…) definuje 
několik základních konvencí11,12. Norma IUPAC požaduje, 

a       b 

Obr. 2. Otevřená definice stylu ACS u programu a) ACD/ChemSketch a b) CS/ChemDraw 

Obr. 3. Ikony nástroje pro úpravu strukturního vzorce ACD/
ChemSketch a CS/ChemDraw 

Obr. 4. Generování strukturního vzorce pomocí názvu 
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aby strukturní vzorce, v nichž je znázorněna stereochemie, 
byly zhotoveny s maximální péčí tak, aby se předešlo jaké-
koliv nejasnosti. Obecně pak normální čáry značí vazby, 
jež jsou (přibližně) v rovině nákresny. Tento požadavek je 
nutno vysvětlit: vždy, když vyšetřujeme stereochemii něja-
kého uzlového bodu, posuneme jej tak, aby ležel 
v nákresně, a zbytek struktury umístíme tak, aby okolí 
uzlového bodu bylo pokud možno co nejvíce v nákresně 
spolu s ním. Vazby „v nákresně“ pak kreslíme normální 
čarou. Vazby, které z uzlového bodu půjdou nad nákresnu, 
nakreslíme plným klínem           (přičemž začátek, tj. tenký 
konec klínu, musí být připojen k našemu uzlovému bodu 
či stereogennímu centru); jako alternativa je použita plná 
stužka      . Vazby směřující pod nákresnu znázorníme 
příčně šrafovanou (pruhovanou) stužkou      . Použití 
příčně šrafovaného klínu          není názvoslovím doporu-
čováno, protože řada autorů nedodrží to, že tenký začátek 
je připojen k vyšetřovanému uzlu, a použije vazbu ve sho-
dě se svým citem pro perspektivu a je zaděláno na nedoro-
zumění. Starší norma definovala pár vyznačený klí-
ny      a      pro znázornění absolutní konfigurace 
a pár       a       pro konfiguraci relativní. Použití klí-
nů         a        je doporučeníhodné, leč za úzkostlivého 
dodržení pravidla, že tenký konec klínu musí být připojen 
k našemu uzlovému bodu či stereogennímu centru. Klí-
nem, plnou stužkou ani stužkou příčně šrafovanou pak 
není v žádném případě možno spojit dvě stereogenní cen-
tra, neboť jedno z nich by určení chirality postrádalo 
(obr. 5). Musíme tak učinit pomocí ostatních vazeb a spo-
jení stereogenních center umístit do nákresny. Pokud by to 
nešlo, umístíme vedle stereogenního centra příslušný ste-
reodeskriptor. Čárkovaná čára          je vyhrazena pro zná-
zornění vazeb řádu menšího než jedna, částečnou vazbu, 
delokalizaci, vodíkovou vazbu apod. Pokud je stereochemie 
(konfigurace) neznáma, použijeme vlnovku          s  tím, že 
je na obou koncích stejně široká, aby nedošlo k dojmu, že 
znázorňuje chiralitu nebo nějakou trojdimenzionální vlast-
nost. Použití tlustých teček a kroužků užívaných v minu-
losti je velmi silně nedoporučeno. 

Od znázornění chirality musíme odlišit všechny poku-
sy o perspektivní znázornění trojrozměrné struktury (i tzv. 
„sawhorse projection“), s čímž výše popsaná konvence 

nemá pranic společného. Dalšími svébytnými konvencemi 
jsou vzorce Fischerovy, Tollensovy a Newmanovy13 
(používané zejména u cukrů). Starší konvence používající 
klíny („wedge projection“) je obsoletní. Nejnovější uzancí 
jsou vzorce Markuschovy14. 

I přes známá a mnohokrát opakovaná pravidla se au-
toři dopouštějí velmi často chyb a nectností, které ve svých 
důsledcích mohou způsobit např. totální zmatení popisu 
konfigurací. Např. u látek popisovaných v biochemii ob-
vykle chybí jakákoliv zmínka o stereodeskriptorech, při-
čemž zástupce jmenovaného oboru téměř vždy na námitku 
odpoví „ale my víme, jak to je“, a to je chyba! Termíny 
jako glukóza, alanin apod. se mohou vyskytnout v denním 
tisku (lze je považovat v nejčetnější grupě za triviální ná-
zvy), ale v tisku odborném budiž α-D-glukosa a L-alanin, 
protože všichni víme, že homochiralita nezašla až tak dale-
ko, aby byla stoprocentní, a že chemici píší „-osa“. Při 
použití strukturních vzorců pak struktury bez vyznačení 
chirality (kterým se někdy říká „placaté“) jako na obr. 6 
odbornému použití nevyhoví, i když se vyskytují v řadě 
renomovaných učebnic, což ale nemůže být omluvou.  

Ve struktuře morfinu na obr. 6 se navíc kříží dvě vaz-
by, aniž je ta z nich, která má být „od pozorovatele vzdále-
nější“, přerušena. 

Často se setkáváme se znásilňováním Haworthových 
vzorců (obr. 7), ať již jsou použity pro znázornění cukrů či 
jiných podobných sloučenin. Pravidlem je, že vazba jdoucí 

Obr. 5. Správně nakreslená struktura cholesterolu a struktura 
nesprávná 

H

H H

H

OH

H

H H
OH

Obr. 7. „Znásilněné“ Haworthovy vzorce 

O

OH
OH

OH

OH

O

O

OHOH
OH

OH

N
OOH

OH

N

NN

NH2

OOH

OH

F

Obr. 6. Chybně znázorněné sekundární metabolity „bez uve-
dení chirality“ 

OH

N
H

OH

OH

O



Chem. Listy 112, 255288(2018)                                                                                                                                             Bulletin 

260 

ven z kruhu v konvenci Haworthova vzorce jde buď naho-
ru, nebo dolů, jinak je konvence porušena. U disacharidu 
na obr. 7 není zřejmé, že oba cukry jsou D-glukosa, 
„ohýbání vazeb“ ze sterických důvodů není třeba, protože 
můžeme (až na naprosté výjimky) daný derivát cukru na-
kreslit pomocí vzorců Millsových (obr. 8). Millsovy vzor-
ce cukrů jsou jediné, které dokáže bezchybně přečíst počí-
tač. Kombinace konvence Fischerovy, Tollensovy, Ha-
worthovy, Millsovy, či jakékoliv jiné, je zlý sen a je na-
prosto nepřípustná. Jediné, co smíme udělat, a co se často 
dělá u nukleosidů, je prodloužení některé vazby, avšak bez 
změny jejího směru.  

Pokud se týče „ohýbání“, jasnou chybou je zalomená 
či naopak rovná vazba vycházející z vazby násobné 
(obr. 9). Grafická struktura, je-li to možné, má odpovídat 
přírodě. 

 
 

 
 
 

 
 

Při kreslení struktur jako na obr. 8 se nevyhneme 
tomu, že někdy potřebujeme vzorec nikoli jenom otočit 
v rovině nákresny (což se beze změny stereodeskriptorů 
smí), ale že jej musíme ze sterických důvodů „překlopit“. 
Inteligentní chemický editor strukturních vzorců to dovede 
bez chyby (k takovým řadíme zmíněné ACD/ChemSketch 
a CS/ChemDraw, protože překlopením změní i grafický 
stereodeskriptor (klín)       na       a naopak) (obr. 10). 
Zkontrolovat to pak můžeme tak, že necháme editor odvo-
dit buď název (software nepoužívá kapitálky), či vyznačit 
stereodeskriptory. 

Aby bylo možno řádně určit konfiguraci u projekč-
ních vzorců, najmě nasycených cyklických sloučenin, mu-
síme i zde dodržovat pravidla pro „sawhorse“ (pro „kozu 
na řezání dřeva“ nemáme český ekvivalent, říkejme např. 
projekční) vzorce. Obr. 11 zdůrazňuje požadavek rovno-
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běžnosti určitých čar na příkladu struktury cukru (na tomto 
obrázku je úmyslně zanedbán poměr mezi strukturou 
a velikostí písma). Pouze dodržením této rovnoběžnosti je 
stereochemie čitelná. Axiální vazby budiž vždy rovnoběž-
né s osou kolmou na rovinu proloženou kruhem. 

Pokud v projekčním či Haworthově vzorci zesílíme 
„přední“ část, musí to mít logiku, protože směšování těch-
to vzorců s trojdimenzionální strukturou vede k paskvilu 
(obr. 12).  

Chemický vzorec je lingua franca chemiků po celém 
světě, a není tudíž divu, že časopisy věnují jejich úpravě 
a použití nemalou pozornost. Náš časopis nechť není vý-
jimkou.  
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Based on the experience of the Editorial office of 

Chem. Listy, this article brings for authors some hints of 
how to draw the chemical structures in a good quality. 
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Obr. 12. Špatně zesílená přední část vzorce  
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ROZKLAD POTRAVIN A DALŠÍCH ORGANICKÝCH VZORKŮ V SYSTÉMU  
MULTIWAVE GO 
Anton Paar – Reklamní článek  

Použití systému Multiwave GO s rotorem 12HVT50 
bylo vyzkoušeno a ověřeno během řady experimentů pro 
rozklad potravin a dalších organických vzorků. Kvantita-
tivní verifikace hodnoty výtěžku byla provedena na třech 
různých certifikovaných referenčních materiálech NIST. 
 
 

Klíčová slova: mikrovlnný rozklad, stanovení těžkých 
kovů, Anton Paar, analýza potravin, příprava vzorků, 
organické vzorky  

 
 
Úvod 

 
Jednou z typických aplikací pro systém Multiwave 

GO (Anton Paar GmbH) je rozklad organických vzorků. 
Koncepce nádob HVT50 využívajících technologii tlakově 
aktivované ventilace nazývané SMART VENT umožňuje 
řízené uvolňování reakčních plynů při tlaku 20 bar. Tím je 
umožněno a zajištěno použití vyšších teplot rozkladu 
a vynikající kvalita především v případě reaktivních vzor-
ků.  

 
Instrumentace 

 
Rozklad byl proveden v nádobkách HVT50 s využi-

tím rotoru 12HVT50 v systému Multiwave GO. K analýze 
roztoků po rozkladu byl použit systém Agilent 7500ce 
ICP-MS, s použitím He jakožto kolizního plynu z důvodu 
odstranění polyatomických interferencí. Prvky As a Se 
byly ve všech případech měřeny pomocí CO2 jakožto voli-
telného plynu. 

Jelikož Hg nebyla součástí původní sady měření, ale 
doplněna až do první revize této zprávy, byly tyto analýzy 
provedeny pomocí jiného přístroje: Perkin Elmer Elan 
DRC+ ICP-MS. 

 
 

Experimentální část  
 
Vzorky 

 
Generická metoda Organic B předinstalovaná na 

použitém přístroji a prezentovaná v této práci byla testová-
na na mnoha vzorcích potravin a dalších organických ma-
teriálů: 
 ovoce, např. jablka, hrozny, borůvky, 
 rostliny, např. různé typy dřeva, zelenina, listy, kuku-

řice, sušené houby, 

 olejovité vzorky, např. dýňová semínka, různé druhy 
ořechů, vzorky jedlých tuků, 

 vzorky živočišného původu, např. maso, kůže. 
Verifikace metody byla provedena rozkladem a kvan-

titativní analýzou certifikovaných referenčních materiálů: 
 NIST 1570a: stopové prvky ve špenátu, 
 NIST 1566b: tkáň ústřice, 
 BCR®-414: plankton. 

 
Rozkladná procedura 
 

Pro verifikaci metody bylo použito 1 g vzorku spolu 
s 8 ml 65% HNO3 a 2 ml 32% HCl jako rozkladných rea-
gencií. 

K analýzám Hg bylo použito 0,3 g vzorku. Rozkladná 
směs byla s ohledem na tuto nižší hmotnost vzorku upra-
vena na 4 ml 65% HNO3 a 2 ml 32% HCl. 

Empirické studie prokázaly, že v případě stanovení 
Hg přestavuje přídavek HCl významné zvýšení stability 
roztoku. Navíc se ukázalo, že z důvodu zajištění pozitivní-
ho vlivu na hodnotu výtěžku, je u Hg důležité provádět 
měření příslušného roztoku ihned po jeho přípravě. 

 
Teplotní program 

 
Pro většinu aplikací postačí používat generické meto-

dy předinstalované v přístroji (tab. I). 

Obr. 1. Multiwave GO 
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Měření vzorků 
 
Rozložené vzorky byly převedeny do 50ml zkuma-

vek, doplněny a analyzovány. 

Obr. 2. Rotor 12HVT5G 

Tabulka I 
Program na bázi generické metody „Organic B“ 

Nárůst 
[min] 

Teplota 
[°C] 

Výdrž 
[min] 

10:00 100 2:00 

10:00 180 8:00 

Prvek Certifikovaná 
hodnota 
[mg/kg] 

Měřená 
hodnotab 
[mg/kg] 

Výtěžek 
[%] 

V 0,57 ± 0,03 0,57 ± 0,01 100 ± 2 

Mn 75,9 ± 1,9 77,5 ± 0,8 102 ± 1 

Co 0,39 ± 0,05 0,37 ± 0,01 94 ± 1 

Ni 2,14 ± 0,10 2,08 ± 0,02 97 ± 1 

Cu 12,2 ± 0,6 12,8 ± 0,1 105 ± 1 

Zn 82 ± 3 89 ± 1 109 ± 1 

As 0,068 ± 0,012 0,063 ± 0,002 92 ± 4 

Se 0,117 ± 0,009 0,131 ± 0,008 112 ± 6 

Cd 2,89 ± 0,07 3,07 ± 0,01 106 ± 1 

Hg 0,030 ± 0,002 0,026 ± 0,005 89 ± 19 

a Vypočítané ze sušiny, b n=5, pro Hg: n=3 

Tabulka II 
Špenátové listy: certifikované a měřené průměrné hodnoty 
a odpovídající směrodatné odchylky 

Tabulka III 
Tkáň ústřice: certifikované a měřené průměrné hodnoty 
a odpovídající směrodatné odchylky 

Prvek Certifikovaná 
hodnota 
[mg/kg] 

Měřená 
hodnotab 
[mg/kg] 

Výtěžek 
[%] 

V 0,577 ± 0,023 0,590 ± 0,005 102 ± 1 

Mn 18,5 ± 0,2 18,9 ± 0,5 102 ± 3 

Fe 205,8 ± 6,8 207,5 ± 7,7 101 ± 4 

Co 0,371 ± 0,009 0,370 ± 0,009 100 ± 3 

Ni 1,04 ± 0,09 1,12 ± 0,17 108 ± 15 

Cu 71,6 ± 1,6 74,2 ± 2,1 104 ± 3 

Zn 1 424± 46 1 571 ± 61 110 ± 4 

As 7,65 ± 0,65 8,01 ± 0,27 105 ± 3 

Se 2,06 ± 0,15 2,14 ± 0,06 104 ± 3 

Cd 2,48 ± 0,08 2,74 ± 0,13 110 ± 5 

Pb 0,308 ± 0,009 0,308 ± 0,009 100 ± 3 

Hg 0,037 ± 0,001 0,032 ± 0,005 86 ± 15 

a Vypočítané ze sušiny, b n=7, pro Hg: n=3 a Vypočítané ze sušiny, b n=7, pro Hg: n=3, c indikativní 
hodnoty 

Prvek Certifikovaná 
hodnota 
[mg/kg] 

Měřená 
hodnotab 
[mg/kg] 

Výtěžek 
[%] 

V 8,10 ± 0,18 8,37 ± 0,17 103 ± 2 

Cr 23,8 ± 1,2 23,6 ± 0,2 99 ± 1 

Mn 299 ± 13 280 ± 8 94 ± 3 

Fec 1 850 ± 190 1 836 ± 54 99 ± 3 

Coc 1,43 ± 0,06 1,36 ± 0,03 95 ± 2 

Ni 18,8 ± 0,8 18,0 ± 0,4 95 ± 2 

Cu 29,5 ± 1,3 28,2 ± 0,7 96 ± 3 

Zn 111,6 ± 2,5 111,3 ± 3,6 100 ± 3 

As 6,28 ± 0,28 7,08 ± 0,22 113 ± 3 

Se 1,75 ± 0,10 1,72 ± 0,09 98 ± 5 

Cd 0,383 ± 0,014 0,386 ± 0,009 101 ± 2 

Pb 3,97 ± 0,19 3,49 ± 0,12 88 ± 3 

Hg 0,276 ± 0,018 0,260 ± 0,018 94 ± 7 

Tabulka IV 
Plankton: certifikované a měřené průměrné hodnoty 
a odpovídající směrodatné odchylky 
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Výsledky 
 
Uvedené tabulky II až IV obsahují certifikované hod-

noty v porovnání s naměřenými výsledky včetně odpoví-
dajících směrodatných odchylek. 

