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S DOBRÝMI ÚMYSLY NA CESTĚ DO PEKLA

většinu svých publikací!“. Hodnotit je však třeba cokoliv,
protože teprve počet „bobříků“ s sebou nese opravdový
vědecký věhlas2. A zde nepomůže ani „kafemlejnek“ ani
„Metodika 2017+“, které, užívaje „hrubé ukazatele“, jak
jsme se učili v minulém století, klidně mohou vylévat vaničku i s dítětem; tak jako mj. byla práce Antonína Holého
léta přehlížena a označována jako nevzrušivá
„deriváteraj“. Takové plýtvání lidskou prací lze stěží
ospravedlnit.
Hlupák a alibistický byrokrat soptí nad představou
„predátorských“ časopisů, zapomínaje, že jejich bujení se
dá časově korelovat s mocenskou implementací ideje
„open access publishing“, kdy lecjaký vykuk zjistil, že je
hezké, když někdo za publikaci svého článku zaplatí i několik tisíc dolarů (číst a platit za to již nemusí nikdo).
A kola vědy se točí. Bohužel červenou linku mezi hodnými a zlými časopisy nevidí ani sám pan Beall, neboť časopisy z kruhů „predátorských“ získávají „pravé“ IF (ISI/
Clarivate). A kde to nejde, vytvořili si „predátoři“ IF vlastní (jako různé PIFy a SIFy (pozor, neplést se Scientist
Impact Factor3))4. Bude zajímavé, jak klání o platformu
„open source“ dopadne, bezesporu to bude pro některé
vydavatele báječný kolotoč na peníze. Anticipuji, že naše
grantové agentury s potěšením věnují podstatnou část
grantových peněz na publikaci výsledků. „Evropští strýcové“, za podpory EC a ERC dokonce vytvořili koalici S
(cOAlition S), která prosazuje, že po 1. lednu 2020 jakýkoliv výsledek z veřejně podporovaného výzkumu bude
muset být publikován na platformě open access. K tomu
byl formulován „Plán S“ s 10 principy, z nichž jeden, pokud jej dobře chápu, předpokládá, že by poplatky měly být
zaplaceny „ !! nikoli z kapes individuálních výzkumníků !! “.
Jiný pak předpokládá, že pokud nebude dosti vysoce kvalitních časopisů, splňujících požadavky Plánu S, budou
takové „iniciativně zakládány“. Je obdivuhodné, jak něco
takového může v dnešním světě vůbec někoho napadnout.
Takové omezení akademických svobod lze stěží ospravedlnit.
Hlupák a alibistický byrokrat hodnotí negativně i to,
že daný učitel publikuje nezřídka v časopise lokálním
(fuj!), a ještě k tomu v češtině („double plus“ fuj!). Ten
hlupák netuší, že pokud nebudou skutečně kvalitní odborníci publikovat v jazyce mateřském, nastane stav, kdy na
školách základních i středních vznikne situace ne nepodobná triptychu od Hieronyma Bosche „Zahrada pozemských rozkoší“, kde každý dělá, co ho napadne5, používaje
vlastní jazyk a názvosloví. Takové plýtvání lidskou prací
lze stěží ospravedlnit.
Hlupák a alibistický byrokrat netuší ani to, že pokud
pracovník na vinici vědy, a ještě hůře péče o zdraví, potřebuje ke své práci nějakou pomůcku, zřejmě ví jakou, ale
náš byrokrat mu ze sobeckého alibismu nedovolí v rámci

PAVEL DRAŠAR
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
pavel.drasar@vscht.cz
Zahrada badatelské vědy může být z pohledu nezúčastněného člověka vnímána i jako hájemství hračičků,
kteří jen a jen mrhají prostředky daňových poplatníků
(major Terazky by určitě řekl: „Preč s tým buržoáznym
svinstvom“), ale i jako ráj svobodného řemesla a bádání,
který jako jeden z mála může lidstvu přinést prospěch
a oddálit celkový kolaps zapříčiněný činěním vzácně propojených sestřiček Entropie a Enthalpie. Ten nastane, až
(určitá) lidská společnost nebude mít dále energii na to,
aby stále více systém urovnávala a natahovala jeho existenci, jež trvá proti vůli paní „Pravděpodobnosti jejího
výskytu“. Zavlaje pak praporec jiné lidské kultury, která
třeba může jít šířit slávu zulského krále Čaky (Shaka), či
jakékoliv jiné, s nižší enthalpií, protože ani „reálný kapitalismus“ z tohoto kolotoče neumí vystoupit. V těchto případech, ale i v mnoha dalších, ten bádající element, jež je
zde hybatelem, úpí.
Zastavme sa, bratia, nad několika atributy současné
doby, které se postupně, ať již přispěním byrokratů či jako
důsledek neúprosné kompetice vědců o malý koláček financí na ještě menším pískovišti, staly čímsi, co ztvárnil
Chris Rea ve své písni slovy „This ain't no technological
breakdown – oh no, this is the road to hell…“, i když nemyslel zrovna na to, o čem chci napsat.
Za starých časů osobnosti úrovně jako Šorm, Heyrovský, Wichterle, Lukeš, Šantavý atd. atd., pokud hodnotili
něčí vědeckou práci, podívali se na to, co daný člověk či
ústav udělal či plánuje, a bylo. Troufám si říci, že se spletli
jen málokdy, a když, tak v „lidech“. Nepotřebovali
„impaktfaktory“, „hiršindexy“, ani nic takového, protože
dokázali na základě svého vzdělání, moudrosti a citu takové hodnocení řádně udělat a mohli náležitě ohodnotit vykonané dílo, aniž by odměny za něj museli několik let
dopředu plánovat v projektové dokumentaci. Naopak hlupák či alibistický byrokrat anebo šéf, který je nedostatečně
vzdělán a orientován, potřebuje impakt faktor (IF) či cokoli, aby mohl hodnotit (a zapomíná přitom, že onen IF byl
vynalezen proto, aby mj. sloužil knihovníkům při výběru
často používaných časopisů do jejich knihovny, a na to, že
často největší počet citačních ohlasů mají podivnosti, omyly a voloviny). Navíc roku 2013 se i Akademie věd ČR
připojila k Sanfranciské deklaraci (2012), která IF nedoporučuje používat na hodnocení výzkumu, o kterémžto problému psal i náš časopis1; autor toho článku říkával
(a patřil k nejcitovanějším autorům svého ústavu): „Tyhle
vaše hračičky vznikly dlouho po tom, co jsem publikoval
711

Chem. Listy 112, 709728(2018)

Bulletin

zadání výběrového řízení tuto pomůcku ani pojmenovat,
natož popsat. Nebohý pracovník si musí koupit často pouze nabídnutou věc (a teď již neříkám pomůcku), která je
nejlacinější, a dopadne jako ministerský úředník, který si
koupil zásobu laciných lepicích tyčinek, které však byly
vyschlé a již nelepily. Takové plýtvání lidskou prací lze
stěží ospravedlnit.
Hlupák a alibistický byrokrat řídí vědu a rozdává
(často) na jedné straně podstatné státní peníze na (mnohdy
bezduchý a bezúčelný) rádoby aplikační vývoj a prakticky
nedovolí, aby firmy mohly investovat volně a ekonomicky
rozumně do vzdělání a vědy, jako je tomu v kulturních
zemích, a na straně druhé (častěji) odlamují malé částky,
ze kterých se nejen prakticky nedá zaplatit mzda novému
mladému pracovníkovi, ale ani se prakticky nedá koupit
cokoliv v „investiční“ ceně, a ze kterých si navíc mateřská
instituce vezme čtvrtinu a zlá saň DPH prakticky další
čtvrtinu. Nehledě na takové lahůdky, že z grantu povolí
financovat kvalifikované pracovníky ze zahraničí, které ale
musíte sehnat „během 14 dní“. A kola vědy se točí a točí.
Takové plýtvání lidskou prací lze stěží ospravedlnit.
Hlupák a alibistický byrokrat jásal, když „Evropští
strýcové“ vyciselovali doktrínu, že polovina obyvatelstva
v Evropě bude mít vysokoškolské vzdělání (to by snadno
mohli kontrolovat a možná si to i spletli s americkou „high
school“; „dohnat a předehnat!“), zapomínaje, že na to má
tak 10 až 20 procent lidí. K tomu účelu „podnikatelé“ založili v každém okresním městě soukromou univerzitu
s tučným školným. Potom vysokoškolský titul (byť stěží)
připomíná „maduridu“ z filmů podle knížek pánů Žáka
a Rady, podloženou pracemi, které se skládají
z přežvýkaných prací předchozích (i když platí paraprosdokianový citát6 „To steal ideas from one person is plagiarism. To steal from many is research.“). Stejně jako
v režimu nechvalně známém si pak mohl doktorát opatřit
i každý „vlivný kmotr“ nebo „okresní tajemník“. Organizátoři toho marasmu zapomněli na Dublinské deskriptory7,8, které vyžadují, aby tomu tak nebylo, a zapomněli i na
to, že za takové situace sehnat kvalifikovaného člověka na
práci, nejen na vinici vědy, je obtížné, mj. i proto, že
skladník v samoobsluze dostává mnohem vyšší plat. Takové plýtvání lidskou prací lze stěží ospravedlnit.
Hlupák a alibistický byrokrat jásal, když „Evropští
strýcové“ použili budovatelský slogan „trvale udržitelný
rozvoj“, netuše, že taková entita je bytostně proti entropicko-enthalpické bilanci, a tudíž není „trvale“ možná či
„udržitelná“ (trochu mi to připadá jako problém

s udržitelností moči; konec konců to byl jeden z důvodů,
proč se za minulého režimu nesmělo „bezduše aplikovat
fyzikální zákony na společnost“, a tím nahlédnout pod
sukýnku tajemství, že ani komunismus nemůže být finálním systémem uspořádání lidské společnosti). Vzdáleně to
připomíná situaci na planetě Tormans9 ruského vědce
a spisovatele Jefremova, kde obyvatelstvo „vyžralo“
všechny přírodní zdroje a společnost zavázala lidi, aby ve
svém dvacátém šestém roce života odcházeli „dobrovolně“
splnit svoji občanskou povinnost do Chrámu blažené smrti. Historik E. Hobsbawm to nazývá „industriální holokaust“. Také v tomto případě, ale i v mnoha dalších, ten
bádající element, jež má zde být hybatelem, úpí.
Nechci tvrdit, že vše je špatně. Ne, chci jen zdůraznit,
možná jako rytíř smutné postavy, že, pokud by se leckterá
formální bariéra odstranila, kola vědy by se mohla točit
o mnoho intenzivněji. Může být lépe, v novinách vidím
titulky jako „Do Česka míří pět grantů ERC na vědu…“.
A já si vzpomínám, když jsem měl grant od NATO, jediným parametrem, který byl důležitý pro proplacení faktury
či účtenky, byl můj podpis (úředníci z toho měli tenkrát
těžkou hlavu), takže vím, že řada bariér být skutečně nemusí. A jak jsem již mnohokráte napsal: prima, člověk,
který by tuto svobodu v práci na vinici vědy zneužil, by se
holt musel jít živit poctivě.
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CHARAKTERIZACE MICEL NA ZÁKLADĚ DYNAMICKÉHO ROZPTYLU SVĚTLA:
ROVNICE ZOHLEDŇUJÍCÍ VISKOZITU
Anton Paar ‒ Reklamní článek
čtu dynamické viskozity na základě doby pádu kuličky
zjištěné viskozimetrem Lovis 2000 ME se používá hodnota hustoty vzorku. Za účelem určení obou parametrů během jediného měření byl přístroj Lovis 2000 ME zkombinován s hustoměrem DMA 5000 M.
Toto nastavení nám umožnilo porovnat hodnoty velikosti částic vypočtené na základě viskozity ředící látky
vzorku (tj. vody) a hodnoty vypočtené na základě dynamické viskozity stanovené měřením pomocí viskozimetru
Lovis 2000 ME.

TOMÁŠ MUTHNÝ, MICHAL BÁRTÍK, CARINA
BURGSTALLER, SABINE KOKARNIG
a NATHALIE ETCHART
Anton Paar Czech Republic s.r.o
tomas.muthny@anton-paar.com
Klíčová slova: Litesizer™ 500, Lovis 2000 ME,
kosmetika, surfaktanty, micely, velikost částic,
dynamická viskozita

Experiment
Úvod

Příprava vzorku

Kokoamfoacetát disodný (disodium cocoamphoacetate) je mírně amfifilní povrchově aktivní látka získaná
z mastných kyselin kokosového oleje s různě dlouhými
řetězci. Tato látka se často používá v přípravcích pro péči
o pleť a o vlasy, protože vedle čištění poskytuje i péči.
Navíc zvyšuje pěnivost kosmetických přípravků, pokud se
používá spolu s jinými povrchově aktivními látkami. Na
rozdíl od jiných povrchově aktivních látek, jako je dodecylsíran sodný, který je velmi rozšířenou složkou kosmetických výrobků, má kokoamfoacetát disodný relativně
slabé detergentní vlastnosti, a proto je šetrný k pokožce
a nedráždí ji.
V této aplikační zprávě jsme zkoumali vliv pH, koncentrace surfaktantů a iontové síly na velikost částic micel
pomocí dynamického rozptylu světla (DLS) s použitím
analyzátoru částic Litesizer™ 500. Pro účely této studie
byl použit komerční micelární roztok na bázi kokoamfoacetátu disodného.
Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí EinsteinovyStokesovy rovnice (1) je viskozita, je k přesnému výpočtu
velikosti částic nezbytné znát viskozitu roztoku.

Komerční micelární roztok s obsahem kokoamfoacetátu disodného byl zakoupen v místní lékárně.
Za účelem zjištění vlivu iontové síly jsme roztok zředili NaCl v různé koncentraci (10, 30, 50, 150, 300 nebo
600 mM v deionizované vodě) v poměru 1:1.
Za účelem zjištění vlivu pH jsme roztok zředili filtrovanou deionizovanou vodou v poměru 1:1. Hodnota pH
byla následně upravena pomocí 1M roztoku HCl nebo
NaOH.
Ke zjištění účinku koncentrace surfaktantu a viskozity
byl micelární roztok měřen jednak v čisté formě
(„neředěný“) a jednak zředěný filtrovanou deionizovanou
vodou na poměr 1:2, 1:10 a 1:100 (poměr ředěné látky
k celkovému objemu roztoku).

RH 

k BT
6π D

Měření viskozity
Pomocí hustoměru DMA 5000 M (Anton Paar) spolu
s viskozimetrem Lovis 2000 ME (Anton Paar) byla zjištěna dynamická a kinematická viskozita čtyř vzorků roztoku
s různým ředěním (neředěný, 1:2, 1:10 a 1:100). U každého vzorku byla provedena tři měření. Nastavení metody
měření přístrojem Lovis 2000 ME je uvedeno v tab. I.

(1)
Tabulka I
Nastavení viskozimetru Lovis 2000 ME

kde D je translační difuzí koeficient [m2/s], kB Boltzmannova
konstanta [m2kg/Ks2], T teplota [K], η viskozita [Pa.s].

Parametr
Teplota, °C
Úhel, °

Za tímto účelem jsme zkombinovali měření DLS
s měřením dynamické viskozity micelárního roztoku pomocí viskozimetru Lovis 2000 ME na principu padající
kuličky, který se dokonale hodí k měření viskozity zředěných roztoků. Viskozimetr Lovis 2000 ME měří dobu pádu kuličky v kapiláře naplněné vzorkem roztoku. K výpo-

25
50

Režim měření

opakované měření

Měřicí cykly

3

Maximální dovolený
variační koeficient, %
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Měření dynamického rozptylu světla
Pro všechna měření dynamického rozptylu světla
(DLS) byl použit analyzátor částic Litesizer™ 500 (Anton
Paar).
Provedli jsme sérii měření v jednorázových kyvetách
při teplotě 25° C. Přístroj si automaticky nastavil úhel měření, počet měření, polohu fokusu a filtr. Každý vzorek byl
před měřením termostatován, abychom předešli teplotním
gradientům.

Výsledky a diskuse
Výsledky měření viskozity
Naměřené hodnoty hustoty a dynamické viskozity
jsou uvedeny v tab. II. V souladu s naším očekáváním se
obě hodnoty, tj. hustota i viskozita, micelárního roztoku
snižují, pokud vzorek ředíme deionizovanou vodou.
Tab. III obsahuje variační koeficient i obousměrné odchylky k ověření kvality měření přístrojem Lovis 2000 ME.

Obr. 1. Průměrná velikost micelárních částic při různé iontové
síle. Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota +/‒ SD
(standardní odchylka) na základě 6 následujících/po sobě jdoucích měření

Vliv iontové síly na velikost částic micel
důvodem je, že pokud se k micelám přidají protony, molekuly surfaktantů přestanou být ionogenní. Výsledkem je
narušení struktury micel, což vede k agregaci částic. Navíc
se během procesu acidifikace vytratila počáteční monomodální distribuce velikosti micel (obr. 3, horní panel) a rozložení velikosti při pH = 2,6 (obr. 3, střední panel) vykázalo minimálně 3 samostatné vrcholy.
Ukázalo se, že daný jev je reverzibilní, protože jakmile se změnilo pH roztoku zpět na hodnotu 4,6, velikost
částic micel se vrátila na původní hodnotu cca 20 nm.
Z toho je patrné, že molekuly surfaktantů byly opět deprotonizovány a micely se vrátily do původní struktury.