Naměřené hodnoty vykazují dobrou shodu s certifiko-
vanými hodnotami pro široký rozsah prvků o různých kon-
centracích. 

V průběhu procesu rozkladu nedošlo k žádným ztrá-
tám vzorku v důsledku odtlakování. Je zřejmé, že i bez 
použití HF lze u většiny prvků dosáhnout certifikovaných 
výsledků. 

  
 

Závěr 
 
Rozklad organických vzorků v systému Multiwave 

GO s použitím rotoru 12HVT50 probíhá velmi dobře. Ná-
dobky s technologií tlakově aktivované ventilace SMART 
VENT umožňují zpracování vyšších množství vzorku. 
Díky řízenému uvolňování reakčních plynů bylo dosaženo 
dobré hodnoty výtěžku i v případě těkavých prvků. 

 
 

Monika Babíková a Michal Bártík   
monika.babikova@anton-paar.com ,  

michal.bartik@anton-paar.com 
 

M. Babíkováa and M. Bártíkb  (a Anton Paar Slova-
kia s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava 
851 01, b Anton Paar Czech Republic s.r.o, Strakonická 
3309/2e, 150 00 Praha):  Anton Paar: Digestion of Food 
and Other Organic Samples in Microwave Reactor 
Multiwave GO  

 
The applicability of Multiwave GO with Rotor 

12HVT50 for the digestion of food and other organic sam-
ples was tested and verified in a long list of experiments. 
A quantitative verification of the recovery rates was per-
formed on three different NIST certified reference materi-
als.  
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BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA PUBLIKAČNÍ AKTIVITY VÝZKUMNÝCH 
ORGANIZACÍ  

JIŘÍ MÁLEK 
 
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 
Studentská 573, 532 10 Pardubice 
 

 
Celostátní hodnocení výsledků výzkumu v rámci plat-

ného Zákona o podpoře výzkumu (130/2002 Sb.) doposud 
realizované v ČR je založeno na Metodice hodnocení vý-
sledků výzkumných organizací, kterou lze chápat jako 
prováděcí předpis schvalovaný vládou. Posledním předpi-
sem, podle kterého proběhla hodnocení H2014, H2015  
a H2016, je tzv. Metodika 2013 (cit.1). Tento i předchozí 
způsob hodnocení výzkumných organizací byl založen na 
výpočtu sumární bodové hodnoty výsledků vložených do 
registru informací o výsledcích (RIV) v rámci informační-
ho systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
(IS VaV). Do hodnocení jsou vždy zahrnuty všechny zá-
znamy o výsledcích zařazené v RIV, bez ohledu na typ 
aktivity nebo zdroj financování, a to vždy za pětileté obdo-
bí, které končí na konci kalendářního roku, který hodnoce-
ní předcházel. Rozhodným ukazatelem pro zařazení vý-
sledku do hodnocení je rok uplatnění výsledku uvedený 
v RIV.  

Metodika podrobně popisuje pravidla při hodnocení 
výsledků, včetně řešení sporů a nesrovnalostí v předaných 
datech. Výsledkem je nejen přiřazení bodového ohodnoce-
ní výsledků, ale také podílů na výsledcích jednotlivých 
předkladatelů. Na tuto druhou, ale podstatnou část hodno-
cení výsledků se často zapomíná. Bodování výsledků však 
bylo a stále je mnohými kritizováno. Nejčastější kritika 
spočívá v několika hlavních bodech: (1) bodování výstupů 
neodráží rozdílné publikační zvyklosti jednotlivých oborů, 
(2) bodová hodnota výsledků údajně nezobrazuje dostateč-
ně věrně kvalitu vědeckých výstupů, (3) tento systém mů-
že vést k nesprávným motivacím. Třetí bod lze asi použít 
pro charakterizaci jakéhokoli systému hodnocení, který 
běží dostatečně dlouhou dobu, aby se jej mnozí naučili 
obcházet či zneužívat a také aby získal své hlasité odpůrce. 
Příznivci obvykle mlčí. Druhý bod je přinejmenším ne-
přesný. Bodová hodnota poměrně věrně zrcadlí kvalitu 
výstupů. To platí zejména pro publikace v impaktovaných 
časopisech. Jinou věcí ovšem je, že celkový součet bodo-
vých hodnot nemusí říkat nic o tom, jak jej bylo dosaženo. 
Stejné číslo může být výsledkem agregace několika velmi 
kvalitních výsledků s velkými bodovými hodnotami nebo 
naopak mnoha výsledků s nepatrnou hodnotou. První bod 
je však zásadní námitkou, kterou je třeba podrobněji pro-
zkoumat.  

Nedávno bylo popsáno, jakým způsobem lze veřejně 
přístupné výsledky Hodnocení 2014 (H2014) analyzovat, 
tak aby byla respektována oborová specifika. Konkrétně se 

jednalo o data v oborové skupině 09-Chemie (cit.2). Tento-
krát se blíže podíváme na celkem čtyři oborové skupiny: 

08-Fyzikální vědy zahrnují RIV obory: BE-
Teoretická fyzika, BF-Elementární částice a fyzika vyso-
kých energií, BG-Jaderná, atomová a molekulová fyzika, 
urychlovače, BH-Optika, masery a lasery, BI-Akustika 
a kmity, BJ-Termodynamika, BK-Mechanika tekutin, BL-
Fyzika plasmatu a výboje v plynech, BM-Fyzika pevných 
látek a magnetismus, BN-Astronomie a nebeská mechani-
ka, BO-Biofyzika.  

09-Chemické vědy zahrnují RIV obory: 
CA-Anorganická chemie, CB-Analytická chemie, separa-
ce, CC-Organická chemie, CD-Makromolekulární chemie, 
CE-Biochemie, CF-Fyzikální chemie a teoretická chemie, 
CG-Elektrochemie, CH-Jaderná a kvantová chemie, foto-
chemie a CI-Průmyslová chemie a chemické inženýrství. 

10-Biologické vědy zahrnují RIV obory: DN-Vliv 
životního prostředí na zdraví, EA-Morfologické obory 
a cytologie, EB-Genetika a molekulární biologie, 
EC-Imunologie, ED-Fyziologie, EE-Mikrobiologie, viro-
logie, EF-Botanika, EG-Zoologie, EH-Ekologie–
společenstva, EI-Biotechnologie a bionika.  

11-Lékařské vědy zahrnují RIV obory: 
FA-Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie, 
FB-Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa, 
FC-Pneumologie, FD-Onkologie a hematologie, 
FE-Ostatní obory vnitřního lékařství, FF-ORL, oftalmolo-
gie, stomatologie, FG-Pediatrie, FH-Neurologie, neurochi-
rurgie, neurovědy, FI-Traumatologie, ortopedie, 
FJ-Chirurgie včetně transplantologie, FK-Gynekologie 
a porodnictví, FL-Psychiatrie, sexuologie, FM-Hygiena, 
FN-Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie, 
FO-Dermatovenerologie, FP-Ostatní lékařské obory, 
FQ-Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství, 
FR-Farmakologie a lékárnická chemie. 

Analýza dat H2014 je založena na podrobné bilanci 
impaktovaných publikací evidovaných v RIV (období 
2009–2013). Pro každou výzkumnou instituci (VŠ po fa-
kultách, AV po ústavech) byl podle Metodiky 2013 (cit.1) 
určen publikační podíl, každé jednotlivé impaktované pu-
blikace. Zaokrouhlené celkové součty těchto publikačních 
podílů v jednotlivých oborových skupinách jsou uvedeny 
v tab. I.   

K vyjádření kvality publikačního výstupu 
z praktických důvodů je využito tzv. normované oborově 
specifické pořadí (NOP) uvedené 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 
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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 po-
stup byl použit v Metodice 2013 (cit.1) a v předchozích 
hodnoceních výsledků výzkumných organizací v ČR 
(včetně H2014). 

Jednotlivé časopisy lze podle hodnoty NOP rozdělit 
do decilů. Následně můžeme vyjádřit procentuální publi-
kační podíl instituce v kvalitnější polovině časopisů Yi, 
který se vypočte podle vztahu: 

 
kde NkD je počet přepočtených impaktovaných publikací 
instituce v k-tém decilu pro posuzovanou oborovou skupi-
nu, Ni odpovídá součtu NkD ve všech decilech pro posuzo-
vanou instituci a oborovou skupinu: 

 
Jako kritérium publikačního výkonu instituce lze na-

příklad definovat součin publikačního podílu instituce 
v první polovině kvalitnějších časopisů Yi a relativního 
podílu počtu impaktovaných publikací této instituce v dané 
oborové skupině (Ni) vztaženého k celkovému počtu publi-
kací v oborové skupině (Nos): 
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Takto definované kritérium již poměrně výrazným 

způsobem zohledňuje kvalitu časopisu, v němž je publika-
ce zveřejněna. Prahová hodnota publikačního podílu insti-
tuce pro stanovení tohoto kritéria pro konkrétní výzkum-
nou instituci je z praktických důvodů nastavena jako (Ni/
Nos) > 3·10–3.  

Procentuální podíl publikací v kvalitnější polovině 
časopisů Yos se pro každou oborovou skupinu poměrně 
výrazně liší (tab. I). Podobné rozdíly lze očekávat i mezi 
RIV obory, ale ty mohou v některých případech být příliš 
malé a pro statistické zpracování nevhodné. Oborové sku-
piny z hlediska zpracování dat představují určité optimum 
a celkový počet přepočtených publikací v jednotlivých 
oborových skupinách (Nos) je přibližně stejný. Podíly pu-
blikací v sektorech výzkumu jsou graficky znázorněny na 
obr. 1 a obr. 2. Je zřejmé, že ve všech oborových skupi-
nách (v rámci H2014) byla většina impaktovaných publi-
kací vytvořena na vysokých školách, za kterými s určitým 
odstupem následují ústavy AV. To je však čistě kvantita-
tivní pohled bez zohlednění kvality. 

Pojďme se nyní podívat na podrobnější ilustraci pu-
blikačního výkonu a publikační kvality na jednotlivých 
institucích. Na obr. 3 je graficky znázorněn publikační 
výkon fakult, ústavů AV a dalších institucí pro oborovou 
skupinu 08-Fyzikální vědy vypočtený na základě dat 
H2014. Levá část zachycuje výzkumné instituce s menším 
podílem impaktovaných publikací v této oborové skupině 
(Ni/Nos) < 0,02). Pravá část pak odpovídá institucím 
s největším publikačním podílem v oborové skupině. Body 
odpovídají pozici jednotlivých výzkumných organizací 
podle publikačního podílu a velikosti kritéria P(Yi). Plná 
čára reprezentuje medián oborové skupiny. Z těchto ilu-
strací je zřejmé, jakou měrou se publikační aktivita posu-
zované instituce shoduje s celkovým trendem oboru v ČR 
(v rámci dat H2014). Je též dobře patrné, že dvě největší 
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Tabulka I 
Celkové počty a podíl impaktovaných publikací 
v kvalitnější polovině časopisů  

Oborová skupina Nos Yos [%] 

08-Fyzikální vědy 5681 74,92 

09-Chemické vědy 6449 71,83 

10-Biologické vědy 6161 60,89 

11-Lékařské vědy 6091 47,83 

Obr. 1. Podíl jednotlivých sektorů výzkumu na impaktovaných publikacích v oborových skupinách 08-Fyzikální vědy a 09-
Chemické vědy v rámci datového souboru H2014 
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instituce, které publikují v oborové skupině 08-Fyzikální 
vědy (tj. FzÚ-AV a MFF-UK) v publikačním výkonu ná-
sobně převyšují instituce ostatní. Je zde však určitý rozdíl. 
Zatímco FzÚ-AV prakticky kopíruje medián oboru, tak 
MFF-UK je umístěna výrazněji nad mediánem, což ukazu-
je na četnější publikace v kvalitnější polovině impaktova-
ných časopisů. Podobný trend vykazují také například AU-
AV a PřF-UP.  

Na obr. 4 je graficky znázorněn publikační výkon 
fakult, ústavů AV a dalších institucí pro oborovou skupinu 
08-Chemické vědy vypočtený na základě dat H2014. Po-
dobně jako v předchozím případě, levá část zachycuje 
výzkumné instituce s menším procentuálním podílem im-
paktovaných publikací v této oborové skupině ( < 2 %) 
a pravá část pak odpovídá institucím s dominantním publi-
kačním podílem v oborové skupině. Pozice těchto publi-
kačně významnějších institucí jsou poměrně symetricky 
rozložené podél mediánu oborové skupiny s výjimkou 

některých ústavů AVČR, které zřetelně výrazněji publikují 
v kvalitnější polovině časopisů (UOCHB-AV a UFCHJH-
AV, UAnalCH-AV). Zcela jiná situace je patrná pro insti-
tuce s menším publikačním podílem. Zde je naopak patrná 
(s výjimkou CEITEC-MU) nezanedbatelná tendence publi-
kovat v horší polovině impaktovaných časopisů.  