Změna iontové síly ředící látky měla pouze mírný
vliv na velikost částic micel, jak ukazuje obr. 1. I když byl
nárůst průměrné velikosti částic vzorku významný, při
znásobení iontové síly koeficientem 60 se nárůst omezil
jen na cca 10 %. Pravděpodobným vysvětlením tohoto
omezeného účinku je, že zkoumané micely jsou amfifilní,
což znamená, že nesou kladně i záporně nabité funkční
skupiny, takže výsledný náboj je neutrální. Tyto micely
tedy nejsou stabilizovány iontovým účinkem, takže zvýšení iontové síly ředící látky nemá vliv na jejich velikost.
Vliv pH na velikost částic micel
pH mělo na rozdíl od iontové síly výrazný účinek na
tvorbu a velikost micel, jak ukazuje obr. 2 a obr. 3. Při
snížení hodnoty pH zásobního roztoku pomocí 1M HC1 ze
4,7 na 1,74 micely změnily svou strukturu a velikost částic
vzrostla přibližně z 20 nm na cca 90 nm. Pravděpodobným

Tabulka III
Variační koeficienty a obousměrné odchylky měření 4
vzorků micelárního roztoku s různým ředěním (počet měření n = 3)
Ředění vzorku Variační koeficient#
[v Δ H2O]
[%]
Neředěno
0,01
1:2
0,01
1:10
0,02
1:100
0,02

Tabulka II
Hustota a dynamická viskozita 4 vzorků micelárního roztoku s různým ředěním naměřená při teplotě 25° C (střední
hodnota +/‒ SD na základě 3 měření)
Ředění vzorku
[v Δ H2O]
Neředěno
1:2
1:10
1:100

Hustota [g cm‒3]

1,01239 ± 0,00001
1,00469 ± 0,00001
0,99934 ± 0,00001
0,99729 ± 0,00001

Dynamická
viskozita
[mPa s]
1,240 ± 0,001
1,084 ± 0,003
0,954 ± 0,001
0,905 ± 0,001

Obousměrná
odchylka‡ [%]
0,05
0,07
0,05
0,06

# Variační koeficient udává rozdíly [v %] mezi naměřenými dobami pohybu v jednotlivých měřeních vzorku přístrojem Lovis 2000 ME.
‡ Obousměrná odchylka popisuje rozdíly [v %] mezi pohybem dopředu a dozadu u přístroje Lovis 2000 ME.
714

Chem. Listy 112, 709728(2018)

Bulletin

Obr. 2. Změna velikosti micelárních částic (hlavní vrchol dle
intenzity) během postupné změny pH. Osa x ukazuje hodnoty
pH v chronologickém pořadí. Výsledky jsou vyjádřeny jako
střední hodnota +/- SD na základě 6 následujících/po sobě jdoucích měření

Vliv viskozity a koncentrace surfaktantů na hodnoty
velikosti částic micel dle DLS
Zkoumali jsme účinek koncentrace surfaktantů na
základě postupného ředění micelární suspenze deionizovanou vodou. Měření DLS bylo prováděno u neředěného
roztoku a u roztoku zředěného na poměr 1:2, 1:10 a 1:100
(poměr ředěné látky k celkovému objemu roztoku). Vzhledem k velké pravděpodobnosti vlivu ředění na viskozitu
suspenze jsme změřili dynamickou viskozitu každého ředění pomocí přístroje Lovis 2000 ME (viz část 3.1).
Tab. IV a obr. 4 ukazují průměrnou velikost částic vypočtenou pro různá ředění s použitím buď viskozity vody
(„nekorigovaný“ soubor údajů) nebo naměřené hodnoty
viskozity (soubor údajů „korigovaný z hlediska viskozity“).

Obr. 3. Rozložení velikosti částic (dle intenzity) micelárního
roztoku při hodnotě pH 4,7 (horní panel), pH 2,6 (prostřední
panel) a pH 1,7 (spodní panel). Zobrazeno je jedno reprezentativní měření ze 6

Tabulka IV
Velikost částic (podle intenzity) micel vypočtená buď na základě viskozity vody („nekorigovaná“) nebo na základě hodnot
dynamické viskozity zjištěných přístrojem Lovis 200 ME („korigovaná“ vzhledem k viskozitě)
Ředění vzorku
[v Δ H2O]
Neředěno
1:2
1:10
1:100

Nekorigovaná velikost částic#
[nm]
(Rel. SD v %)
14,66 ± 0,46 (3,14 %)
20,32 ± 0,33 (1,55 %)
37,98 ± 0,57 (1,51 %)
120,8 ± 16,8 (13,89 %)

Velikost částic korigovaná
vzhledem k viskozitě# [nm]
(Rel. SD v %)
10,38 ± 0,24 (2,31 %)
16,47 ± 0,26 (1,55 %)
35,77 ± 0,87 (2,44 %)
107,8 ± 10,7 (9,88 %)

Míra korekce‡

‒ 41 %
‒ 23 %
‒6%
‒ 11 %

# Výsledky jsou vyjádřeny jako střední hodnota +/- standardní odchylka na základě 5 následujících/po sobě jdoucích měření. Relativní
standardní odchylka je uvedena v závorce. ‡ Odpovídá relativní změně vypočtené velikosti částic, vezmeme-li v úvahu dynamickou viskozitu vzorku. Korekce = (1 – (nekorigovaná/ korigovaná vzhledem k viskozitě))  100
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na základě viskozity vody, nikoli vzorku, byla stále nadhodnocena o 23 %. U vzorku v ředění 1:10 a dále s tím,
jak se viskozita vzorku blížila viskozitě vody, klesla chyba
na 6 %, ale přesto zůstala významná (P = 0,02).
U vzorku v ředění 1:100 dosáhla velikost částic micel
hodnot vyšších než 100 nm, ale série měření DLS vykázala rovněž větší standardní odchylky (viz tab. IV, spodní
řádek), poukazující pravděpodobně na nestabilitu micel
v roztoku. Tudíž, i když stanovení hodnot velikosti částic
s ohledem na viskozitu vzorku u tohoto ředění stále vedlo
ke korekci – 11 %, u této chyby již nebyla prokázána statistická významnost.

Závěr
Dynamická viskozita je nedílnou součástí výpočtu
velikosti částic na základě měření DLS. Operátor, který
nemá k dispozici viskozimetr, má při práci se vzorkem,
jehož dynamická viskozita není známa, pouze dvě možnosti:
 První z nich je změřit koncentrovaný vzorek a vypočítat velikost částic s použitím dynamické viskozity
ředící látky vzorku s vědomím, že tento postup bude
mít negativní dopad na přesnost výsledku.
 Druhá možnost je provést měření DLS u postupných
ředění vzorku, dokud získané hodnoty (vypočtené
s použitím viskozity ředící látky) nebudou stabilní
nejméně u dvou ředění.
 To bude znamenat, že bylo dosaženo bodu, kdy se
rozdíl mezi viskozitou vzorku a viskozitou ředící látky
stává natolik zanedbatelným, že již nemá vliv
na hodnoty velikosti částic.
Druhý uvedený přístup je vhodný, pokud jde
o částice, které po zředění zůstávají stabilní; v případě
částic, jejichž velikost a chování se liší v závislosti na jejich koncentraci proto, že reagují buď vzájemně mezi sebou, nebo s ředící látkou, je však nutně odsouzen
k neúspěchu. V tomto případě se se snížením koncentrace
částic změní jejich povaha, takže každé ředění se ve skutečnosti stává zcela novým a odlišným vzorkem.
Micely, které představují shluky molekul povrchově
aktivní látky s kulovitou strukturou, jsou učebnicovým
příkladem takového vzorku. Ukázali jsme zde, že velikost
částic micel stanovená pomocí měření DLS přístrojem
Litesizer™ 500 se může lišit v závislosti na iontové síle
ředící látky a jejím pH, ale největší změny velikosti částic
micel jsou pozorovány při prostém ředění vzorku. Zjistili
jsme, že při zředění zásobního roztoku deionizovanou
vodou na poměr 1:100 se velikost částic zdesetinásobila.

Obr. 4. Účinek koncentrace surfaktantu na velikost částic
micel: porovnání údajů vypočtených na základě viskozity
vody (červený sloupec) a viskozity změřené přístrojem Lovis
2000 ME (šedý sloupec). Výsledky jsou vyjádřeny jako střední
hodnota ± SD na základě 5 měření. Statistická významnost byla
vyhodnocena pomocí standardního T-testu s použitím korigovaného a nekorigovaného souboru dat, hodnoty P jsou uvedeny pro
každé jednotlivé ředění vzorku

Ze všech fyzikálních parametrů testovaných v této
studii měla koncentrace surfaktantů největší vliv na velikost micelárních částic. Velikost částic vzrostla z cca
10 nm v zásobním roztoku na více než 100 nm v roztoku
1:100. Zatím není známo, zda důvodem je zvětšení jednotlivých micel v reakci na zvýšenou hydrataci systému nebo
agregace micel do větších struktur.
Nejdůležitější skutečností je, že uvedená data potvrdila, že pro přesné měření velikosti částic vzorků, které mají
podstatně vyšší viskozitu než ředící látka, je nezbytné vzít
v úvahu skutečnou viskozitu vzorku. V případě neředěného roztoku byla průměrná velikost částic vypočtená na
základě změřené viskozity vzorku o 41 % menší než velikost vypočtená na základě viskozity vody (viz tab. IV, 4.
sloupec).
Vzhledem k tomu, že velikost částic vypočtenou
s použitím
„skutečné“
viskozity
vzorku
lze
z matematického hlediska považovat za přesnou hodnotu,
můžeme dospět k závěru, že nekorigovaná hodnota velikosti částic, vykazuje chybu, neboli nadhodnocení o 41 %.
Z důvodu nízké standardní odchylky měření DLS se
tato chyba ukázala jako statisticky velmi významná
(P <0,0001*, viz obr. 4 – „Neředěný“ datový soubor).
Uvedená chyba se ukázala jako velmi významná
(P <0,001) i při ředění 1:2, kdy velikost částic vypočtená

* P-hodnota zjištěna na základě standardního T-testu; ukazuje, že pravděpodobnost, že rozdíl pozorovaný mezi oběma datovými soubory je způsoben rizikem, je nižší než 0,0001 (nebo 0,01 %). Hodnoty P < 0,05 (nebo 5 %) jsou obvykle považovány za ukazatel statisticky významného rozdílu.
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Jedinou možností, jak získat přesný odhad velikosti
částic micel v našem zásobním roztoku, bylo zkombinovat
měření DLS s měřením dynamické viskozity. Tato měření
byla provedena pomocí viskozimetru Lovis 2000 ME
v kombinaci s hustoměrem DMA M. Následně jsme porovnali hodnoty velikosti částic vypočtené na základě viskozity vody a na základě naměřené viskozity jednotlivých
vzorků při použití jak zásobního roztoku, tak různých ředění.
Získané údaje potvrzují, že u neředěných nebo slabě
zředěných vzorků byly hodnoty velikosti částic při výpočtu na základě viskozity vody namísto viskozity vzorku
značně nadhodnocené. Vzhledem k vysoké reprodukovatelnosti měření přístrojem Litesizer™ tento rozdíl přetrvával a byl stále významný i u ředění vzorku na poměr 1:10.
Neupravené hodnoty velikosti částic a hodnoty upravené vzhledem k viskozitě se vrátily k podobným hodnotám (tj. přestaly vykazovat statisticky významný rozdíl),
teprve když byl vzorek zředěn deionizovanou vodou na
poměr 1:100.