Publikační výkon fakult, ústavů AV a dalších institucí 
pro oborovou skupinu 10-Biologické vědy vypočtený na 
základě dat H2014 je zobrazen na obr. 5. Podobně jako 
v předchozím případě, levá část zachycuje výzkumné insti-
tuce s menším podílem impaktovaných publikací v této 
oborové skupině (< 2 %) a pravá část pak odpovídá institu-
cím s dominantním publikačním podílem v oborové skupi-
ně. Pozice těchto publikačně významnějších institucí jsou 
opět poměrně symetricky rozložené podél mediánu oboro-
vé skupiny s výjimkou některých ústavů a jedné fakulty, 
které výrazněji publikují v kvalitnější polovině impaktova-
ných časopisů (BotU-AV, MBU-AV, PřF-UP, UMG-AV, 
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Obr. 2. Podíl jednotlivých sektorů výzkumu na impaktovaných publikacích v oborových skupinách 10-Biologické vědy a 11-
Lékařské vědy v rámci datového souboru H2014 

Obr. 3. Publikační výkon fakult a ústavů v oborové skupině 08-Fyzikální vědy (data H2014)  
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UEB-AV, FyziolU-Av a UEM-AV). Jinak je tomu pro 
instituce s menším publikačním podílem. Zde je naopak 
patrná nezanedbatelná tendence publikovat v horší polovi-
ně impaktovaných časopisů. Výjimkou je např. CEITEC-
MU, BU-AV, FROV-JCU a VUZV. Je však třeba vzít 
v úvahu, že zejména pro velmi malé instituce, kde publi-
kační výkon je na úrovni přibližně 1% podílu v oborové 
skupině, již posuzujeme pouze 60 impaktovaných publika-
cích za 5 let (H2014), což může někdy odpovídat publi-
kačnímu výkonu jedné výzkumné skupiny. 

Publikační výkon fakult, ústavů AV a dalších institucí 
pro oborovou skupinu 11-Lékařské vědy vypočtený na 
základě dat H2014 je zobrazen na obr. 6. Body odpovídají 
pozici jednotlivých výzkumných organizací podle publi-
kačního podílu a kritéria P(Yi). Plná čára reprezentuje me-
dián oborové skupiny. Pozitivní odchylka od mediánu 
upozorňuje na pracoviště, která výrazněji publikují 
v kvalitnější polovině impaktovaných časopisů (3.LF-UK, 
FaF-UK, 2.LF-UK, FyziolU-AV, UEM-AV, PřF-UP, PřF-

UK a SZU). Podobným způsobem lze nalézt pracoviště, 
která naopak dominantně publikují v horší polovině časo-
pisů a nacházejí se tedy pod mediánem oborové skupiny.  

Výhodou popisovaného kritéria P(Yi) je možnost pří-
mého porovnání kvality publikačního výkonu institucí 
s mediánem oborové skupiny. Zřejmou nevýhodou je nao-
pak to, že nezahrnuje publikace v druhé polovině časopisů 
řazených sestupně podle NOP. Pokud bychom je chtěli 
zahrnout, máme například možnost využít kritéria P(Xi), 
které bylo popsáno dříve2.  Určitou výhodou kritéria P(Xi) 
je navíc jeho aditivita. Výslednou hodnotu za celou institu-
ci lze například složit součtem příslušných fakult. Číselně 
se obě tato kritéria výrazně neliší. Z obr. 7 je navíc patrné, 
že pro všechny posuzované instituce v rámci oborových 
skupin 08 – 11 (H2014), lze nalézt poměrně dobrou kore-
laci obou kritérií P(Xi), P(Yi).  

Popsaný způsob porovnání publikačního výkonu fa-
kult, ústavů a dalších výzkumných institucí nelze považo-
vat za hodnocení vědecké produktivity. K tomu by bylo 

Obr. 4. Publikační výkon fakult a ústavů v oborové skupině 09-Chemické vědy (data H2014)  

Obr. 5. Publikační výkon fakult a ústavů v oborové skupině 10-Biologické vědy (data H2014) 
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třeba vztáhnout číselné hodnoty kritéria P(Yi) například 
k počtu pracovníků, kteří se podíleli na získání posuzova-
ných bibliometrických výsledků. S využitím funkční data-
báze RIV v rámci IS VaVaI je to technicky proveditelné.  
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Časopis Chemické listy patří mezi nejdéle vydávaná 

vědecká periodika světa. Před zhruba dvaceti lety se k jeho 
tištěné podobě, která má bezmála stopadesátiletou historii, 
připojila i moderní podoba elektronická. První elektronic-
ká čísla časopisu pochází z roku 1996 a až do roku 2017 
jste si mohli prohlížet měsíc co měsíc nové články umístě-
né na (dnes již starých) webových stránkách časopisu. 

S příchodem roku 2018 k Vám přichází i nová elek-
tronická podoba Chemických listů (dostupná na staré adre-
se časopisu www.chemicke-listy.cz), která využívá moder-
ního rozhraní Open Journal System (OJS) od společnosti 
Public Knowledge Project. OJS představuje rozhraní pro 
prezentování obsahu a celkovou správu časopisů s tzv. 
otevřeným (pro čtenáře nezpoplatněným) přístupem 
k publikovaným textům. Bylo programováno s cílem při-

nést ty nejběžnější standardy elektronických časopisů pro 
periodika, která nově do systému OJS vstupují, a zároveň 
být přehledné pro čtenáře a autory a uživatelsky přívětivé 
pro jejich správce. 

Rád bych zde vyjmenoval hlavní výhody, kterými 
nové webové stránky disponují: 
1) Grafické prostředí webu umožňuje pohodlné prohlíže-

ní stránek i příspěvků ve formátu PDF na zařízeních 
o různých velikostech obrazovky – stolních počíta-
čích, tabletech, chytrých telefonech. Na obr. 1 se mů-
žete podívat na jednotlivé náhledy obrazovky při zob-
razení na chytrém telefonu. Menu stránek je přehledně 
uspořádáno pro čtení na malé obrazovce (obr. 1a), 
stejně tak přehled článků v jednotlivých číslech (obr. 
1b). Po kliknutí na odkaz s ikonkou PDF (zde např. 
[2018_02_077-078]) se soubor zobrazí v prohlížeči 
(obr. 1c), který je součástí webu. Zde si můžete pří-
spěvek pohodlně číst (využívat k tomu funkce prohlí-
žeče, jako jsou vyhledávání, listování stránkami, zvět-
šení/zmenšení textu, režim prezentace, otočení doku-
mentu), popř. i vytisknout nebo stáhnout ve formátu 

Obr. 1. Náhled vybraných sekcí (a – menu stránek časopisu, b – přehled příspěvků v čísle časopisu, c – prohlížeč jednotlivých 
příspěvků) nových webových stránek časopisu Chemické listy na obrazovce chytrého telefonu 

   a)                b)            c)    
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PDF na Vaše zařízení. Všechny výše uvedené funkce 
na starých webových stránkách fakticky chyběly nebo 
byly řešeny prostřednictvím externích prohlížečů. 

2) Nové webové stránky jsou přehledné. Menu je zobra-
zeno v horní liště, a čtenář si tak hned při vstupu na 
web může pohodlně zvolit, kterou sekci časopisu by si 
rád prohlédl (na výběr má v současnosti sekce Aktuál-
ní číslo, Archivy, Oznámení a Podrobnosti, následova-
né přímými odkazy na stránky bulletinu Asociace 
českých chemických společností, časopisu Czech 
Chemical Society Symposium Series (CCSSS) a Čes-
ké společnosti chemické). Na úvodní straně webu se 
vždy nejprve zobrazí panel aktuálních oznámení a pod 
ním aktuální číslo časopisu. Oznámení jsou také no-
vinkou, kterou bychom rádi (my jakožto členové re-
dakčního kruhu Chemických listů) často využívali pro 
zvýšení informovanosti čtenářů o chystaných novin-
kách a akcích. 

3) Rozhraní OJS umožňuje pohodlnější tvorbu nových 
čísel časopisu, což celý proces jejich přípravy a ná-
sledného vystavení na webové stránky zrychluje. Bu-
deme se proto snažit (jmenovitě já jakožto redaktor 
webových stránek a technická redaktorka časopisu 
Ing. Radmila Řápková), a zatím se nám to daří, abyste 
jako čtenáři měli elektronickou formu nových čísel 
časopisu k dispozici co nejdříve od jejich fyzického 
vydání. 

4) Stránky časopisu jsou k dispozici ve dvou jazykových 
variantách – v českém a anglickém jazyce. Čeština je 
nastavená jako jazyk výchozí a do anglické mutace je 
možné nahlédnout prostřednictvím volby jazyka 
„English“, která je dostupná na všech prohlížených 
místech stránek. Příspěvky časopisu se tak stávají lépe 
dohledatelné i pro čtenáře ze zahraničí (stránky jsou 
indexovány mimo jiné i největším světovým interne-
tovým vyhledávačem Google), kteří si k jednotlivým 
vědeckým pojednáním mohou v angličtině přečíst 
jejich název, abstrakt a klíčová slova. 

5) Snadná dostupnost českých i anglických záznamů 
o příspěvcích (tzv. metadat, jako jsou např. název 
příspěvku, autorský kolektiv, afiliace autorů, abstrakt, 
klíčová slova, stránkový rozsah) usnadní jejich bez-
chybný přepis do mezinárodních databází vědeckých 
výstupů. Za ty největší můžeme jmenovat databáze 
Web of Science společnosti Clarivate Analytics 
a Scopus společnosti Elsevier. Záznamy každého no-
vého čísla časopisu v databázích Web of Science 
a Scopus budou navíc kontrolovány a v případě jaké-
hokoliv zjištěného nedostatku bude z mé strany žádá-
na rychlá náprava. 

6) Prohledávání některých výše uvedených metadat 
(název příspěvku, příjmení autora, afiliace autora, 
abstrakt) čtenáři je další novou funkcí, kterou webové 
stránky nabízejí. Funkci „Hledání“ najdete vedle ikon-
ky zobrazující lupu. Je možné prohledávat metadata 
v čísle aktuálním i v číslech archivních. Prohledávání 
archivních čísel je však prozatím omezeno na čísla, 
která prošla celkovou revizí. K dnešnímu dni jsou to 
čísla 1–12 z ročníku 111 (2017) a čísla 6–12 z ročníku 
110 (2016). Postupně probíhá revize příspěvků od 
novějších ročníků zpět k ročníkům starším. Touto 
revizí se snažíme sjednotit formu prezentace příspěv-
ků a doplnit chybějící obsah za posledních přibližně 
20 roků, tedy od ročníku 91 (1997) do současnosti. 
S každým zrevidovaným číslem se tedy bude rozsah 
prohledávaných dat postupně zvyšovat a samozřejmě 
tato revize také prospěje celkové elektronické podobě 
časopisu dosažením její jednotné formy. 

7) Pokud chcete být prostřednictvím elektronické pošty 
(e-mailu) informováni o tom, že byla na webových 
stránkách zveřejněna nová aktualita či nové číslo ča-
sopisu, můžete se přihlásit k odběru novinek. Použijte 
k tomu registrační odkaz „Register“ v horní části do-
movské stránky časopisu. V sekci Prohlášení o sou-
kromí naleznete oznámení pro čtenáře zaručující, že 
jejich jméno ani e-mailová adresa nebudou použity za 
jiným účelem. 

8) V neposlední řadě také systém OJS nabízí plnou pod-
poru pro zpracování podaných rukopisů a jejich ná-
sledné recenzní řízení. V tomto bodě se ale zatím drží-
me zavedené tradice z let minulých a v instrukcích pro 
autory nabádáme přispěvatele k dodržování tradičního 
způsobu podávání příspěvků: „Rukopisy je potřeba 
dodat do redakce v elektronické podobě ve formátu 
Word a PDF. Alternativou k PDF je tištěná forma. 
Adresa redakce: Ing. R. Řápková, Novotného lávka 5, 
116 68 Praha 1, e-mail: chem.listy@csvts.cz“. Nemu-
síte mít ale obavu, že když podáte rukopis prostřednic-
tvím nových webových stránek, že by se na cestě do 
redakce ztratil. I při podání touto cestou je o tom tech-
nická redaktorka okamžitě informována a Váš příspě-
vek následně zpracuje. 
 
Celý redaktorský kruh Chemických listů věří, že bu-

dete s novými webovými stránkami časopisu spokojeni, 
a to nejen jako čtenáři, ale rovněž jako autoři budoucích 
příspěvků. 
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Ze života chemických společností 

Informace z Hlavního výboru ČSCH 
 
V pondělí 22. 1. 2018 se uskutečnilo druhé zasedání 

Hlavního výboru ČSCH v jeho novém funkčním období 
(2017–2021). První ustavující zasedání HV se konalo již 
24. 11. 2017, jeho jediným bodem byla volba předsednic-
tva a předsedy. Společnost i nadále jako předseda vede 
prof. Jan John a předsednictvo pracuje ve složení: prof. 
RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (1. místopředseda), prof. 
RNDr. Pavel Drašar, DrSc. (2. místopředseda), prof. Ing. 
Petra Šulcová, Ph.D. (hospodář), prof. RNDr. Bohumil 
Kratochvíl, DSc. (šéfredaktor CHL), doc. RNDr. Václav 
Slovák, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
a prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. 

V úvodu lednového zasedání šéfredaktor časopisu 
Chemické listy Bohumil Kratochvíl předal Cenu Karla 
Preise, kterou každoročně uděluje redakce časopisu Che-
mické listy za nejlepší článek zaslaný do redakce časopisu 
za uplynulý rok. Ocenění za rok 2017 si odnesl autorský 
kolektiv ve složení Milan Hájek, Petr Šedivý, Jan Kovář 
a Monika Dezortová (IKEM Praha) za práci: Dynamická 
in vivo 31P MR spektroskopie člověka.  

Všem oceněným blahopřejeme, fotografie ze slav-
nostního předání jsou k dispozici na webové stránce spo-
lečnosti, a to v novém vizuálním stylu (www.csch.cz). 
Jsou zde aktuálně vkládány události, které se ve společnos-
ti dějí. Informace o akcích, které pořádá společnost nebo 
se spolupodílí na organizování, jsou zveřejňovány také na 
facebooku ČSCH.  

Na zasedání Hlavního výboru byl dále schválen návrh 
rozpočtu společnosti na rok 2018, který přednesla Petra 
Šulcová, která rovněž vyjádřila poděkování všem kolektiv-
ním členům, školám, ústavům AV ČR, firmám, ČSVTS 
a RVS za dlouhodobou finanční podporu Společnosti. 

Přítomným členům HV ČSCH byl představen pro-
gram 70. Sjezdu chemiků, který se uskuteční ve dnech 
9. až 12. září 2018 ve Zlíně. Letošní ročník má 
14 odborných sekcí (Anorganická chemie; Analytická 
chemie + cena Shimadzu, Elektrochemie a další oblasti 

fyzikální chemie + cena Metrohm; Organická chemie; 
Supramolekulární chemie; Chemie životního prostředí; 
Chemické vzdělávání a historie chemie; Termická analýza; 
Průmyslová chemie; Reologie; Polymery, biomateriály 
a biokompozity; Nanotechnologie a pokročilé materiály; 
Ekonomika a řízení chemického průmyslu; Potravinářská 
a agrikulturní chemie). Na sjezdu tradičně proběhne finále 
Ceny Shimadzu a nově se uskuteční soutěž o Cenu Metrohm. 
Aktuální informace jsou na webu sjezdu na adrese 
sjezd70.csch.cz. 

Na základě souhlasného stanoviska Hlavního výboru 
byla zřízena Sekce mladých při ČSCH. V gesci sekce by 
mělo být pořádání vlastních odborných i společenských 
akcí a soutěží, studentské výměny, reprezentace ČSCH 
v EYCN při EuCheMS. Cílem je motivace a aktivní zapo-
jení dalších mladých v rámci ČSCH. Plány Sekce mladých 
před hlasováním Hlavnímu výboru představil člen příprav-
né skupiny Ing. Roman Bleha. 

Prof. Pavel Drašar shrnul zahraniční aktivity Společ-
nosti, zejména členství v mezinárodních organizacích, kde 
se jedná o EuCheMS, ECTN, CPSE (publikační konsorci-
um chemických společností vlastnících 15 časopisů, při-
čemž ČSCH je jejich spoluvlastníkem), a nově pak člen-
ství v Evropské polymerní federaci (EPF). 

Prof. Bohumil Kratochvíl zhodnotil činnost časopisu 
Chemické listy v roce 2017, kdy  bylo vydáno 12 řádných 
čísel v tištěné podobě. Vyšla dvě čísla z konferenční řady 
Czech Chemical Society Symposium Series (Cena Karla 
Štulíka, Mezioborové setkání mladých, biologů, biochemi-
ků a chemiků). V roce 2017 bylo v časopise uveřejněno 
135 příspěvků, mezi kterými dominuje potravinářská pro-
blematika, biochemie a elektrochemie. Současný impakt 
faktor časopisu je 0,387. Časopis je stále vydáván nejen 
v elektronické volně přístupné verzi, ale i ve verzi tištěné. 
Šéfredaktor také uvedl, že úloha Chemických listů je neza-
stupitelná také např. při oslavách výročí významných che-
miků a institucí. V roce 2018 bude celé jedno číslo věno-
váno osobnosti prof. Wichterla (20 let od úmrtí), další 
číslo bude věnováno prof. Zahradníkovi (90. narozeniny). 

Petra Šulcová 

Předání ceny Karla Preise (foto: O. Lapčík) Zasedání Hlavního výboru (foto: H. Pokorná) 
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Hanušova medaile České společnosti chemické 
profesoru Univerzity Palackého RNDr. Karlu 
Lemrovi, Ph.D.  
 

Na slavnostním zahájení konference CHIRANAL 
2018 dne 29. ledna 2018 byla panu Karlu Lemrovi předá-
na Hanušova medaile, nejvyšší ocenění České společnosti 
chemické za výsledky vědecké práce v chemických obo-
rech.  

Karel Lemr se narodil 11. července 1963. Po ukonče-
ní studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1986 začal svou 
profesní kariéru v laboratoři kontroly kvality farmaceutic-
ké výroby firmy Farmakon Olomouc a později 
v olomoucké pobočce Výzkumného ústavu pro farmacii 
a biochemii. V roce 1993 nastoupil jako odborný asistent 
na Katedru analytické chemie PřF UP Olomouc, kde se 
věnoval výzkumu separačních metod pro analýzu tenzidů, 
chirálních látek a spojení HPLC-MS. V roce 1996 obhájil 
doktorskou disertační práci na téma „Vysokoúčinná kapa-
linová chromatografie lineárních alkylpolyethylenglyko-
letherů“. O dva roky později se habilitoval v oboru analy-
tická chemie obhájením habilitační práce „Vysokoúčinná 
kapalinová chromatografie v analýze tenzidů a chirálních 
látek“. Profesorem pro obor analytická chemie byl jmeno-
ván v roce 2003. Je vedoucím Katedry analytické chemie, 
proděkanem pro vědu a výzkum a vede jeden z výzkum-
ných programů Regionálního centra pokročilých technolo-
gií a materiálů na Univerzitě Palackého.  

Ve své vědecké práci se prof. Lemr zaměřuje přede-
vším na studium procesů ionizace a fragmentace látek 
v hmotnostní spektrometrii, na vývoj nových iontových 
zdrojů umožňujících desorbovat a ionizovat analyty 
z povrchu za atmosférických podmínek (nano-DESI), zvy-
šování efektivity ionizace látek pro hmotnostně spektro-
metrická měření, využití nanomateriálů a nanotechnologií 
v hmotnostní spektrometrii, vývoj metod využívajících 
vysoce účinné separační metody (ultraúčinná kapalinová 
chromatografie a superkritická fluidní chromatografie ve 
spojení s hmotnostní spektrometrií) pro detekci a stanove-
ní biologicky aktivních látek, např. léčiv, toxinů hub, drog.  

Je autorem více než 127 původních vědeckých prací 
v renomovaných odborných časopisech. Je zvaným před-
nášejícím na mezinárodní konference, žádaným oponen-
tem grantových projektů v ČR a rukopisů pro časopisy 
Analytical Chemistry, Analytica Chimica Acta, Journal of 
Chromatography A, Journal of Mass Spectrometry, Jour-
nal of Separation Science, aj.  

Karel Lemr je od roku 1997 jedním z organizátorů 
evropskými analytickými chemiky vyhledávané konferen-
ce ADVANCES IN CHROMATOGRAPHY AND 
ELECTROPHORESIS & CHIRANAL. Jako člen vědec-
kého nebo organizačního výboru se podílel na řadě mezi-
národních vědeckých konferencí, např.  International Mass 
Spectrometry Conference v Praze (2006), Euroanalysis 
v Insbruku (2009), Informal meeting on mass spectrome-
try v Olomouci (2012), Konference HPLC v Praze (2017).  

Profesor Lemr je členem České společnosti chemické, 
The American Chemical Society, The American Society 
for Mass Spectrometry a The European Academy of Sci-
ences and Arts.  

Hanušova medaile byla Karlu Lemrovi udělena za 
jeho přínos k rozvoji nových metodik analýzy biologicky 
aktivních látek hmotnostní spektrometrií ve spojení 
s vysokoúčinnými separačními metodami. V této oblasti 
analytické chemie dosáhl Karel Lemr celosvětově uznáva-
ných výsledků. 

Jana Skopalová a Vilím Šimánek  

Rubrika je k dispozici na webu na adrese http://
csch.cz/akce/seznam/ . 

Akce v ČR a v zahraničí                                    
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Střípky a klípky o světových chemicích 

Carl Napoleon Balling – kvasný chemik  
a cukrovarník 

 
V letošním roce to bude už 150 let od úmrtí 

C. N. Ballinga. Narodil se roku 1805 v Gabrielině Huti 
v Červeném Hrádku u Chomutova v rodině metalurga. 
Celý život se hlásil k německé národnosti, ale byl velmi 
tolerantní k Čechům. Byl mimo jiné jako rektor pražské 
techniky pro zavedení výuky v češtině. 

Balling jako 15letý soukromý student absolvoval 
plzeňské gymnázium. Hned poté vstoupil na pražskou 
techniku. Jeho učiteli byli vynikající profesoři matematik 
F. J. Gerstner (1756–1832), přírodopisec F. M. Zippe 
a chemik J. Steinmann (1779–1833). Školu skončil po 
třech letech studií. Přitom chodil i na některé přednášky 
konané na univerzitě. Jeden rok byl praktikantem 
v císařských železárnách ve Zbirohu, ale v roce 1824 se 
vrátil do Prahy, kde se stal Steinmannovým asistentem. 
Profesor Steinmann už několik let předtím přednášel sla-
dařství, pivovarnictví, octářství, drožďářství – až do své 
smrti v roce 1833. Balling po něm převzal přednášky 
z uvedených oborů a zavedl i nové přednášky 
z cukrovarnictví. Ve 30 letech byl jmenován profesorem 
všeobecné a technické chemie. Ještě jako asistent vydal 
v letech 1845–1847 čtyřsvazkovou učebnici „Die 
Gährungschemie wissenschaftlich  begründet  und  ihrer 
Anwendung  auf  die Bierbrauerei,  Branntweinbrennerei, 
Hefenerzeugung,  Weinbereitung  und Essigfabrikati-
on  praktische dargestellt“. Koncem 30. let 19. století se 
silně angažoval v cukrovarnictví. Navrhl mj. používat me-
lasu (cukrovarnický odpad) k  výrobě lihu. Podle Ballingo-
va návrhu byly pak běžně zřizovány u cukrovarů též lihovary. 
V roce 1839 vynalezl cukroměr (Ballingův sacharometr). 

Z kvasné chemie se Balling nejvíce zajímal o cukrovarnictví a 
pivovarnictví. Odvodil např. vzorce pro výpočet koncentrace 
lihu v původní mladině, ze které se vyrábělo pivo. 

Balling byl od roku 1848 dopisujícím členem vídeň-
ské Císařské akademie věd, od r. 1849 řádným členem 
Královské české společnosti nauk. Zemřel v roce 1868 
a byl pohřben v Praze na Olšanském hřbitově, kde po 
létech hrob zpustl. Zásluhou VŠCHT Praha a Českého 
svazu pivovarů a sladoven byl nedávno Ballingův hrob 
ušlechtile rekonstruován.  

V roce 1872 se konala v Praze 8. zemská průmyslová 
výstava. Její cukrovarnická část poprvé světu ukázala, že 
téměř všechny významné práce v tomto oboru, včetně 
vynálezů, jsou původem z Čech a Moravy. Lze uvést lou-
žení řepy, sacharometr, čeření a saturace cukrové šťávy 
oxidem uhličitým najednou ve společné nádobě, řízené 
louhování využívající difuzi a osmózu molekul cukru, 
kostkový cukr, železné kalolisy k filtraci cukerných šťáv 
a další. První velmi prosperující a dodnes fungující cukro-
var byl založen roku 1831 v Dobronici u Mladé Boleslavi.   

Mužští příslušníci Ballingova rodu všichni jistým 
způsobem působili v chemii: otec Michael byl technický 
chemik metalurg, jeho syn Carl cukrovarník, další synové 
Josef a Friedrich byli řediteli dolů a hutí. Nakonec i vnuk 
Michaela Ballinga Karl Albert Max se věnoval chemii 
jako profesor Báňské akademie v Příbrami. Chemici byli 
i v příbuzenstvu rodu, např. kvasný chemik Antonín Bělo-
houbek, profesor chemie na české technice. Ka-
rel  Balling  (1889–1972),  syn  Karla  Alberta  Maxe 
Ballinga 1835–1896),  profesora  Báňské  akade-
mie  v  Příbrami, sice  studoval též  chemii,  ale  věno-
val  se  později  jen hudbě. 

J. Jindra 

Aprílový klub 

Poněkud svérázný příspěvek k popisu  
metabolismu cukrů 

 
Při četbě Květů jsem objevil zajímavé tvrzení: „Pro 

lidský organismus je cukr samozřejmě naprosto nezbytný, 
za přítomnosti kyslíku z cukru v buňkách vznikají elektric-
ké potenciály.“ MUDr. J. Jonáš, Slovo experta. Květy 28 
(1), 16 (2017). 

Miroslav Novák 
 
 

Bio-Teflon konečně na světě 
 
„… Nastávají ale otazníky kolem fluorocarbonů. Ty 

jsou diskutovaným tématem. Takové látky sice odpuzují 

vodu a špínu, ale na druhé straně trvá dlouhou dobu, než se 
v přírodě zcela rozloží. Akumulují se v prostředí, v těle 
zvířat i lidí a vědci nyní zkoumají, zda nemohou být karci-
nogenní, případně ovlivňovat reprodukční schopnosti 
a produkci hormonů u savců. Proto i značka Reima použí-
vá místo fluorocarbonů Bionic-finish®Eco založený na 
hyperpolymerech a TeflonTM EcoEliteTM, což je úprava 
z obnovitelných zdrojů na rostlinném základě …“ 

Říká paní Petra Tichá, zástupkyně finské značky Rei-
ma, spolu s redakčním členem MET, v pražském Metru 
dne 22. ledna 2018. 

Za tento blábol jim redakce uděluje uznání s právem 
nosit titul „Chemšmejd“. 

pad 
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TopTopic hrozno 
 
Společnost Kofola Krnov nabízí spotřebitelům sku-

tečnou lahůdku. Hroznovou limonádu „bez umělých bar-
viv a sladidel“. V seznamu komponent čteme: voda, cukr, 

oxid uhličitý, hroznová šťáva z koncentrátu (2 %), kyseli-
na citronová, kyselina L-askorbová, aroma, amoniak-
sulfitový karamel, sorban draselný, benzoan sodný. Jářku 
není nad přírodní popitíčko. 

Zdeněk Bělohlav 

Recenze 

Kotz John C., Treichel Paul 
M., Townsend John R.,  
Treichel David: 
Chemistry & Chemical  
Reactivity 
 
10. vydání, Cengage / Brooks Cole 
Pub. Co. 2018, pevná vazba, stran 
1408. Cena £150 (amazon.cz 
€ 192,47). 
ISBN: 9781337399074,  
ISBN10: 1-337-39907-8 

 
Zdá se být dnes složité uspět v chemii se školními 

znalostmi, leč nové vydání populární knihy s jasnými vy-
světleními, strategiemi řešení problémů a dynamickými 
studijními nástroji přináší učitelsky velmi propracovaný 
materiál, který může účinně pomoci. Kniha rozvíjí na zá-
kladě základních znalostí hlubší pochopení obecných kon-
cepcí chemie prostřednictvím důrazu na vizuální povahu 
chemie a úzké vzájemné vztahy makroskopických, symbo-
lických a částicových úrovní této odbornosti.  

Mezi nové aspekty tohoto vydání patří i to, že každá 
kapitola je nyní doplněna o učební cíle „Chapter Goals“. 
V části „opakování“ na konci každé kapitoly je každý 
učební cíl spojen s několika studijními otázkami, které 
studentovi umožňují procvičit otázky týkající se tohoto 
tématu. Každá kapitola nyní obsahuje alespoň dva pro-
blémy se scénářem „Applying Chemical Principles“. Jejich 
úkolem je spojit principy učené v aktuální kapitole s těmi, 
které byly popsány v předchozích kapitolách, zaměřené na 
řešení problémů v chemii „reálného světa“. Zde se studen-
ti seznámí např. s problematikou zelené chemie nebo che-
mie z knihy a filmu Marťan (The Martian). Odpovědi na 
liché otázky jsou uvedeny v příloze. Byly doplněny 
„Otázky z laboratoře“, které se zabývají používanými 
technikami a prací prováděnou v laboratoři obecné che-
mie, která pomáhá studentům napojit přednáškovou 
a laboratorní práci. Předložený text propojuje kapitoly Cíle 
se studijními otázkami a pomáhá studentům rozvíjet kon-
cepční chápání chemie a dovednosti v řešení problémů, 
které jim budou sloužit dlouho po jejich závěrečných 
zkouškách. Prostřednictvím šestidílné struktury textu se 
studenti naučí, jak se přiblížit problému spíše než jen zapa-
matovat si typy problémů a přístupy k řešení. Záhlaví pra-
covních příkladů používají následující strukturu: 1) Před-

ložení problému; 2) Sekce „Co o tom víte?“, který žádá 
studenty, aby načrtli, jaké informace mají a začnou pře-
mýšlet o řešení; 3) Sekce Strategie, která kombinuje do-
stupné informace s cílem navrhnout cestu k řešení; 4) Plně 
předložené řešení; 5) Oddíl „Zamyslete se nad vaší odpo-
vědí“, který vyzývá studenty, aby se zeptali, zda je odpo-
věď rozumná. 6) Problém „Zkontrolujte si porozumění“, 
podobný příkladu, je uveden, aby studenti potvrdili, že 
látce rozumějí. Vybrané zpracované příklady obsahují 
Mapy strategie, které studentům poskytují vizuální přehled 
o kompletní strategii řešení problémů. S rozsáhlým použí-
váním molekulárních reprezentací v textu mohou studenti 
překonat problém pouhého propojení čísel dosazených do 
rovnice s koncepčním chápáním toho, co se děje na mole-
kulární úrovni. Autoři důsledně zobrazují molekuly z che-
mických rovnic a používají kvalitní prostorové 3D mole-
kulární zobrazování, které více propojuje skutečný svět 
molekul v textu s řešením problémů a praktickým životem. 
Ve vysvětlujících odstavcích kniha ukazuje studentům, 
kde byla chemie použita k řešení problému, kde je chemie 
důležitá v každodenních záležitostech, nebo kde by student 
mohl ocenit podrobnější pohled na nový koncept nebo na 
historii za ním. 