Tyto údaje souhrnně ukazují, že přístroj Litesizer™
500, který automaticky zvolí správný měřící úhel, a polohu
zaostření, umožňuje efektivně změřit velikost částic micel
s výbornou reprodukovatelností měření v širokém spektru
chemických prostředí.
Údaje však zejména zdůrazňují skutečnost, že měření
koncentrovaných vzorků pomocí DLS musí být spojeno
s měřením dynamické viskozity vzorku, jinak hrozí riziko
značného zkreslení hodnot velikosti částic. Použití viskozimetru Lovis 2000 ME v kombinaci s hustoměrem DMA M
nám umožnilo dosáhnout výrazně přesnějšího měření velikosti částic koncentrovaných micelárních vzorků. Tento
přístup má význam především pro charakterizaci citlivých
vzorků, jako jsou micely, kde není možné použít ředění ke
zmírnění vlivu viskozity, protože ředění výrazným způsobem mění povahu částic.
Velice si vážíme podpory Prof. Andrease Zimmera
z Univerzity v Grazu, jehož odborné znalosti a zkušenosti
přispěly ke zlepšení kvality této práce.
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PŘEHLED SOUČASNÝCH VÝROBCŮ ČOKOLÁDY OD KAKAOVÝCH BOBŮ
„BEAN-TO-BAR“ V ČR

STANISLAV KRÁMSKÝa a JANA ČOPÍKOVÁb

Dva společníci pánové Stejskal a Koudelka nejdříve otevřeli v centru města obchod s čokoládou, kde prodávali
a stále prodávají nejlepší světové značky např. Amedei
(Itálie), Bonnat a Cluizel (Francie), Taza a Askinose
(USA) nebo Duffy (VB). V roce 2012 se rozhodli, že si
sami budou vyrábět vlastní čokoládu a právě z kakaových
bobů. Na malém zařízení se jim podařilo vyrobit velmi
kvalitní čokoládu, nabízí tabulky o váze 45 a 50 g a 4g
miničokolády. Kakaové boby pocházejí z Ekvádoru,
Madagaskaru a Kostariky a dalších destinací a z nich vyrábějí „single origin bars“. Další druhy jsou směsi kakaových bobů ‒ tzv. blend. V sortimentu výrobků jsou čokolády s vyšším obsahem kakaových součástí (80 až 100 %).
Další zajímavé výrobky jsou např. čokolády s kozím
a ovčím mlékem nebo čokolády slazené třtinovým cukrem,
lískooříškový krém a dražé. Poptávka po jejich čokoládě je
velká, výrobky se prodávají na mnoha místech,
v obchodech racionální výživy a regionálních potravinách
a v kavárnách. První vývoz se uskutečnil do Anglie, kde se
dostali do společnosti dalších bean-to-bar výrobců, a nabízejí
své výrobky v internetovém obchodě www.cocoarunners.com.
Výrobky společnosti Jordi´s získaly řadu ocenění.
Čokoládovna Troubelice (www.cokoladovnatroubelice.cz)
jako druhá v České republice začala vyrábět v roce 2013
čokoládu z kakaových bobů. Majitel pan František Bačík
má otce v Ekvádoru, a také tam žil jako dítě. Nejprve od
roku 2010 začal z této oblasti sám dovážet kakaové boby
a další suroviny. Po řadě pokusů a pořízení potřebného
vybavení začal od roku 2013 vyrábět vlastní čokolády,
které obsahují tuhou koncentrovanou třtinovou šťávu, panelu. Čokoládovna Troubelice vyrábí řadu čokolád
s různou hmotností až do 300 g dárkového balení. Také
tyto výrobky získaly řadu ocenění a jsou dostupné
v obchodech zdravé výživy, regionálních potravinách
a velmi úspěšný je prodej po internetu.
Ajala (název z mayštiny ‒ probuzení, www.ajala.cz)
je brněnská společnost, která vyrábí čokoládu z kakaových
bobů od roku 2014. Majitelé manželé Teplých zpracovávají zejména kakaové boby Criollo z Peru. Struktura čokolády je hrubší, připomíná spíše raw čokoládu a obsahuje
panelu, podobně jako čokoláda z Čokoládovny Troubelice.
Sortiment čokolád je pestrý a kromě kakaových bobů
z Peru jsou zpracovávány boby z Tanzanie, Dominikánské
republiky, Haiti a Ekvádoru. Distribuce míří hlavně do
specializovaných obchodů a kaváren, navázali i kontakt
s distributorem v Německu. Zajímavé obaly jsou českého
původu – ručně tištěné značky Calico. V sortimentu již
mají na 20 druhů 45g tabulek, z nichž některé byly oceněny Academy of Chocolate.
Amali je výroba majitelky Marcely Krplové ve Frýdku-Místku (www.amali.cz). Tento podnik vyrábí 70g čokoládové tabulky s různou recepturou a z určité pěstitelské
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Technologické schéma čokolády je velmi racionální
a v podstatě jednoduché. Fermentované a usušené kakaové
boby jsou po vyčištění upraženy, rozdrceny a slupky jsou
odděleny od jader. Rozdrcená jádra jsou umleta a vzniká
kakaová hmota, která je díky teplu uvolněnému třením při
mletí tekutá. Kakaová hmota se mísí s cukrem, případně se
sušeným mlékem, a vzniká čokoládová hmota. Čokoládová hmota se zjemňuje a zušlechťuje v tekutém stavu. Důležitým krokem je krystalizace stabilní formy kakaového
másla, následuje nalévání do forem a chlazení. Hotové
výrobky jsou uvolněny z forem a konečným krokem je
balení. Základní a zjednodušené dělení odrůd kakaových
bobů je na odrůdu Forastero (kolem 90 % světové produkce) a Criollo (méně než 10 % světové produkce). Kakaové
boby Criollo poskytují čokoládu s jemnější chutí.
V současné době probíhá globalizace výroby čokolády, takže řada světových výrobců vyrábí kakaovou hmotu
a řada světových výrobců kakaovou hmotu nakupuje buď
tekutou v kontejnerech, nebo v pevném stavu, např.
v blocích. Pak existují další výrobci, kteří nakupují čokoládovou hmotu, což je surovina pro jejich produkty.
Objevují se však spotřebitelé, kteří oceňují čokoládu
z určité pěstitelské oblasti a určitého jednoho druhu. Do
popředí se tedy dostává výroba čokolády z kakaových
bobů, která je v posledních letech stále populárnější. Jak
již bylo řečeno, většina velkých a středně velkých producentů používá jako surovinu k výrobě čokolády nebo čokoládových cukrovinek (legislativně bonbonů) kakaovou
nebo čokoládovou hmotu, tudíž jejich výrobky většinou
nenesou označení kakaových bobů z určité pěstitelské
oblasti. Výjimkou je např. společnost Lindt & Sprüngli AG.
Přibližně od začátku tisíciletí jsou na celém světě
zakládány malé společnosti, které využívají menší strojní
zařízení a vyrábějí čokoládu z kakaových bobů z určité
pěstitelské oblasti – tzv. bean-to-bar. V současnosti je
těchto podniků asi 400 a jejich počet stále stoupá, nejvíce
jich je v USA a Velké Británii. Také u nás postupně od
roku 2012 vznikají podniky, které vyrábějí čokoládu
z kakaových bobů z určité plantáže z určité pěstitelské
země. Většinou se jedná o tzv. „startupy“, nově založené
firmy.
V současné době jsou to následující podniky:
Jordi´s Hradec Králové (www.jordis.cz) je první
výrobce čokolády z kakaových bobů u nás od roku 2012.
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oblasti kakaových bobů, zejména z Ekvádoru.
Čokoládovna
Willy
&
Pauli
Olomouc
(www.chocoexclusive.cz) vyrobila své první čokolády
z kakaových bobů z Peru odrůdy Trinitario a nyní zpracovává boby z Tanzanie. Ruční balení tabulek je doplněno
podpisem chocolatiera a pořadovým číslem jednotlivých
tabulek. Čokolády jsou v bio a fair trade kvalitě bez jakýchkoliv cizích přísad.
Čokoládovna Lana Třebíč (www.cokolana.cz) zahájila svou výrobu v roce 2015. Majitel pan Tomáš Lampíř
rovněž vyrábí čokoládu z kakaových bobů a své výrobky
představil na festivalu čokolády ChocolArt v německém
Tübingenu již v prosinci 2016. V Třebíči kromě čokolád
nabízí také čokoládové víno, které vyrábí speciální metodou vinařství Sádek.
Herufek Čejč je majetkem manželů Herůfkových
(http://www.choco-lanyze.cz/), kteří dříve vyráběli luxusní
čokoládové cukrovinky „lanýže“. V současné době zpracovávají kakaové boby z Belize, Dominikánské republiky,
Guatemaly a Madagaskaru. V recepturách čokolád používají jako sladidlo třtinový cukr. Jejich 50g tabulky získaly
rovněž ocenění Academy of Chocolate. V letech 2016 až
2018 se zúčastnili Eurobean festivalu v Německu.
Chocolate Hill Brno (www.chocolatehill.cz) je druhým výrobcem čokolády z kakaových bobů v Brně. Používají odrůdy Criollo z Peru i z dalších oblastí. Zakladatelem
firmy je pan Antonín Branč, který pracoval několik měsíců
na kakaovníkových plantážích v Grenadě. Kromě 50g
tabulek firma nabízí i kakaové boby z jednotlivých oblastí,
společně s degustační ukázkou z nich vyrobené čokolády.
Výrobky firma nabízí v bioprodejnách.
Společnost Kakaovník s.r.o. Čokoládovna Janek
Uherský Brod (http://www.cokoladovnajanek.cz) je kolektiv tří mladých chocolatiérů ‒ studentů. Výroba byla
založena v roce 2015 a kromě čokolád z kakaových bobů
jsou v sortimentu také cukrovinky z belgické čokolády.
Jako sladidlo je v recepturách čokolád použita také panela.
Novinkou jsou čokolády s proteinem.
Středočeská manufakturní čokoláda Žiži Zápy
u Brandýsa nad Labem (www.cokoladazizi-eshop.cz)
vyrábí od roku 2016 čokoládové tabulky s různou recepturou o hmotnosti 45 g z nejkvalitnějších kakaových bobů
např. Criollo z Madagaskaru nebo Arriba National
z Ekvádoru. Výrobky je možné zakoupit na farmářských
trzích nebo na internetu.
Michaela Dostálková v podniku Míšina čokoláda
Praha (www.misinacokolada.cz) vyrábí řadu tabulek
o hmotnosti 80 g. Kakaové boby pocházejí ze všech pěstitelských oblastí. Čokolády, které obsahují 75 % kakaových
součástí, získaly ocenění na Academy of Chocolate
a v regionální soutěži International Chocolate Awards
v Budapešti v roce 2017 a rovněž v roce 2018, kdy její
čokolády získaly dalších 7 ocenění.