Ke knize jsou dostupné učitelské manuály „Cengage 
Learning Testing, powered by Cognero® Instant Access“, 
„OWLv2 with MindTrap Reader“, „Student Solutions 
Manual eBook Instant Access“. Pro studenty je připraven 
„Survival Guide for General Chemistry with Math Review 
and Proficiency Questions: How to Get an A“, ve třetím 
vydání. 

Kvalitní a propracovanou učebnici lze doporučit jak 
studentům chemie, tak učitelům chemie na středních ško-
lách, kteří pomocí ní budou schopni zatraktivnit výuku 
chemie nad obvyklý standard. 

John C. Kotz je emeritní profesor State University of 
New York, Oneonta. Je spoluautorem řady učebnic 
v několika vydáních. Spolupůsobil jako mentor Americké-
ho týmu pro chemickou olympiádu, byl oceněn řadou cen. 
Paul M. Treichel v současné době působí jako emeritní 
profesor chemie na University of Wisconsin, Madison. 
Během své kariéry vyučoval předměty obecná chemie, 
anorganická chemie, organokovová chemie a vědecká 
etika. Je autorem více než 170 příspěvků ve vědeckých 
časopisech. John R. Townsend je profesorem chemie na 
West Chester University v Pennsylvánii. Získal cenu 
DuPont Teaching Award. Dnes působí jako koordinátor 
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programu výuky chemie pro budoucí učitele středních škol 
a program obecné chemie pro vědní obory. David A. Trei-
chel je profesorem chemie na Univerzitě Nebraska 
Wesleyan. Jeho výzkumné zájmy jsou v oblasti elektroche-
mie a povrchové laserové spektroskopie.  

Pavel Drašar 
 

 
Kisakürek M. Volkan (ed.):   
The Emergence of Systems 
Chemistry 
 
Vydal nls - natural & life science 
publishers, Switzerland 2018, 
1. vydání, měkká vazba, 368 stran, 
114 obrazů, cena  € 75,-. 
ISSN: 978-3-9524843-0-2 
 

Tento svazek je první knihou na 
téma „Systems Chemistry“ (Systémová chemie je věda 
studující souvztažnosti interagujících molekul, které vytvá-
řejí nové vlastnosti a funkce ze souboru molekulárních 
složek na různých hierarchických úrovních, jenž se rovněž 
vztahuje k původu života, abiogenezi), která obsahuje řadu 

článků, jež vyznačují průkopnickou éru oboru. Systémová 
chemie nachází kořeny v rámci výzkumného úsilí věnova-
ného tomu, co bylo a zůstává jedním z nejatraktivnějších 
výzev v moderní vědě: původ života. Oblast se však rychle 
rozšiřuje nad rámec této výzvy tak, jak zahrnuje několik 
dalších oblastí, od prebiotické, biomimetické a supramole-
kulární chemie, přes teoretickou biologii, fyziku komplex-
ních systémů a nelineární dynamiku až po chemické potvr-
zení původu života a planetární a vesmírné vědy. Dále se 
očekává, že systémová chemie pomůže porozumět přírodě 
a jejímu původu, stejně jako pomoci při sestavování expe-
rimentů, které mohou vést k „xenobiologii“. Jako 
„předchůdce“ plánovaného oživení časopisu Journal of 
Systems Chemistry se v tomto svazku nabízí 
35 průkopnických článků publikovaných v letech 2010 až 
2015, čímž se vydavatel i shromáždění autoři snaží vykres-
lit mnohostrannou „historii vzniku“ této spíše nové, ale 
velmi významné disciplíny. Kniha do značné míry navazu-
je na číslo 3 časopisu Czech Chemical Society Symposium 
Series (2016), které přineslo abstrakta z tematicky příbuz-
né konference CMST COST Action CM1304, pořádané 
8. –12. 5. 2016 ve Valtickém zámku. 

Pavel Drašar 

Zprávy 

 
 

 
 

Genderová rovnováha na VŠCHT Praha,  
4 roky řešení projektu TRIGGER 

 
 

Úvod 
 
VŠCHT Praha se jako první česká univerzita zapojila 

do projektu 7. rámcového programu EU se zaměřením na 
podporu genderové rovnováhy ve vědě a výzkumu.  Pro-
jekt TRIGGER1 „TRansforming Institutions by Gendering 
contents and Gaining Equality in Research“ probíhal 
v letech  2014–2017. Projekt  byl  navržen a řešen  mezi-
národním konsorciem sedmi řešitelských týmů na základě 
výzvy v tematické oblasti Science in Society.  Co vedlo 
VŠCHT Praha k účasti v tomto typu projektu, jak se  poda-
řilo do tohoto, pro chemiky neobvyklého tématu a konsor-
cia řešitelů proniknout a získat financování, v čem spočí-
valo řešení projektu a co nového škole přineslo, to se Vám 
pokusím zrekapitulovat v tomto článku. 

Ohlédnutí do historie 
 
Málokdo si dnes vůbec uvědomí, že ještě před 

100 lety nebylo ženám v tehdejším Rakousko-Uherském 
mocnářství umožněno studovat na technických vysokých 
školách, mezi něž patřila i Česká vysoká škola technická 
v Praze, předchůdkyně dnešní Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. Na počátku 20. století však již sílily 
emancipační snahy a pokrokoví akademici, vedení rekto-
rem české techniky profesorem Stoklasou2, se zasazovali 
o připuštění žen k řádnému studiu na vysokých školách 
technických. Roku 1909 zaslali petici Ministerstvu kultury 
a vyučování ve Vídni, to však tehdy řádné studium techni-
ky ženám nepovolilo.  

Po rozpadu mocnářství a vzniku samostatného Česko-
slovenska se situace změnila. 
Jednou z prvních studentek 
chemického oboru na pražské 
technice byla Julie Hamáčko-
vá (nar. 1892 v Semilech), 
která byla nejprve zapsána 
jako mimořádná posluchačka, 
protože měla vystudovanou 
pouze obchodní školu a mu-
sela ještě složit maturitní 
zkoušku na reálce na Malé 
Straně v Praze.  Julie Hamáč-
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ková již při studiích pracovala v laboratořích profesora 
Shulze, v roce 1920 vykonala na technice první státní 
zkoušku a v červnu 1922 druhou. Když se v roce 1924 
uvolnilo na Ústavu technologie paliv a svítiv a technologie 
vody místo, byla jmenována asistentkou. Na škole však 
nezůstala, odjela na stáž do Francie a brzy po návratu se 
stala vedoucí nově založené provozní laboratoře v čistírně 
odpadních vod v Praze Bubenči, koncem roku 1928 se 
vrátila zpět na techniku. Po uzavření vysokých škol nacisty 
přešla do hydrologického oddělení Státního zdravotního 
ústavu v Praze. Po válce byla povolána, nejprve jako exter-
nistka, na své předválečné pracoviště na vysoké škole. Dne 
1. dubna 1954 byla, jako vůbec první žena na vysokých 
školách technických, jmenována profesorem chemie vody. 
V roce 1955 jí byla udělena vědecká hodnost doktora che-
mických věd a vyznamenání „Za vynikající práci“. Profe-
sorka Hamáčková se podílela i na řízení VŠCHT Praha; 

v r. 1955/56 byla proděkanem a od r. 1957 do r. 1959 dě-
kanem Fakulty technologie paliv a vody. 

O její práci a kariéře se dozvíte více v článku 
„Nepitná pitná voda a osvěžení málem zapomenuté nedáv-
né historie“ publikovaném v roce 2015 v Bulletinu AČ-
SCH 46, číslo 3 (cit.3).  
 
Vývoj a situace v zastoupení žen a mužů  
na VŠCHT Praha 

 
Počet posluchaček se během prvních let nové republi-

ky na pražské technice  pohyboval kolem 5 %, postupně se 
ale podíl studentek zvyšoval a před uzavřením vysokých 
škol nacisty v roce 1939 dosáhl 10 %. V socialistickém 
Československu, kdy byl uměle vyvíjen tlak na studium  
technických oborů, vzrostl poměr zastoupení posluchaček 
postupně až na 30 %.  Na  přelomu milénia a v dalších 

Obr. 1. Poměrné zastoupení studentů a studentek v průběhu posledních 100 let 

Obr. 2. Zastoupení mužů a žen od studentů k akademickým pozicím v letech 2008–2015 
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letech se tento poměr dále zvyšoval ve prospěch žen. 
V současnosti je počet studentek na celé VŠCHT 

Praha v průměru 60 %, rozdíly jsou mezi jednotlivými 
fakultami, kdy nejvíce posluchaček studuje na Fakultě 
potravinářské a biochemické technologie (FPBT) a nejniž-
ší zastoupení má Fakulta chemického inženýrství (FCHI). 
Průměrné zastoupení žen a mužů v  doktorských studijních 
programech je vyrovnané, ale na dalších kariérních stup-
ních akademických pozic již převažují muži, nejmarkant-
nější rozdíl je u profesorských pozic, kde je poměr 9/1 ve 
prospěch mužů.  

Následující obr. 1 a obr. 2 názorně ukazují, jak stou-
palo zastoupení studentek v průběhu posledních 100 let 
a jak jsou zastoupeny ženy a muži na různých stupních od 
studia až k nejvyšším akademickým pozicím. 

 
Proč  a jak se projekt na VŠCHT Praha   
navrhoval 

 
VŠCHT Praha jako technická vysoká škola je součas-

nou převahou studujících žen mezi technicky zaměřenými 
vysokými školami výjimečná.  Na tento stav je nutné rea-
govat, nastavovat  takové podmínky a vnitřní kulturu insti-
tuce, která umožňuje posluchačkám i nadále pokračovat ve 
vědecké kariéře, škola se snaží docílit vyrovnanějšího po-
měru zastoupení žen i na vyšších akademických pozicích. 
Je důležité, i z ekonomického hlediska, aby nedocházelo 
k odlivu ženských talentů z vědy a výzkumu. Obdobná 
situace jako v Česku panuje i na dalších evropských uni-
verzitách, proto Evropská komise, potažmo její DG Re-
search, zařadila do svých politik podporu genderové rov-
nováhy, jež se promítá do vypisovaných výzev a následně 
řešených projektů. Rovněž tak se genderové aspekty slože-
ní řešitelských týmu a přístupu k samotnému řešenému 
tématu vědeckých projektů staly součástí hodnotících kri-
térií projektů v programu Horizon 2020. Tyto evropské 
přístupy implementuje do národní politiky výzkumu 
a vývoje i Ministerstvo školství a některé grantové agentu-
ry.  VŠCHT Praha se proto rozhodla již v roce 2011 řešit 
tuto  situaci prostřednictvím získání účasti v projektu 
7. RP v rámci výzvy „Gender and research“ vypsané 
v tematické oblasti „Science-in-Society“. VŠCHT Praha, 
která je technicky orientovaná, neměla expertní tým na 
genderovou problematiku ve vědě a výzkumu, proto se 
rozhodla k sestavení společného řešitelského týmu s ex-
pertkami ze Sociologického ústavu AV CR, v.v.i, NKC 
gender a věda (NKC)4. 

Prostřednictvím NKC jsme získali kontakt na zkuše-
ného zahraničního koordinátora, který již vedl jiné konsor-
cium univerzit v obdobně zaměřeném projektu. Expertky 
z NKC poradily a pomohly sestavit Akční plán pro změnu 
institucionální kultury na VŠCHT Praha. Do řešení projek-
tu byly  zahrnuty primárně Fakulta potravinářské a bioche-
mické technologie (FPBT) a Fakulta technologie ochrany 
prostředí (FTOP), kde je nejvyšší zastoupení studentek 
i profesorek. S děkany těchto fakult a prorektorem pro 
VaV byla vyjednaná podpora návrhu projektu. Projekt byl 
koordinátorem mezinárodního konsorcia podán v roce 

2012, ale bohužel, jeho hodnocení nebylo dostatečné, aby 
byl financován. V obdobné výzvě v následujícím roce 
jsme se v rámci již vytvořeného evropského konsorcia 
s koordinátorem dohodli, že návrh projektu vylepšíme 
a podáme znovu. Tentokrát se podařilo, projekt uspěl, zís-
kal financování a 1. 1. 2014 bylo zahájeno jeho řešení. 
V projektu byly kromě českého tandemu „VŠCHT–NKC“ 
zapojeny další čtyři zahraniční univerzity (Univerzita 
v Pise, Technická univerzita v Madridu, Univerzita Paris 
Diderot a Birkbeck College z Londýna). Technickou pod-
poru a průběžné sledování a hodnocení implementace jed-
notlivých  akčních plánů celého projektu zajišťovala ital-
ská nezisková organizace ASDO5 specializovaná na gen-
derové aspekty ve vědě, celé konsorcium zastřešil koordi-
nátor z odboru pro rovné příležitosti konsilia ministrů ital-
ské vlády (DPO)6.  

Každá ze jmenovaných pěti univerzit postupovala při 
řešení podle vlastního, na míru ušitého, akčního plánu, 
i když je nutno konstatovat, že mezi jednotlivými plány 
nebyly nijak zásadní rozdíly. Přidanou hodnotou celého 
projektu byl pak závazek vytvoření „Guidelines“7 
k provádění institucionální změny z hlediska genderové 
rovnováhy ve vědě, jako společného výstupu ze zkušeností 
a doporučení jednotlivých řešitelských týmů projektu. 

 
Řešení projektu a Akční plán VŠCHT 

 
Výraz Akční plán (AP) je „terminus technicus“ pro-

jektového řízení, srozumitelněji řečeno jde o seznam akti-
vit a  časový plán jejich provádění od začátku do konce 
projektu. Aktivity AP byly rozčleněny do několika skupin, 
jednak tématiky, ale i časově, kdy některé z aktivit byly 
realizovány pouze v určitém období řešení projektu, jiné se 
periodicky opakovaly.  

Nutným předpokladem pro správný postup řešení 
bylo zmapování stávající situace na počátku řešení projek-
tu, získání statistických dat o zastoupení mužů a žen na 
různých stupních studijních programů a akademických 
pozic a vývoj poměru zastoupení v průběhu uplynulých 
let. Tyto statistiky byly doplněny informacemi z dotazní-
kového šetření spokojenosti akademických i technických 
zaměstnanců školy. Na dokreslení byly uskutečněny i roz-
hovory s akademiky (ženami i muži) na různých kariérních 
pozicích. Pro tyto aktivity jsme využili expertízu našeho 
projektového partnera  z NKC. Dalším důležitým úkolem 
bylo zmapovat stávající vnitřní předpisy školy, identifiko-
vat jejich nedostatky z hlediska genderových aspektů 
a navrhnout možné úpravy. Tyto činnosti byly zopakovány 
ještě jednou na konci projektu, abychom zjistili, zda a jak 
se situace v průběhu řešení změnila. 

Kolegyně z NKC též využily možnost užšího kontak-
tu s akademiky z VŠCHT Praha k uskutečnění rozhovorů 
o jejich životní a kariérní dráze a pohledu na genderové 
otázky v dnešní době. Čtyřicet rozhovorů bylo knižně 
zpracováno do dvou publikací8. Kniha „Hledání dynamic-
ké rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha“ 
byla vydána a pokřtěna v únoru 2016 a druhá kniha 
„Dynamická rovnováha na dosah? S chemiky z VŠCHT 
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Praha o vědě a rovnosti“ vyšla v prosinci 2017. Při výběru 
respondentů jsme sledovali linii generačního zastoupení 
a reprezentace všech čtyř fakult, abychom mohli porovnat, 
jak se mění podmínky vědeckých drah v různých časových 
obdobích, jakou roli hrají vnitřní a vnější podmínky při 
rozvoji vědecké kariéry žen a mužů na různých fakultách 
a ústavech.  

Obě publikace jsou velmi čtivé a zajímavé, nejen pro 
čtenáře z VŠCHT Praha, ale poslouží i k dalšímu sociolo-
gickému výzkumu. Knihy rozhovorů byly nabídnuty 
i státním orgánům a grantovým agenturám, v jejichž kom-
petenci je financování vědy a výzkumu. Publikace jsou 
elektronicky přístupné na webu https://
vydavatelstvi.vscht.cz/katalog, nebo v tištěné podobě 
u autorky tohoto článku, knihu rozhovorů s ženami je 
možné koupit i ve vybraných knihkupectvích. 

 
Podpora rovného profesního rozvoje žen 
a mužů 

 
Jedna z částí našeho bohatého a velmi rozmanitého 

Akčního plánu se zaměřila na zjištění stavu a podporu 
opatření pro skloubení pracovního a soukromého života, 
zejména u začínajících výzkumných pracovníků. Ze statis-
tik a šetření jasně vyplývá, že mateřství a rodičovství je 
největší překážka ve vědecké kariérní dráze žen. Národní 
legislativa ani v oblasti zákoníku práce, ani v oblasti zajiš-
tění péče o velmi malé děti nevychází potřebám matek na 
počátku vědecké dráhy nikterak vstříc. Bohužel, ani větši-
na grantových agentur a systém financování vědy nezo-
hledňuje skutečnost, že ženy po ukončení studia zakládají 
rodinu a že je pro ně i po krátkém přerušení kariéry velmi 
obtížné „naskočit zpět do rozjetého vlaku“. VŠCHT Praha 
se v rámci svých možností snaží o vytváření příznivého 
pracovního prostředí. Byla zde zřízena a dobře funguje 
školka „DK Zkumavka“9 pro děti ve věku od 2 do 7 let, 
která je zaměstnanci školy hojně využívána a velmi pozi-
tivně hodnocena. Díky projektu se nám podařilo rozšířit 
pravidla Interní grantové agentury o ustanovení, které 
umožní žádat o grant i studentkám (studentům), které pře-
rušily studium v doktorském programu z důvodu mateřské 
či rodičovské dovolené a chtějí se opět vrátit a ve studiu 
pokračovat. Škola se snaží umožnit v případě potřeby 
i práci ze vzdáleného místa tzv. „Home office“, zaměst-
nanci mají možnost pracovat na zkrácené úvazky či využí-
vat flexibilní pracovní dobu.  

Mentoring a kariérní poradenství 
 
Důležitým prvkem počáteční fáze rozvoje kariéry je 

dobrá orientace v možnostech pracovního uplatnění v da-
ném vědeckém oboru. Zkušenosti ze zahraničních univer-
zit jasně prokazují, že prostřednictvím mentoringových 
programů a kariérního poradenství  lze nastartovat úspěš-
nou kariérní dráhu v dané vědní disciplíně.  

Součástí našeho Akčního plánu byl proto i mentorin-
gový program, ve kterém jsme nabídli doktorandům a post 
doktorandům v rámci ročního cyklu možnost setkávat se 
se zkušenými odborníky z výzkumných ústavů nebo pod-
niků. Po skončení projektu TRIGGER se organizování 
dalšího ročníku mentoringového programu ujalo Poraden-
ské a kariérní centrum VŠCHT Praha (PKC), které bylo 
jako součást organizačního řádu  nově ustanoveno na kon-
ci roku 2017. PKC uvítá nabídky zkušených odborníků 
zařadit se do seznamu našich mentorů. Více se dozvíte na 
webu  https://pkc.vscht.cz/mentoring. 

 
Rovnovážné zastoupení žen a mužů na vedoucích 
a rozhodovacích pozicích   

 
Vysoká škola má v rámci vnitřních předpisů jasně 

stanovena pravidla pro kariérní postup při obsazování aka-
demických, vedoucích a rozhodovacích pozic. Proto je 
velmi nutné dbát na to, aby ženy na počátku kariérní dráhy 
usilovaly o habilitace, vedly pracovní a projektové týmy 
a snažily se postupovat na kariérním žebříčku se stejným 
nasazením jako jejich mužští kolegové. Abychom ženy 
motivovaly, pořádali jsme pro ně v rámci projektu sérii 
kurzů pro zvýšení manažerských a dalších „měkkých“ 
dovedností. Na VŠCHT se pravidelně 2 ročně začaly 
scházet profesorky a diskutovaly aktuální ožehavá témata, 
pořádali jsme i školení pro střední a vyšší management, 
zvali jsme na přednášky a diskuze zahraniční odborníky, 
aby nás inspirovali jejich přístupem k otázkám genderu 
a rozmanitosti na významných evropských univerzitách.  

Díky těmto aktivitám se nám podařilo téma genderu 
a rozmanitosti zařadit do vnitřní agendy školy. 
V souvislosti s institucionální akreditací a  aktualizací 
vnitřních předpisů jsme iniciovali  zařazení nových ustano-
vení, jako např. do Statutu VŠCHT Praha10, kam byl při-
dán článek 2 bod 4) „VŠCHT Praha vyznává rovné příleži-
tosti studentů i zaměstnanců ve všech oblastech své čin-
nosti“, nebo do Jednacího řádu vědecké rady VŠCHT Pra-
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ha, kde byl rozšíření v článku 2, bodu 4) následovně : „Při 
jmenování členů vědecké rady dbá rektor, aby v ní byly 
zastoupeny hlavní obory vědy a oblasti vzdělávání zastoupe-
né na VŠCHT Praha a na zachování rovných příležitostí“.  

V druhém roce řešení projektu jsme nově ustanovily 
soutěž o „Cenu Julie Hamáčkové11“, kde na konci každého 
roku vybíráme z nominovaných kandidátek/tů v kategorii 
a) veřejné ocenění mimořádného přínosu žen – zaměstnan-
kyň VŠCHT Praha k rozvoji vědy, výzkumu, pedagogiky 
a inovací a v kategorii b) veřejné ocenění mimořádného 
přínosu zaměstnanců/kyň na poli podpory a prosazování 
rovných příležitostí v pracovních vztazích a výzkumu na 
VŠCHT Praha.  

 
Integrace genderové dimenze do obsahu a metod  
výzkumu a inovací  

 
Mnoho témat studentských vědeckých prací souvisí 

s přímým dopadem na lidský život, na zdraví člověka, 
rovněž tak nově vyvíjené technologie mohou mít rozdílný 
vliv na různé skupiny koncových uživatelů, v našem přípa-
dě na muže a na ženy. Členky našeho týmu sestavily pře-
hled výzkumných témat, do kterých je vhodné zařadit ana-
lýzu z hlediska genderu nebo pohlaví. O způsobu zohled-
nění těchto aspektů jsme pořádali školení a diskuse se stu-
denty, každoročně přednášela na semináři i konzultantka 
evropské agentury Yellow Window, která zpracovala pro 
Evropskou komisi DG Research publikaci a výukový pro-
gram „Gender in EU-funded projects, Toolkit and Trai-
ning“12.  

Abychom motivovali studenty zařadit genderovou 
analýzu do svých prací, pořádáme soutěž o Cenu Julie 
Hamáčkové v kategorii c) „Ocenění studentských prací 
s genderovou dimenzí“. Soutěž proběhla již ve třech roční-
cích, konala se vždy v měsíci listopadu, týden před celo-
školskou Studentskou vědeckou konferencí. Výsledky 
soutěže a přehled soutěžních prací jsou uvedeny na webo-
vých stránkách https://gro.vscht.cz/cjh. 

 
Závěrem 

 
Po zhodnocení čtyřletého průběhu projektu můžeme 

konstatovat, že ač jsme se s některými úkoly z počátku 
dost potýkali, podařilo se nám Akční plán zrealizovat. 
Spustili jsme webové stránky gro.vscht.cz, byly publiková-
ny dvě knihy rozhovorů, zařadili jsme se do sítě řešitelů 
EU projektů s obdobnou tématikou, zúčastnili jsme se, ale 
i pořádali konference a mnohému jsme se od zahraničních 
partnerů naučili. 

Na VŠCHT funguje školka pro předškolní děti, zkrá-
cené pracovní úvazky nejsou problém, pokud to charakter 
práce umožní, lze pracovat i „na dálku“. 

V roce 2017 bylo schváleno  Akademickým senátem 
ustanovení nového Poradenského a kariérního centra, které 
zajišťuje kurzy a aktivity rozvíjející kompetence pro osob-
ní a sociální rozvoj studentů a vědeckých pracovníků na 
počátku kariérní dráhy.  

Zařadit nová ustanovení týkající se „rovných příleži-
tostí“ do vnitřních předpisů školy se nám podařilo 
v souvislosti s novelou VŠ zákona a s tím spojenou akre-
ditací. 

Ač nepřibyla za poslední 4 roky žádná nově jmenova-
ná profesorka, habilitují se mladé docentky a po 60 letech 
má VŠCHT Praha na pozici děkana zase ženu, paní profe-
sorku Marii Urbanovou. 

Už umíme vypracovat analýzu dle genderu nebo po-
hlaví v obsahu výzkumné práce, určit a posoudit témata 
práce, kde je tato analýza relevantní. 

Za čtyři roky  řešení projektu jsme udělali spoustu 
práce, hnacím motorem byly jasně vytyčené cíle Akčního 
plánu.  Podle hesla: „Těžko na cvičišti – lehko na bojišti“, 
věříme, že přijaté principy genderové rovnováhy se na 
VŠCHT Praha budou opírat o dobře vytvořený základ 
a přetrvají i do budoucna.   

 
Článek byl publikován za přispění projektu MŠMT, 

EUPRO II, LE14016. 
 

Anna Mittnerová 
anna.mittnerova@vscht.cz 
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Výročí české organizace EURACHEM-ČR 
 

Dvacáté páté výročí činnosti organizace EURACHEM-
ČR je dobrým důvodem k zamyšlení nad činností 
a výsledky práce pro českou, ale i evropskou, analytickou 
veřejnost. Organizace byla založena jako národní pobočka 
evropské organizace EURACHEM počátkem 90. let minu-
lého století (5. února 1993) s cílem přispět ke zlepšování 
kvality analytických výsledků. Založení bylo i výsledkem 
zájmu evropských analytických organizací navazovat kon-
takty s obdobnými organizacemi v nově se rodících demo-
kratických zemích. V počátcích byla česká organizace 
přidruženým členem evropské organizace EURACHEM, 
od roku 2000 se stala plnoprávným členem této organiza-
ce. O dobrém renomé české organizace svědčí i to, že byla 
dvakrát (v roce 1994 a 2004) pořadatelem Valného shro-
máždění EURACHEM a že dva členové české pobočky 
byli povoláni vést celou evropskou organizaci. Miloslav 
Suchánek (VŠCHT Praha) byl předsedou EURACHEM 
v letech 2011–2013, David Milde (Univerzita Palackého 
v Olomouci) je současným předsedou evropské organizace. 

EURACHEM-ČR začal hned zpočátku vydávat pro 
své členy Zpravodaj EURACHEM-ČR, první číslo vyšlo 
již v červnu 1993. Důležitým prvkem činnosti organizace 
bylo zahájení vydávání monografických příruček KVALI-
METRIE (EURACHEM-ČR má vydavatelská práva). 
První svazek této edice vyšel v roce 1993 pod názvem 
„Správná laboratorní praxe a akreditace analytické labora-
toře“. Do současné doby vyšlo těchto monografických 
příruček již 22 dílů. Příručky jsou jednak překlady evrop-
ských analytických materiálů a publikací týkajících se 
kvality měření, jednak autorskými publikacemi členů 
EURACHEM-ČR a dalších pracovníků. O popularitě mo-
nografických příruček svědčí to, že Český institut pro ak-
reditaci zařadil KVALIMETRII do doporučených materiá-
lů pro akreditaci. Příručky často najdeme na čelném místě 
v knihovnách analytických a zdravotnických laboratoří, 
některé z nich jsou doporučovány i jako studijní materiál 
na univerzitách. 

Dalším významným počinem české organizace je 
pořádání konferencí, seminářů a kurzů, často ve spolupráci 
s dalšími odbornými organizacemi, např. s Českým metro-
logickým institutem, Českým institutem pro akreditaci, 
Českou společností pro jakost, společností SEKK. 
Z prostředků programu Phare byla zakoupena licence na 
prestižní mezinárodní databázi referenčních materiálů 
COMAR. Phare rovněž podpořila provoz informačního 
střediska o referenčních materiálech. Informace byly podá-
vány členům EURACHEM zdarma až do doby, kdy byla 
databáze zpřístupněna na internetu.  EURACHEM-ČR byl 
rovněž velice úspěšný v získávání finančních prostředků 
pro mezinárodní činnost v programu MŠMT INGO.  

Veškerá činnost pro EURACHEM-ČR je prováděna 
pouze na dobrovolnické bázi. V současné době je členem 
EURACHEM-ČR přibližně 60 organizací a několik desí-
tek jednotlivců. Organizace si získala popularitu mezi ana-
lytickou veřejností, a to jak ve velkých, tak i men-
ších laboratořích nebo na některých univerzitách 

(Univerzita Palackého v Olomouci, UJEP Ústí nad Labem, 
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, dříve i VŠCHT Pra-
ha). Veškerá činnost je veřejná a může být sledována na 
webu www.eurachem.cz. EURACHEM-ČR je registrován 
MV ČR jako spolek a má vlastní bankovní účet. 