Manželé Michnovi ve společnosti Ciao Cacao Ostrava
(www.ciaocacao.cz) začali první pokusy s bean-to-bar
výrobou počátkem roku 2017. Již první tabulky byly velmi
dobré kvality díky vysoce kvalitním kakaovým bobům. Od
roku 2018 mají vlastní provozovnu a začali své tabulky
čokolády s různým složením prodávat v obchodech.
JS Chocolate Jana Šmondrková v Plzni začala
v roce 2017 kromě tradičních čokoládových výrobků
z polev i vlastní výrobu bean-to-bar, nejprve bez použití
jakéhokoliv strojního zařízení, nyní jsou již vybaveni základními stroji, které usnadňují výrobu.
Xocolátl je čokoládová manufaktura na výrobu čokolády v Jeseníku. Chocolatier Marcel Šos o firmě píše:
„Ještě nedávno se našemu kraji říkalo Sudety, než byli zde
žijící Němci odsunuti. S nimi zmizely z našeho kraje
i zdejší tradice a řemeslo. O založení nových tradic a lásce
k řemeslu se snažíme i s naší čokoládovou manufakturou.
V naší čokoládové manufaktuře XOCOLATL pečujeme
o kakaové boby s pečlivostí, řemeslnou zručností a kreativitou. Čokolády naší výroby jsou vyrobeny z výběrových
kakaových bobů vždy jen z jedné země. K doplnění jedinečnosti chuti používáme námi sušené, kandované, zauzené
ovoce, nebo koření. Jen to vzácné koření a exotické ovoce
si musíme dovézt z dalekých krajů.“
Lílá Stará Paka ‒ doposud výroba v malých šaržích
(www.lilachocolate.eu).
1. brněnská čokoládovna Brno-Modřice (www.1bc.cz)
sídlí v luxusní restauraci a od roku 2017 vyrábí čokoládu
bean-to-bar z kolumbijských bobů fino de aroma. Čokoláda je slazena panelou.
Choco café Praha (www.choco-cafe.cz) má v Praze
dvě provozovny na Starém městě. Čokoládová manufaktura se nachází na Betlémském náměstí, kde vyrábí veškerý
sortiment. Kromě běžných druhů čokolád z italské čokolády, desítky druhů tabulek a dalších čokoládových výrobků
včetně cukrářských pro potřeby kavárny začala firma
v polovině roku 2017 s výrobou prvních bean-to-bar tabulek. Jedná se o čokoládu z peruánských kakaových bobů.
Pražská čokoláda Steiner a Kovařík Praha (https://
www.prazskacokolada.cz) je úspěšná společnost, která se
svým sortimentem zaměřuje na pražský turistický ruch,
kam dodává široký sortiment čokolády a čokoládových
výrobků již od roku 2005. V květnu 2018 společnost uvedla do prodeje první bean-to-bar tabulky, a sice 55% mléčnou
čokoládu z kakaových bobů z Kolumbie. Čokoláda je slazená kokosovým cukrem. Další druhy budou následovat.
Bean-to-bar výrobu připravují společnosti Bon Bon
Kovandovi z Tábora a Chocolate Graphics z Tišnova
spolupracující se slovenskou firmou Lyra Chocolate
z Nitry. Lyra Chocolate je zatím jediným výrobcem beanto-bar na Slovensku. Počtem bean-to-bar výrobců se Česká
republika pomalu stává velmocí ve výrobě a prodeji tohoto
druhu čokolády.

719

Chem. Listy 112, 709728(2018)

Bulletin

Ze života chemických společností
Ohlédnutí za 70. sjezdem českých a slovenských
chemických společností
První polovina září, doba před zahájením výuky na
vysokých školách, je, jak v českých zemích, tak na Slovensku, nejčastěji využívanou dobou k pořádání společných sjezdů českých a slovenských chemiků, jichž se
účastní také kolegové z jiných zemí. Tak tomu bylo
i v případě 70. sjezdu českých a slovenských chemických
společností, který se konal ve dnech 9. – 12. září 2018 ve
Zlíně na půdě Univerzity Tomáše Bati, převážně její Fakulty technologické. Naposledy před tím se konal sjezd
v tomto městě před jedenadvaceti lety. Od té doby se mnohé změnilo – z tehdejších dvou zlínských fakult Vysokého
učení technického v Brně vznikla hostitelská univerzita,
která se posléze rozšířila o další fakulty a pracoviště,
a vyrostlo několik jejích nových moderních budov, mezi
nimi Vzdělávací komplex, kde byl Sjezd slavnostně zahájen, a Laboratorní centrum Fakulty technologické, v němž
proběhl celý jeho vědecký a zčásti společenský program.
Na sjezdu bylo přítomno na 300 účastníků včetně
třiceti zástupců partnerských firem. V náplni vědeckého
programu bylo šest plenárních přednášek a jednání v sekcích, jichž bylo třináct: Anorganická chemie, Organická
chemie, Analytická chemie, Elektrochemie a další oblasti
fyzikální chemie, Supramolecular Chemistry, Chemie životního prostředí, Potravinářská a agrikulturní chemie,
Termická analýza, Polymery, biomateriály a biokompozity, Nanotechnologie a pokročilé materiály, Reologie, Chemické vzdělávání a historie chemie a Průmyslová chemie.
V sekcích byly představeny 224 odborné příspěvky, z nichž
bylo 101 plakátové sdělení a 123 byla sdělení ústní.
Záštitu nad Sjezdem převzali rektor UTB prof. Ing.
Petr Sáha, CSc., děkan FT UTB doc. Ing. Roman Čermák,
Ph.D., hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a primátor statutárního města Zlína MUDr. Miroslav Adámek. Na jeho
zahájení v neděli 9. září vystoupili za Českou společnost
chemickou její předseda prof. Ing. Jan John, CSc., za UTB
její rektor a za Slovenskou chemickou společnost její předseda prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. Po těchto vystoupeních
následovalo představení příštího, 71. sjezdu, připravovaného na září 2019 ve Vysokých Tatrách, které prezentoval
místopředseda Slovenské chemické společnosti prof. Ing.
Viktor Milata, DrSc.
První plenární přednášku, která byla v programu
úvodního dne sjezdu, přednesl prof. Janata z Georgia Institute of Technology v Atlantě (USA). V následujících
dnech přednesli své plenární přednášky prof. Jana Hajšlová z VŠCHT Praha, prof. Karel Lemr z Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Radek Zbořil z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v Olomouci, prof.
František Štěpánek z VŠCHT Praha a prof. Viktor Milata
ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Všechny
plenární přednášky se setkaly s velkým zájmem účastníků