Věřme, že tato informace přispěje k lepší informova-
nosti nejen mezi analytickou veřejností, ale i mezi širší 
chemickou komunitou, a že i v příštích letech bude 
EURACHEM-ČR užitečnou organizací pro české laboratoře.  

 
 Miloslav Suchánek 

 
 
ZAHRANIČNÍ PRAXE V OBORU 
CHEMIE.  
VÝHODA NA TRHU PRÁCE 
 
 

Přes Erasmus+  na odbornou praxi do zahraničí 
 
Masarykova střední škola chemická Praha již 8 let 

spolupracuje se vzdělávacím střediskem Rhein-Erft-
Akademie v Hürthu, Německo.  

Rhein-Erft-Akademie je Evropskou unií akreditována 
jako přijímací společnost na realizaci projektů dle progra-
mu Erasmus+. Za celou dobu spolupráce s MSŠCH přivíta-
la již několik desítek žáků této školy ve věku 18 až 19 let, 
kterým bylo díky Erasmus+ umožněno zúčastnit se jedi-
nečné dvoutýdenní odborné praxe v Techniku. Tento pro-
jekt je financován Evropskou unií.  

Žáci nejprve absolvují teoretické přednášky 
v angličtině, poté si v Techniku Rhein-Erft-Akademie pod 
odborným vedením osvojují na výrobně-technických apa-
raturách základy procesů a výroby. Žáci pracují po celou 
dobu v týmech. Za pomoci německých asistentů plní kaž-
dý den konkrétní, nelehké úkoly. 

Praxe je pak ukončena závěrečnou zkouškou. 
Tato praxe má pro žáky obrovský význam pro jejich 

další profesní dráhu. Zde získávají vedle odborných kom-
petencí i kompetence mezinárodní. Tyto schopnosti jsou 
dnes vyžadovány jak při studiu, tak i na trhu práce. 

Vedle těchto učebních jednotek v Techniku připravu-
je německá strana pro praktikanty i rozsáhlý volnočasový 
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program jako např. teambuilding v lanovém centru, pro-
hlídku Kolína nebo návštěvu vládního bunkru 
v Ahrweileru. 

Absolventi praxe obdrží Europass, který je zvýhodňu-
je na trhu práce. 

Další běh projektu se uskuteční v září 2018 – tak ať je 
neméně úspěšný jako ty předchozí. 

Jiří Zajíček 
 

 

Chemglish  v Masarykově střední škole chemické 
 
České průmyslové školství má dlouholetou a chvály-

hodnou tradici. Učí svoje žáky základům odborného jazy-
ka a seznamuje je s terminologií profilového odborného 
předmětu. Po maturitě absolventi využijí tuto znalost 
v zaměstnání či v dalším studiu na převážně technických 
vysokých školách, kde mnozí pobývají na stážích v zahra-
ničí nebo se zapojují do mezinárodních projektů.  

Když jsem v roce 1989 začala pracovat v tehdejší SPŠ 
chemické v Křemencově ulici, studovali žáci jazyk jedné 
šestiny světa a všichni věděli, co je кислятина či углерод. 
Od té doby se změnil cizí jazyk, ale přístup k výuce odbor-
ného jazyka nikoli. Odbornou terminologii probírají žáci 
v hodinách cizích jazyků, převážně v hodinách angličtiny.  
Stejný přístup mají ve svých školních vzdělávacích progra-
mech i jiné odborné školy. Tento způsob má však svoje 
úskalí, protože učitel jazyka není učitel odborného před-
mětu a nemůže vyhovět vysokým nárokům na obsah probí-
rané látky.  

V naší škole naučíme studenty, co je beaker, vysvětlí-
me, že anorganická chemie je překvapivě inorganic, že 
olovo není plumbum, ale lead a že rtuť je anglicky mercu-
ry. Do hlubších vod, než je laboratorní vybavení či názvy 
prvků, se už neradi pouštíme. Chemii zkrátka moc nerozu-
míme. Nabízí se přirozeně otázka, proč se odborné anglič-
tině nevěnují kolegové chemici ve svých hodinách. Chybí 
tu tradice a studenti chemie připravující se k učitelské kari-
éře nejsou v tomto ohledu školeni. 

V evropských zemích je v posledních letech velkým 
hitem metoda CLIL (content and language integrated lear-
ning). Instituce zabývající se vzděláváním učitelů nabízejí 
velké množství kurzů, přednášek, seminářů. Tato nová 
mezipředmětová metoda, integrovaná výuka předmětu 
a cizího jazyka, založená na výuce školního předmětu pro-
střednictvím cizího jazyka má zelenou i v České republice. 
Nás zaujala nabídka kurzu agentury ISP v Británii, která 
již několik let pořádá specializovaný metodický kurz Coll-
egiality  Across C.L.I.L. Practical  Methodology on  
Content  and Language  Integrated Learning for Tea-
chers of English in Secondary & Vocational Schools  
and for CLIL Teachers  who Teach Subjects Bilingua-
lly. 

Tady by nás mohli naučit pár triků, jak ve spolupráci 
chemiků i angličtinářů udělat naši výuku odborného jazyka 
efektivnější a zábavnější. Předpokládali jsme, že Britové 
budou mít s touto formou vzdělávání velké zkušenosti.  
Napsali jsme žádost o grant, kterou jsme pod názvem 
„Chemglish – integrovaná výuka chemie a angličtiny“ 
podali u vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. 
Druhý pokus vyšel a naše žádost o účast čtyř pedagogů 
v tomto kurzu byla schválena a finančně zajištěna. Vytvo-
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řili jsme dvě dvojice, vždy jedna chemička s uspokojivou 
znalostí angličtiny a jedna angličtinářka. O letních prázdni-
nách jsme se společně s učiteli z různých evropských zemí 
zúčastnili týdenního kurzu v jihoanglickém přístavním 
městě Portsmouth. 

Deset náročných půldenních workshopů se pod vede-
ním tří zkušených lektorů odehrávalo v prostorách Uni-
versity of Portsmouth a na programu byly aktivity teoretic-
ké i praktické. Poslední den jsme ve dvojicích, vybaveny 
novými poznatky, zhotovily ukázkové prezentace 
„Reaction of Alkali Metals with Water“ a „Distillation“. 

Celý kurz byl poctivě zaměřen na metodu CLIL a my 
jsme si osvojili mnoho praktických dovedností. Získali 

jsme řadu informací o zdrojích, rozšířili a procvičili jsme 
si slovní zásobu a pochopili celý koncept této metody. 
Kolegyně chemičky si navíc zvýšily sebevědomí 
v používání angličtiny. Napomohl tomu i fakt, že jsme 
byly ubytovány v hostitelských rodinách, kde bylo nutné 
komunikovat s hostitelkami při stolování. V rámci kurzu se 
uskutečnily i kulturně poznávací aktivity: s průvodkyní 
jsme si prohlédli Portsmouth a navštívili blízké město 
Winchester. V tomto ohledu byl kurz velmi přínosný.  

 Co se týká klíčového slova „collegiality“, naše oče-
kávání naplněno nebylo. Žádné konkrétní rady, jak úspěš-
ně spolupracovat na výuce odborného jazyka, jsme nedo-
stali. Snad jen, že spolupráce je opravdu nutná a že máme 
mít pravidelné mezipředmětové pracovní schůzky. Také 
jsme pochopili, že metoda CLIL není pro náš typ školy 
vhodná. Respektive hodila by se ve výuce všeobecných 
předmětů, jako biologie, matematika, fyzika, ekonomika, 
dějepis či tělocvik, které jsou v naší škole vyučovány 
v podobném rozsahu jako v jiných typech škol. Chemie se 
ale učí na mnohem vyšší úrovni. Náročnost výuky chemie 
jednoduše nedovoluje do tematických plánů zařazovat 
CLIL materiály. Došli jsme k závěru, že musíme hledat 
nějakou specifickou cestu spolupráce chemikářů a angličti-
nářů, vhodnou pro naše konkrétní potřeby. A také jsme se 
smířili s faktem, že odborný jazyk bude z větší části nadále 
vyučován v hodinách angličtiny. Tradice je tradice.  

 
Zuzana Jušková 

Členská oznámení a služby 

Nově jmenovaní doktoři věd 
 
V roce 2017 udělila AV ČR titul doktor věd  
(doctor scientiarum, ve zkratce DSc.) těmto chemikům: 
 
prof. Mgr. Vasil Andruch, CSc., DSc.           
pro obor analytická chemie 
 
prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D., DSc.  
pro obor anorganická chemie 
 
RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc.                  
pro obor makromolekulární chemie 
 
Ing. František Foret, CSc., DSc.                    
pro obor analytická chemie 
 
Profesoři jmenovaní s účinností od 22. 1. 2018 
 
prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D. 
pro obor Organická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 

prof. Dr. Ing. Radovan Hynek 
pro obor Biochemie 
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha 
 
prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D. 
pro obor Anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
 
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. 
pro obor Analytická chemie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. 
pro obor Anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 
prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. 
pro obor Chemie životního prostředí 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 
pro obor Biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
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prof. RNDr. Irena Valterová, CSc. 
pro obor Tropické zemědělství a ekologie 
na návrh Vědecké rady ČZU Praha 
jmenovaná s účinností od 19. 6. 2017  
 
 
Docenti jmenovaní od 1. 7. 2017 do 31. 1. 2018 
 
doc. Ing. Věra Bunešová, Ph.D. 
pro obor Zemědělská mikrobiologie 
 
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
pro obor Mikrobiologie 
 
doc. Manoj Bhanudas Gawande 
pro obor Fyzikální chemie 
 
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. 
pro obor Bezpečnost a požární ochrana 
 
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. 
pro obor Chemie životního prostředí 
 
doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc. 
pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů 
 
doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D. 
pro obor Biotechnologie 
 
doc. Ing. Martina Krausová, Ph.D 
pro obor Biochemie 
 
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph. D. 
pro obor Molekulární biologie a genetika 
 

doc. Ing. Jiří Pachman, Ph.D. 
pro obor Technologie organických látek 
 
doc. Dr. Ing. Helena Parschová 
pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí 
 
doc. Ing. František Rejl, Ph.D. 
pro obor Chemické inženýrství 
 
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.  
pro obor Lékařská farmakologie 
 
doc. Ing. Roman Sobotka, Ph.D. 
pro obor Molekulární a buněčná biologie a genetika 
 
doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. 
pro obor Technologie potravin 
 
doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.  
pro obor Analytická chemie 
 
doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. 
pro obor Organická technologie 
 
doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. 
pro obor Bezpečnost a požární ochrana 
 
doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr.rer.nat. 
pro obor Farmaceutická technologie 
 
doc. MVDr. Helena  Zlámalová-Gargošová, Ph.D. 
pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí 

Osobní zprávy 

Životní jubileum profesora Feltla 
  
 
Prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc. se narodil 

26. 10. 1937 v Poličce. Jeho rodiče, matka učitelka a otec 
sedlák, mu poskytli dobré vychování, vzdělání a lásku 
k přírodě – jít s Láďou do přírody je zážitek, dokáže po-
jmenovat každou rostlinu a každého živočicha. Láďa 
s manželkou Ivou podobně vychovali dva velmi úspěšné 
syny. 

Za protektorátu začal chodit do obecné školy, poté 
přešel na gymnázium, které v roce 1948 zrušili a místo 
něho zavedli měšťanskou školu chlapeckou, poté opět 
následovalo gymnázium, které se změnilo na jedenáctile-
tou střední školu, kde maturoval po 12 letech školní do-
cházky, aniž by některou třídu opakoval. Jeho školní do-
cházka byla poznamenaná reformami, které inicioval teh-

dejší ministr školství Zdeněk 
Nejedlý – komunistická ideolo-
gizace školství v něm naštěstí 
nezanechala stopy.  

Po maturitě pokračoval ve 
studiu na Fakultě technické a 
jaderné fyziky UK, kterou poslé-
ze převedli na ČVUT. V roce 
1960 po absolvování nastoupil 
jako pedagogický asistent na 
katedru analytické chemie PřF 
UK a začal se zabývat plynovou chromatografií, které 
zůstal věrný po celou dobu své aktivní činnosti. Tématikou 
jeho práce bylo především studium interakcí v systému 
strukturně podobných látek (geometrických a optických 
isomerů). V tomto oboru se r. 1985 habilitoval a v r. 1994 
byl jmenován profesorem analytické chemie. Na Přírodo-
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vědecké fakultě UK zaujímal řadu významných pozic, 
kromě výukové (jeho přednášky byly velmi oblíbené) 
a výzkumné činnosti byl např. dvakrát proděkanem.  

Po odchodu do důchodu je stále velmi aktivní jako 
emeritní profesor. Je oblíbeným členem mnoha komisí pro 
obhajoby diplomových či doktorských prací nejen na kate-
dře analytické chemie, ale i na řadě spolupracujících vyso-
kých škol. Je často zván k promocím studentů jako promo-
tor, kdy při přednesu slavnostní sponze jsou patrné drama-
tické zkušenosti z mladých let, kdy hrával divadlo. Je vel-
mi milován studenty a kolegy pro svoji vzdělanost, sluš-
nost a životní optimismus. Je obdivuhodné, jak si stále 
pamatuje nejen jména svých studentů, ale i jejich tváře 
a historky, které spolu prožili v laboratoři nebo na různých 
studijních akcích. 

Milý Láďo, přeji ti za sebe i za tvé kolegy z fakulty, 
aby tě tvé pozitivní vlastnosti nikdy neopustily a abychom 
se i nadále mohli těšit z tvé přítomností při pracovních 
i společenských aktivitách.  

Věra Pacáková 
 
 

Jubilant profesor Martin Bajus 
 

Začiatkom tohto roku oslavil 75. narodeniny profesor 
Martin  Bajus v zdraví, pokoji, pokore a spokojnosti 
v kruhu svojej rodiny. V septembri minulého roku rektor 
STU Bratislava prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., oce-
nil jeho doterajšiu prácu na FCHPT udelením čestného 
titulu profesor emeritus. Na dielo, ktoré vytvoril vo vede 
a v pedagogike, môže byť hrdý. Prof. Martin Bajus je výz-
namnou osobnosťou v oblasti rafinérskych,  petrochemic-
kých, energetických a recyklačných technológií. Charakte-
ristickým rysom bratislavskej školy pyrolýzy nie sú len 
získané výsledky, ale aj ich priemyselná realizácia 
v navrhovaných petrochemických technológiách nielen na 
Slovensku, ale i v zahraničí (ČR). 

Profesor Bajus naďalej aktívne vedecky 
a pedagogicky pôsobí na FCHPT. V roku 2016 sa aktívne 
zúčastnil na 4. ICCT v  Mikulove plenárnou prednáškou: 
Uhľovodíkové technológie, trendy a výhľady petrochémie.  
Prednášku mal aj na 68. Zjazde chemických spoločnosti 
v Prahe. Pre študentov na oddelení OTKR urobil úvod do 
predmetu „Petrochémia“. O tradícii vedeckej školy na 
FCHPT STU prednášal v „Emeritus klube“ (zima 2017). 
Bol predsedom komisie ŠVOČ na fakulte. Doplnil údaje 
do encyklopédie Beliana. Naďalej spolupracuje s firmou 
Dron-Industry pri inovovaní existujúcej technológie v 
Mliečanoch.  