Foto: Ing. Theodor Petřík, Ph.D. přebírá z rukou předsedy ČSCH
prof. Johna Cenu Vojtěcha Šafaříka

sjezdu. Rovněž s velkým zájmem se setkalo vystoupení
(v angličtině) delegátky redakce časopisu Chemistry –
A European Journal a vydavatelského sdružení šestnácti
evropských chemických společností ChemPubSoc Europe
Ganny Lyashenko s názvem „Insider Tips for Successful
Submissions: Opening the Editor's Black Box“, které se,
stejně jako plenární přednášky, uskutečnilo v době mimo
jednání v sekcích.
Poprvé od svého založení v roce 2017 se na sjezdu
chemiků sešla skupina Mladých chemiků. V rámci večerní
sekce mladých byly představeny plány a vize této skupiny
do budoucích let a členové měli též možnost diskutovat
aktuální témata v rámci svých chemických disciplín. Součástí programu byla i degustace karibských rumů pod patronací firmy Metrohm, která zapůjčila svůj titrátor pro
přesné dávkování kapalin. V rámci spolupráce s kolegy ze
Slovenska byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci
obou sekcí mladých chemiků.
Obvyklou součástí programů sjezdů chemiků se staly
soutěže. Novinkou na 70. sjezdu byla Metrohm Young
Chemist Award představující 100 tisíc Kč, v níž zvítězila
Mgr. Monika Hermanová z Biofyzikálního ústavu AV ČR
v Brně. V této soutěži byly uděleny také dvě ceny poroty
po 10 tisících Kč, které získali Mgr. Simona Baluchová
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Mgr. Jan
Špaček, Ph.D. ze stejného pracoviště jako vítězka. Vyhlášení vítěze a cen poroty proběhlo v pondělí 10. září
v Městském divadle Zlín před představením pro účastníky
Sjezdu ‒ detektivní komedie Smrt v hotelu Alexandria.
Nejdelší tradici má Cena SHIMADZU. V ní obsadila
první místo s odměnou 1500 EUR Mgr. Ivana Mejdrová,
Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR,
druhého místa s odměnou 900 EUR dosáhl Mgr. Zdeněk
Farka, Ph.D. z výzkumného centra CEITEC v Brně a třetí
místo s odměnou 450 EUR obsadil Ing. Filip Květoň
z Chemického ústavu Slovenské akadémie vied. Po vyhlá720
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Foto: Vítězka Metrohm Young Chemist Award Mgr. Monika Hermanová z Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně

Foto: Mgr. Tomáš Lízal přebírá Cenu děkana Fakulty technologické UTB ve Zlíně

šení výsledků v Laboratorním centru FT UTB v úterý
11. září před začátkem pivního/vinného večírku převzal
organizátor této soutěže, Office & Sales Manager CZ &
SK firmy SHIMADZU Ing. Theodor Petřík, Ph.D.,
z rukou předsedy ČSCH prof. Johna Cenu Vojtěcha Šafaříka za dlouholetou spolupráci s Českou společností chemickou, podporu časopisu Chemické listy a za organizaci
soutěže o Cenu SHIMADZU. Doktor Petřík vzpomenul,
že to bylo právě ve Zlíně, na 50. sjezdu českých a slovenských chemických společností v roce 1997, kdy začal s
představiteli ČSCH jednat o pořádání Ceny SHIMADZU
na sjezdech chemiků.
Na závěr sjezdu byly vyhlášeny výsledky Ceny děkana Fakulty technologické UTB ve Zlíně (soutěže o nejlepší
plakátové sdělení) a Ceny rektora UTB ve Zlíně (soutěže
o nejlepší přednášku). První z nich – zlaté hodinky –
z rukou děkana FT UTB doc. Ing. Romana Čermáka,
Ph.D. převzal Mgr. Tomáš Lízal z Masarykovy univerzity
v Brně. Druhou z nich, s odměnou 20 tisíc Kč, vyhrál Mgr.
Tomáš Zelenka, Ph.D. z Ostravské univerzity.

Velký dík pořadatele, jímž byla Česká společnost
chemická, a organizátorů za podporu Sjezdu zasluhují jeho
sponzoři a partneři: SHIMADZU Handels GmbH – organizační složka, Praha; OPTIK INSTRUMENTS s.r.o.,
Brno; vydavatelské sdružení evropských chemických společností ChemPubSoc Europe, Weinheim, Německo; Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín; Metrohm Česká
republika s.r.o., Praha; Pragolab s.r.o., Praha; Fatra, a.s.,
Napajedla; Anton Paar Czech Republic s.r.o., Praha; Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., Praha; VWR
International s.r.o., Stříbrná Skalice; HPST, s.r.o., Praha;
NETZSCH-Gerätebau GmbH, odštěpný závod, Praha;
ANALYTIKA, spol. s r.o., Praha; ANAMET s.r.o., Praha;
P-LAB a.s., Praha; AMEDIS, spol. s r.o., Praha; Lach-Ner,
s.r.o., Neratovice; DEZA, a.s., Valašské Meziříčí; SPUR,
a.s., Zlín; HELAGO-CZ, s.r.o., Hradec Králové; Fisher
Scientific s.r.o., Pardubice; Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně a její Fakulta technologická; Mendelova univerzita
v Brně; časopisy Chemagazín, Chemické listy a Gumárenské listy.

Foto: Vítězové Ceny Shimadzu (zleva): Ing. Filip Květoň, Mgr.
Ivana Mejdrová, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Foto: Plenární přednáška profesora R. Zbořila
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Dík za zodpovědný dohled na kvalitu abstraktů vědeckých sdělení, jež jsou uveřejněny ve sborníku příspěvků prezentovaných na Sjezdu, který je náplní 5. čísla ročníku 16 (2018) Czech Chemical Society Symposium Series, a za hladký průběh vědeckého programu patří garantům odborných sekcí. Snahou organizátorů bylo zabezpečit
také uspokojivý společenský program a celkově konferenční pohodu. Pomáhala nám řada mladých „helpíků“,
studentů FT UTB, kteří byli přítomným účastníkům představeni při ukončení Sjezdu a kteří si zasluhují poděkování
za tuto pomoc.
Vzdání díků patří také přírodě za krásné počasí, kterým nás v době konání Sjezdu obdařila, byť asi jen málokdo si přál tak vysoké denní teploty, kterých si užil při
přechodech mezi budovami Laboratorního centra, menzy
a koleje či hotelu, anebo při toulkách po městě nebo jeho

okolí, jestliže jim dal přednost před poslechem přednášek.
Díky přízni počasí bylo možné, aby pivní/vinný večírek
mohl probíhat také na terase za budovou Laboratorního
centra a nemusel být omezen na vnitřní prostory a mnozí
jistě ocenili příjemné večerní či noční procházky z míst
společenských akcí do svých dočasných domovů.
Další příležitostí k účasti na multioborovém setkání
českých a slovenských chemiků bude 71. Zjazd Chemikov,
který připravují slovenští kolegové. Jeho dějištěm bude
Grand Hotel Bellevue ve Starém Smokovci ve dnech 9. –
13. září 2019. Vysoké Tatry byly vždycky atraktivním
místem pro pořádání sjezdů chemiků, naposled v roce
2017. Není pochyb, že to platí i o sjezdu příštím. Můžeme
se na něj těšit.
Stanislav Kafka a Michal Rouchal

Akce v ČR a v zahraničí
Rubrika je k dispozici na webu na adrese http://
csch.cz/akce/seznam/ .

Odborná setkání
téměř řádově předčil. Z neevropských zemí se zúčastnilo
na 300 účastníků. Chemici z ČR přednesli řadu zvaných
přednášek a celkem na 30 příspěvků. Prof. Jana Roithová,
PhD. byla oceněna udělením titulu CPSE Fellow za své
publikační aktivity v evropských časopisech.
Téměř polovina delegátů se zúčastnila kongresové
večeře, pořádané v liverpoolské katedrále, která, překvapivě, je funkčním protestantským kostelem. Slavnostní atmosféra a luxusní menu poněkud kazila stolní vína, navíc
podávaná ve velmi šetrném množství. Úspěšnou revanší za
tuto „drobnost“ může být velmi úspěšný koncert skupiny
The Bootleg Beatles, kterým se podařilo oživit velmi beatlesovský večer.
Organizátorům lze jen poděkovat za úspěšnou akci,
která přispěla k prohloubení spolupráce a zlepšení obrazu
chemie ve společnosti.

Evropský chemický kongres v Liverpoolu
Ve dnech 26.‒30. srpna 2018 se v Liverpoolském
paláci ACC konal sedmý Evropský chemický kongres. Při
byť poněkud slabší účasti, kolem 1,5 tisíce chemiků z 66
zemí, jde o jednu z největších akcí svého druhu v Evropě.
Na začátku kongresu byla zmíněna výročí členských společností z Estonska (100 let), Finska (100), Německa (125
a 150), Norska (125), Polska (100), Rumunska (100)
a Ruska (150) a 100 let od založení IUPAC.
Kongres byl významně podpořen sponzory a vystavovateli, mezi které patřily společnosti BASF, ACS, Unilever, Merck, UCB, CPSE, MDPI AG, Mestrelab, RSC, abcr
GmbH, Advion, Biotage, Bruker, Cranfield University, De
Gruyter, EuChemS, 8th EuChemS Chemistry Congress
2020, Georg Thieme Verlag KG, GDCh, Giotto Biotech,
Horiba Scientific , Magritek GmbH, QuantIC , SPECS
Surface Nano Analysis GmbH, Springer, Nature, ThalesNano a Wiley VCH.
Je milé, že na tomto kongresu počet účastníků z ČR
byl téměř stejný, jako v Seville a odpovídal velikostí např.
účasti z Německa a Itálie, řadu evropských zemí však

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT
INTER-VECTOR LTV17006.
Pavel Drašar
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14th International Students Conference
„Modern Analytical Chemistry“
Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy hostila ve dnech 20. a 21. září 2018 již
po čtrnácté studenty doktorského studia oboru analytická
chemie, kteří tak měli příležitost prezentovat a diskutovat
svůj výzkum. Na konferenci, která proběhla pod záštitou
Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti,
bylo zastoupeno celkem pět evropských zemí: Bělorusko,
Německo, Polsko, Rusko a Česká republika, a jedenáct
univerzit. Díky tomu v prostorách Chemického ústavu
PřF UK zaznělo celkem čtyřicet osm zajímavých přednášek ze všech oblastí moderní analytické chemie, od výzkumu a vývoje nových analytických technik, přes modifikace
a optimalizace metod, autentikaci výrobků, až po aplikaci
analytické chemie ve výzkumu historickém, lékařském
nebo geologickém. Kvalita všech příspěvků byla velmi
vysoká jak po stránce obsahové, tak po stránce jazykové,
neboť jednacím jazykem konference je výlučně angličtina,
což napomáhá kultivaci jazykových znalostí jejích účastníků. Konference vedle odborné a jazykové stránky přispěla
všem účastníkům i ke sdílení zkušeností a navazování
kontaktů s jinými pracovišti. Valná část příspěvků byla
jako rozšířené abstrakty publikována i v konferenčních
Proceedings, abstrahovaných ve Web of Science. Za úspěchem konference stojí i podpora jejích sponzorů, předních
firem dodávajících vybavení nebo chemikálie pro analytické laboratoře, konkrétně firem Ecom (www.ecomsro.com),
Fisher
Scientific
(www.thermofisher.cz),
Lachner

(www.lach-ner.com), Waters (www.waters.com) a Watrex
(www.watrex.com). Všem sponzorům patří velký dík organizátorů i účastníků konference.
Jménem organizátorů si dovoluji co nejsrdečněji
pozvat na jubilejní 15. ročník konference, který se uskuteční ve dnech 19. a 20. září 2019. Veškeré informace naleznou zájemci na webových stránkách konference: http://
www.natur.cuni.cz/isc-mac/
Karel Nesměrák
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK

Členská oznámení a služby
Profesoři jmenovaní s účinností od 14. 6. 2018

prof . Mary O'Connell, Ph.D. MS
pro obor Biomolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rizeni-kejmenovani-profesorem

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
pro obor Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

prof. Ing. František Buňka, Ph.D.
pro obor Potravinářská chemie
na návrh Vědecké rady VUT Brno

prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
pro obor Technologie makromolekulárních látek
na návrh Vědecké rady UTB Zlín

prof. Ing. Jiří Hanusek, PhD.
pro obor Organická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
pro obor Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého

prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
pro obor Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice
prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.
pro obor Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady UK Praha
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Evropský koutek
Schůze výkonného výboru Evropské chemické
společnosti

Valná hromada Evropské chemické společnosti
Generální shromáždění asociace Evropských chemických společností EuChemS ve dnech 25.‒26. srpna 2018
v Liverpoolu na základě jednání exekutivy pod taktovkou
prezidentky prof. Pilar Goya Laza projednala sérii bodů,
které jsou často již tradičními.
Kromě zprávy o práci sekretariátu, vedení asociace
a schůzích exekutivy se zasedání věnovalo práci divizí
apracovních skupin. Jako samostatný bod projednalo práci
Evropské sítě mladých chemiků (ECYN).
Shromáždění přijalo jako nového člena Svaz chemiků
Bulharska s účinností od 1. 1. 2019. Pracovní skupinu
Chemistry and Energy povýšilo po splnění předepsaných
požadavků na divizi.
Shromáždění se rozsáhle věnovalo financím společnosti, o kterých referoval hospodář EuChemS prof. Eckart
Rühl. Hospodaření asociace za minulý rok, na základě
zprávy auditorů, bylo schváleno. Schválen byl i rozpočet
na rok 2019 s tím, že se neuvažuje o zvýšení členských
příspěvků, které platí členské organizace podle počtu
svých členů. Byl schválen i rámcový plán aktivit na rok
2019.
Reiner Salzer referoval o současném a budoucím průzkumu zaměstnatelnosti absolventů chemických škol
v Evropě, který by se měl v budoucím kole konat pro Evropu a ve spolupráci s ACS i pro USA.
Shromáždění bylo seznámeno s online kursem o chemické etice, akcemi k roku periodické tabulky.

Výkonný výbor asociace Evropských chemických
společností EuChemS ve dnech 24.‒25. srpna 2018
v Liverpoolu pod taktovkou prezidentky prof. Pilar Goya
Laza projednal řadu aktuálních otázek.
Projednal
připojení
EuChemS
k prohlášení
„Memorandum of Understanding to cooperate and to work
towards developing global standards for teaching chemistry at university level“, které by mělo být přijato všemi
klíčovými hráči na poli chemického vzdělávání.
Na základě referátu prof. Wolframa Kocha se výbor
věnoval diskusi o současných problémech spojených
s aplikací tzv. Open science, zejména v problematice publikování vědeckých výsledků. Rozsáhle projednal Mezinárodní rok periodické tabulky (2019), kde se přiklonil
k propagaci akce pomocí videohry, pomocí formy periodické tabulky zdůrazňující „vzácnost“ některých prvků,
případně pomocí dedikované publikace.
Valné shromáždění se věnovalo přípravě Evropského
chemického kongresu v Lisabonu (2020) a v Dublinu
(2022) a konferencím ABCChem (Atlantic Basin Conference on Chemistry), kdy prvá se uskutečnila v lednu t.r.
v Cancúnu, v Mexiku. Projednalo poziční dokument EuChemS k akci Horizon Europe ‒ Framework Programme 9
a stav tzv. podporujících členů asociace (Supporting members).
Zvláštní pozornost věnovalo shromáždění online kursu Etika v chemii, který zpracovala pracovní skupina EuChemS (Hardtmut Frank, Jan Mehlich, Iwona Macieowska
a spol.), který bude jako pilotní verze experimentálně zařazena do výuky na univerzitách, které se k tomu přihlásily.

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT
INTER-VECTOR LTV17006.
Pavel Drašar

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT
INTER-VECTOR LTV17006.
Pavel Drašar

Recenze
Brožura pro střední školy od autora doc. Ing. Milana
Šípka, CSc. se velmi čtivým způsobem zabývá základními
membránovými separačními procesy. Membránové procesy jsou v současné době stále více součástí mnoha nových
technologií v řadě průmyslových odvětví. Proto je třeba
znalosti o těchto separačních procesech u široké veřejnosti,
včetně učitelů technických předmětů a žáků středních škol
zásadním způsobem prohloubit a seznámit je zábavnou
a srozumitelnou formou s novými trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. To je hlavní důvod k sepsání
této brožury, popisující základní membránové procesy

Milan Šípek:
Základní membránové procesy
Vydala Vysoká škola chemickotechnologická v Praze a Česká membránová platforma, 1. vydání, 2018
64 stran, brožovaná vazba
ISBN 978-80-7592-923-2 (VŠCHT
Praha)
ISBN 978-80-906831-5-0 (CZEMP)
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a jejich praktické využití. Doc. Šípek, který se v tomto
oboru pohybuje již více jak 30 let se stručně, ale výstižně
zabývá po předmluvě a úvodu tlakovými membránovými
procesy, membránovým dělením plynů a par, pervaporací
a elektromembránovými procesy.
Každý z těchto procesů je dále členěn na podkapitolky, které jednotlivé separační procesy detailně popisují
a ukazují jejich praktické využití v praxi včetně stručné
historie procesu, současného stavu a závěru.
Na samý závěr brožury je stručné shrnutí všech procesů a je i nastíněna jejich perspektiva do budoucnosti.
Tuto brožuru hodnotím jako vysoce aktuální, především
z praktického hlediska pro případné zájemce ze středních
technických škol. Celá brožura je psána srozumitelnou
češtinou a to bez zbytečných odborných termínů.