Začiatkom roka 2018 sa profesor Bajus tešil 
z vydania jeho novej knihy Hydrocarbon Technology – 
Petrochemistry, ktorú vydalo nakladateľstvo Slovenskej 
chemickej knižnice Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie v Bratislave.  

Profesor Martin Bajus napísal veľmi potrebný 
a pedagogicky vynikajúci text, ktorý na slovenskom trhu 
chýbal takmer 30 rokov. Vytvoril originálnu koncepciu 
petrochémie založenú na štyroch základných pilieroch.  

Predložená vysokoškolská učebnica je aktuálna, napí-
saná moderným štýlom v angličtine. Predstavuje komplex-
né poňatie spracovanej tematiky. Široký a rozsiahly  záber 
problematiky na 430 stranách zaiste znamenal pre autora 
veľké úsilie a trpezlivosť, predovšetkým obrovské vedo-
mosti z oblasti uhľovodíkových technológií. Kniha je 
vhodná najmä pre pedagógov a študentov vysokých škôl, 
v bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných 
programoch zameraných na výučbu chemickej technoló-
gie, prípadne špecializovaných na petrochémiu (recenzia 
knihy je v ChemZi č.1 (2018)). 

Prof. Bajus sa narodil 30. 1. 1943 vo Vojčiciach, ok-
res Trebišov v srdci Zemplína. Vysokoškolské štúdium  
absolvoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT 
v Bratislave v rokoch 1960–1965. Po ukončení vedeckej 
ašpirantúry nastúpil ako  asistent na  Katedru chémie 
a technológie  ropy  CHTF  SVŠT v Bratislave. V roku 
1985 sa habilitoval na docenta prácou: „Termické premeny 
ropných uhľovodíkov na petrochemikálie“. V roku 1989 
obhájil doktorskú dizertačnú prácu: „Termické premeny 
ropných uhľovodíkov na petrochemikálie“ a v roku 1995 
bol prezidentom SR vymenovaný za profesora Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. So spolupracovníkmi 
napísal dve vysokoškolské učebnice, 8 skrípt a učebných 
pomôcok. Významnou mierou prispel svojim príspevkom 
do troch monografií. Jeho pedagogická angažovanosť sa  
preukázala aj  v tom,  že na fakulte napísal prvú elektro-
nickú učebnicu: Organická technológia a petrochémia – 
Uhľovodíkové technológie (2002). V bakalárskom, inži-
nierskom a doktorandskom štúdiu prednášal predmety: 
Energetické suroviny a technológie (1. ročník), Organická 
technológia a petrochémia (2. ročník), Alternatívne palivá 
(4. ročník), Petrochémia (5. ročník), Uhľovodíkové tech-
nológie I., Uhľovodíkové technológie II., Alternatívne 
suroviny a technológie (doktorandské štúdium) 
a Petrochémiu v inžinierskom štúdiu. V minulosti predná-
šal ešte predmety: Zdroje a využitie palív a Chemická 
technológia. Mimo FCHPT STU prednášal Chémiu pre 
MTF STU, detašované pracovisko v Komárne a „Polymer 
and Applied Organic Chemistry“, CHM-3125 na Universi-
ty of Ottawa v Kanade. Pri práci so študentmi sa osvedčil 
ako vedúci učiteľ študijnej skupiny, vedúci učiteľ ročníka 
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a štúdia popri zamestnaní. Študentov inšpiroval, viedol 
a učil ich správne formulovať myšlienky a transformovať 
ich do bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. 
Viedol 88 diplomových prác a bakalárskych projektov. 
Vychoval deväť kandidátov vied a doktorandov, z ktorých 
dvaja boli riaditelia výskumných ústavov, dvaja našli za-
mestnanie u zahraničných firiem (Holandsko, EXON) 
a dvoch habilitantov. 

V rámci vykonávania pedagogickej činnosti  si  oce-
nenie zaslúžia i jeho organizačné schopnosti. Vykonával  
niekoľko rokov funkciu tajomníka katedry (1980–1990) 
a zástupcu  vedúceho  katedry (1994–1995). Pôsobil  ako  
predseda odborovej komisie doktorandského štúdia Orga-
nická technológia palív. Na Chemickotechnologickom 
odbore bol garantom bakalárskeho štúdia. Bol garantom 
doktorandského štúdia Technológia palív. Bol predsedom 
a podpredsedom komisií  pre štátne skúšky bakalárskeho 
a inžinierskeho štúdia, stálej komisie pre obhajoby doktor-
ských dizertačných prác, člen Rady pre postgraduálne 
štúdium a člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizer-
tačných prác. Bol členom dvoch pracovných komisií ve-
deckej rady STU a podpredsedom komisie pre obhajoby 
KDP. 

Profesor Bajus vypracoval kandidátsku dizertačnú 
prácu „Hydroizomerizácia etylbenzénu na difunkčných 
platinových katalyzátoroch“.  Ako odbor svojej celoživot-
nej vedeckej práce si vybral uhľovodíkové technológie. 
Svojou prácou významne prispel k objasneniu mechaniz-
mu a kinetiky radikálových premien rôznych typov uhľo-
vodíkov. Uznávané sú i jeho výsledky ovplyvňovania prie-
behu pyrolýzy sírnymi látkami, ktoré priniesli nové po-
znatky o mechanizme radikálových reakcií. Výsledky svo-
jej vedecko-výskumnej práce publikoval profesor Martin 
Bajus doma i v zahraničí vo vyše 380 prácach vo forme 
vedeckých článkov, patentov, prednášok a posterov na 
konferenciách. Je autorom a spoluautorom 47 domácich a 
zahraničných patentov. V domácich a zahraničných časo-
pisoch opublikoval 105 a v zborníkoch 109 prác. Od  roku 
1978 sa profesor Bajus pravidelne zúčastňoval na Petro-
chemických sympóziách v Baku (1978),  Lipsku  (1980),  
M. Lázňach (1982), Balatonfürede (1980), Kozubniku 
(1988). Plenárnou prednáškou vystúpil za Československo 
na Sympóziu poriadanom EK Organizácie spojených náro-
dov v septembri 1982 v Prahe. 

Publikované práce našli veľmi širokú odozvu vo ve-
deckej časopiseckej a monografickej literatúre. Svedčí 
o tom vyše 800 citácií publikovaných prác. Pritom väčšina 
publikácií je citovaná v popredných svetových časopisoch 
(vyše 600 podľa SCOPUS) a monografiách. Aktuálny 
záujem o dosiahnuté výsledky z oblasti využitia bioglyce-
rolu, ako vedľajšieho produktu transesterifikácie rastlin-
ných olejov, svedčí o tom, že orientácia profesora Bajusa 
na jeho spracovanie v uhľovodíkových technológiách bola 
správna. Práve pre takéto riešenia získal viacero grantov, 
ako vedúci projektov. Doma získal 8 grantov (GAV, VE-
GA) a dva zahraničné granty (Kanada).  

Charakteristickým rysom jeho úspešnej práce 
v oblasti pyrolýzy nie sú len získané výsledky, ale aj ich 

priemyslová realizácia v navrhovaných petrochemických 
technológiach. Z tohto pohľadu patrí profesor Bajus 
k špičkovým slovenským vedcom a vynálezcom v oblasti 
chemickej technológie. V aplikačnej oblasti spolupracoval 
profesor Bajus na celom rade projektov (Slovnaft, a.s., 
VÚRUP, a.s., EKOIL, a.s., Chemopetrol, a.s., Dron Skla-
dy, s.r.o.) v rámci podnikateľskej činnosti a PHARE. Vr-
cholom jeho výskumného snaženia je realizácia získaných 
výsledkov v priemyselnej praxi. V minulosti to bol predo-
všetkým Slovnaft, a.s. V súčasnosti sa v tomto  smere  
najďalej pokročilo  pri  recyklácii  odpadov. O výsledky 
z pyrolýzy ojazdených pneumatík prejavila záujem firma 
DRON-Industry, ktorá na základe ním dosiahnutých  vý-
sledkov  za  laboratórnych podmienok postavila polopre-
vádzkové zariadenie a následne prevádzkové zariadenie 
v Mliečanoch pri Dunajskej Strede s kapacitou spracova-
nia 15 000 ton ojazdených pneumatík ročne. Jedná sa 
o originálny technologický proces hlbokého termického 
krakovania odpadov s aktiváciou (DSSC/SCA) vyvinutý 
a priemyselne realizovaný na Slovensku. 

Organizačne pôsobil ako člen: International Editorial 
Board of Journal Petroleum and Coal; Organizačného vý-
boru konferencie APROCHEM /ČR/; Vedeckého organi-
začného výboru International Petroleum Conference /SK/; 
Programového výboru Československého zjazdu chemi-
kov /ČR, SK/, Vedeckého výboru sympózia Motorové 
palivá; Komisie pre atestáciu ved.-výsk. pracovníkov MO 
SR, Vedeckej komisie sympózia International Conference 
on Chemical Technology, Mikulov, ČR, ako odborný ga-
rant sekcie Chemprogres CS Zjazdu chemikov a recenzent 
projektov a vedeckých článkov. 

Sme veľmi radi, že sa pán profesor Martin Bajus dožil 
významného životného jubilea v pevnom zdraví 
a vysokom pracovnom nasadení. Želáme Martinovi do 
ďalších rokov veľa zdravia, úspechov a spokojnosti 
v pracovnom i rodinnom živote. 

                    Viktor Milata 
  
 

Za prof. J. P. Novákem 
(7.3.1936 – 22.12.2017) 
  
Dva dny před vánočními svátky 
nás opustil prof. Ing. Josef P. 
Novák, CSc., významná osob-
nost české fyzikální chemie.  
Narodil se v obci Drážov na 
Šumavě a vyrůstal ve velké 
rodině se sedmi sestrami. 
V roce 1945 se spolu s rodinou 
přestěhoval do Stříbra u Plzně, 
kde ukončil základní školu. 

Poté absolvoval střední průmyslovou školu papírenskou 
v Hostinném a zde se seznámil s budoucím celoživotním 
kamarádem a spolupracovníkem prof. Matoušem. V roce 
1954 nastoupil na VŠCHT Praha, kde si po třech letech 
studia vybral jako specializaci fyzikální chemii a ještě 
během studia začal působit jako poloviční asistent na teh-
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dejší Katedře fyzikální chemie. V té době formovaly jeho 
odborné zaměření vynikající osobnosti tohoto pracoviště 
jako prof. Hála či prof. Reiser. Odborně zakotvil 
v chemické termodynamice a specializoval se na stavové 
chování tekutin, fenomenologické teorie jejich směsí a na  
fázové rovnováhy. Byl jedním z průkopníků zavádění vý-
početní techniky při řešení této problematiky u nás. Je 
autorem či spoluautorem přes 100 publikací v odborném 
tisku a více než tří desítek odborných monografií či skript. 
Z nich je možno připomenout především díla Plyny a plyn-
né směsi (vyšlo ve více vydáních), či monografii Liquid – 
Liquid  Equilibria. Nutno vyzdvihnout především jeho 
metodologický přínos v těchto oblastech, kdy nabyté po-
znatky přenášel bezprostředně do výuky. Pozoruhodná je 
jeho aktivita při psaní učebních textů, jsou mezi nimi 
skripta jako Fyzikální chemie, Breviář z fyzikální chemie, 
celostátní učebnice Příklady a úlohy z fyzikální chemie 
a samozřejmě také Stavové chování a termodynamické 
vlastnosti tekutin. Prof. Novák měl vynikající znalost od-
borné literatury, vykazoval až encyklopedické vědomosti 
a kolegové se na něho často obraceli jako na autoritu obo-
ru s žádostí o konzultace. Pražské VŠCHT zůstal věrný po 
celý odborný život s výjimkou delších zahraničních pobytů 

v Karlsruhe (1967) a Oldenburgu (1987). Měl řadu odbor-
ných kontaktů v průmyslové oblasti – spolupracoval mno-
ho let s ČKD Kompresory při přípravě podkladů pro návrh 
velkých průmyslových kompresorů nebo s pracovníky 
Feroxu Děčín při optimalizaci podmínek zkapalňování 
vzduchu. Působil i jako lektor postgraduálních kurzů orga-
nizovaných pro pracovníky v plynárenském průmyslu. 
Celoživotně měl úzké odborné a pedagogické kontakty 
na Katedru chemie Fakulty pedagogické Západočeské 
univerzity v Plzni a působil zde i v pobočce České společ-
nosti chemické.    

Při vzpomínce na prof. Nováka nám vytane na mysli 
jeho skromnost, přívětivost a ochota nezištně pomoci – 
a tak se projevoval nejen v odborném, ale i v osobním 
životě. Rád relaxoval fyzickou prací na své chalupě 
v Hostinném. Byl přirozenou autoritou řady mimopracov-
ních aktivit Ústavu fyzikální chemie a pravidelným účast-
níkem a jedním ze zakladatelů tzv. Pufychu – Putování 
fyzikálních chemiků, zaměřeného na poznávání zajíma-
vých míst České republiky. Bude nám chybět. 

   
Pavel Chuchvalec a Květoslav Růžička 

Výročí a jubilea 

Jubilanti ve 3. čtvrtletí 2018 
  
85 let 
Ing. Jiří Mohyla, (15.7.), Ostrava 
Ing. Miroslav Huml, (26.8.,) Rožmitál pod Třemšínem 
Ing. Růžena Míčková, CSc., (6.9.), Praha 
 
80 let 
Ing. Jiří Černý, (17.7.),Šumperk 
prof. Ing. Jaroslav Šesták, (25.9.), Praha 
 
75 let 
Ing. Věra Bečková, (2.7.), Praha 
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., (17.8.), Praha 
prof. Ing. František Švec, DrSc., (3.9.), Tuchlovice 
 
70 let 
Ing. Miroslav Rotrekl, (26.7.), Pardubice 
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., (11.8.), Lovosice 
Miloš Vaníček, (19.8.), Frýdek Místek 
Ing. Marcela Konrádová, (6.9.), Tábor 
Ing. Josef Stuchlík, (20.9.), Hrabyně 
 
65 let 
doc. Ing. Evžen Šárka, CSc, (2.7.), Praha 
doc. RNDr. David Havlíček, CSc., (18.7.), Praha 
prof. Ing. Jan John, CSc., (12.8.), Praha 
doc. Ing. Petr Duchek, (12.9.), Plzeň 
 

60 let 
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc., (7.8.), Brno 
doc. Ing. Richard Hrabal, CSc., (8.8.), Kralupy 

nad Vltavou 
doc. Ing. Jiří Brát, CSc., (17.8.), Praha 
Ing. Jarmila Tyšerová, (29.8.), Valašské Meziříčí 
doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc., (6.9.), Ostrava 
 
 
Srdečně blahopřejeme 
  
  
  
Zemřelí členové Společnosti  
  
Ing. Antonín Kašpar, zemřel 20. ledna 2018 ve věku 

nedožitých 92 let 
prof. Ing. Václav Dědek, CSc., zemřel 2. února 2018 ve 

věku nedožitých 93 let 
 
 Čest jeho památce 
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