vyhrazen jen mužům. Ačkoli jejím snem bylo studium
medicíny, na kterou její finance nestačily, zahájila svou
profesní kariéru jako učitelka na dívčích školách. Až prof.
R. H. A. Plimmer z University College London jí vyzval
v roce 1911, aby se ujala přednášek biochemie výživy
a připojila se k jeho výzkumné skupině. Její první publikace již v roce 1912 byla věnovaná studiu laktasy
v zažívacím traktu psa. Po vypuknutí 1. světové války
neváhala a přihlásila se do Červeného kříže a celé čtyři
roky pracovala ve vojenských nemocničních kuchyních
v několika evropských zemích. Již rok po skončení války
uveřejnila další publikace, ještě věnované enzymům
a vitaminům. Obrat nastal po roce 1920, kdy v rámci skupiny F. G. Hopkinse začala studovat biochemii mikroorganismů, která se stala na celý život jejím hlavním programem.
Ačkoli Marjory Stephenson aktivně pomohla vytvořit
metodický aparát studia metabolismu mikroorganismů
a uveřejnila mnoho publikací, nepouštěla se teoretických
představ o řízení dějů v buňce. Dá se říci, že bez jejího
přispění by přechod od biochemie mikroorganismů
k současné molekulární biologii nebyl tak přímočarý. Text
knihy je doprovázen jak fotografiemi, tak karikaturami,
které dokreslují atmosféru, která panovala v řešitelském
týmu. Zvláště karikatury ukazují, že věda a humor k sobě
patří.
Doba, ve které žila, však nedávala vždy důvody
k veselí. Na její život měly vliv události, které hýbaly Evropou, ať už to byla Velká válka nebo změny, které nastaly
v Německu třicátých let a další světová válka. Tehdy pomohla zahájit novou existenci mnoha vědcům nuceným
pro svůj původ uprchnout z Německa.
Znalost historie moderní biochemie není součástí
výukových schémat, a pro valnou většinu studentů je rozlišovací schopnost mezi objevy 19 a 21. století nulová. Shora uvedená kniha pomocí osobního příběhu Marjory
Stephenson mapuje významné etapy rozvoje jak obecné
biochemie, tak biochemie mikroorganismů. V dnešní době,
kdy téměř anonymizované zástupy badatelů publikují denně tisíce sdělení, je až neuvěřitelné, jak malá byla komunita vědců, ke které Marjory Stephenson náležela, a která
položila základy pro současnou, neustále rostoucí úroveň
molekulární biologie.
Jarmila Pazlarová

Pavel Izák

Soňa Štrbáňová:
Holding Hands with Bacteria ‒ The Life and
Work of Marjory Stephenson
SpringerBriefs in History of Chemistry,
ISSN 2191-5407 ISSN 2191-5415 (electronic),
SpringerBriefs in Molecular Science ISSN 2212-991X
SpringerBriefs in History of Chemistry
ISBN 978-3-662-49734-0 ISBN 978-3-662-49736-4
(eBook)
Soňa Štrbáňová knihu rozvrhla do 7 kapitol (145
stran), každá z nich je vybavená znamenitou dokumentací,
nechybí velmi podrobný věcný a jmenný rejstřík. Kniha je
sepsaná kultivovanou angličtinou. Obsahem knihy je
chronologická informace o době a životním usilování M.
Stephenson. Autorka prostudovala mimořádně velké
množství dokumentů, původních článků a osobních výpovědí k vytvoření velmi životného a inspirujícího portrétu
jednoho vývojového stadia biochemie.
Současná úroveň molekulární biologie byla vystavěná na základě prací vědců, jakým byla Marjory Stephenson, narozená v roce 1885, pro kterou nebylo vůbec jednoduché zahájit studium na univerzitě. Díky podpoře rodiny
a stipendiu mohla absolvovat studium fyziologie, fyziky
a biologie v Cambridge, bez udělení titulu, který byl tehdy
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Osobní zprávy
Kromě akademických funkcí na fakultě i ZČU zastával řadu funkcí v dalších institucích doma i v zahraničí.
Byl při zrodu plzeňské pobočky Československé společnosti chemické, ve které dlouhá léta zastával funkci předsedy. Jako člen odborné skupiny České společnosti chemické pro výuku chemie v roce 2005 obdržel cenu Viléma
Baura.
Od malička miloval přírodu a všechno, co souviselo
s její ochranou a pobytem v ní. S tím souvisí i jeho členství
ve skautském hnutí, ve kterém pokračoval v ilegální činnosti i po komunistickém zákazu české organizace Junák
v roce 1950. Vedl turistický oddíl mládeže, ve kterém vychovával děti k lásce k přírodě a vznešeným lidským ideálům. Po roce 1989 se aktivně angažoval v Klubu oldskautů
Bílá střela, kde se stal velmi oblíbeným a uznávaným členem.
Pro svou milou, skromnou a přátelskou povahu byl
v řadách svých kolegů i studentů velmi oblíben. Mnoho
jeho studentů se ještě po dlouhých letech rádo na katedru
vrací a na prof. Kraitra vzpomíná.
Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc. nežil nadarmo. Přispěl
k profesionální, korektní a přátelské atmosféře na katedře.
Nikdy nikomu vědomě neublížil, naopak řadu lidí svojí
činností potěšil. Ti všichni na něj budou s uznáním vzpomínat a všem nám bude scházet.

Ohlédnutí za profesorem
Kraitrem
Dne 13. června 2018 nás po těžké
nemoci opustil jeden ze zakládajících členů katedry chemie plzeňské
pedagogické
fakulty
prof. Ing. Milan Kraitr, CSc., který
ji dlouhá léta vedl a byl jejím platným členem až do posledních
chvil svého života.
Narodil se v roce 1937 v Plzni do
pošťácké rodiny. Po maturitě na
jedenáctileté střední škole v Plzni
byl v roce 1955 přijat na VŠCHT
Praha, odkud v roce 1958 přestoupil na chemickou fakultu
Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě, kde
v roce 1960 ukončil studium v oboru obecné chemie ve
specializaci chemické technologie dřeva. Jako absolvent
pracoval v letech 1960 až 1963 v Západočeských papírnách v Plzni ve funkci technologa. V roce 1963 nastoupil
jako odborný asistent se zaměřením na analytickou chemii
a chemickou technologii na Pedagogický institut, pozdější
Pedagogickou fakultu v Plzni, nyní Fakultu pedagogickou
ZČU v Plzni.
V letech 1965 až 1970 absolvoval pod vedením profesora Čůty externí vědeckou aspiranturu v oboru analytická chemie, kterou ukončil v roce 1978 obhajobou kandidátské disertační práce zaměřené na plynovou chromatografii.
V roce 1978 na Pedagogické fakultě v Brně habilitoval a v témže roce byl jmenován docentem pro obor teorie
vyučování chemii.
V roce 1988 se na Pedagogické fakultě v Hradci Králové podrobil jmenovacímu řízení a v roce 1989 byl jmenován profesorem pro obor didaktika chemie.
Jeho výzkumná a publikační činnost byla velmi bohatá. Vycházela z jeho odborného zaměření, bohatých pedagogických zkušeností a dokonalé znalosti poměrů
v evropském i mimoevropském prostoru.
Vášnivě rád cestoval. Díky změně režimu po roce
1989 procestoval skoro celý svět. O svých cestách dovedl
velmi poutavě vyprávět.
Jako světaznalý, všestranně nadaný člověk vynikal
neobyčejně širokým rozhledem, který uměl přenášet nejen
na studenty, ale i na veřejnost. Velmi oblíbený byl u účastníků Univerzity třetího věku.
Chemická technologie se stala dominantním předmětem jeho profesního života, což se projevovalo nejen
v trvalé aktualizaci výuky předmětu, ale i v jeho publikační činnosti. Výuku chemické technologie doplňoval dokonale připravenými exkurzemi do výrobních podniků, které
zpestřoval předem promyšlenými naplánovanými návštěvami zajímavostí navštívených oblastí.

Václav Richtr, Vladimír Sirotek,
Jiří Karlíček, Vojtěch Holub

Vzpomínka na profesora
Vratislava Ducháčka
Dne 5. srpna 2018 nás zaskočila zpráva, že ve věku 77 let
zemřel náš kolega a spolupracovník pan prof. Ing. Vratislav
Ducháček, DrSc., zaměstnanec
Vysoké
školy
chemickotechnologické v Praze.
Vratislav Ducháček se narodil
16. 2. 1941 v Hradci Králové.
Po maturitě na jedenáctileté
střední škole v Hellichově ulici v Praze (dnes Gymnázium
Jana Nerudy) byl přijat na Fakultu organické technologie
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Studium
ukončil v roce 1963 na Katedře technologie kaučuku
a plastických hmot. Pod vedením prof. Ivana Franty absolvoval vědeckou aspiranturu, disertační práci obhájil v roce
1967 a stal se vědeckým pracovníkem. V roce 1980 se
habilitoval pro obor Technologie makromolekulárních
látek, v roce 1991 obhájil doktorskou disertační práci
(DrSc.) a v roce 1993 byl jmenován profesorem.
Doba jeho studia byla doprovázena masivním rozvojem výroby a zpracování plastických hmot a kaučuků. Tyto
726

Chem. Listy 112, 709728(2018)

Bulletin

materiály pronikaly prakticky do všech oborů lidské činnosti a přispívaly k zvyšování a zjednodušování produkce
rozmanitých výrobků a tím i životní úrovně. Proto zájem
studentů o polymerní obory vzrůstal. Díky svému vzoru
prof. Frantovi, se prof. Ducháček ve své vědecké práci
zaměřil především na zpracování kaučuků a přispěl
k objasnění dějů probíhajících při vulkanizaci kaučuků
a pochopení struktury finálních pryžových materiálů. Tyto
znalosti využíval v rámci aplikovaného výzkumu ve spolupráci
s předními
výrobci
pryžových
výrobků
v Československu a České republice, jako Barum, Rubena,
Mitas a další. O výsledky základního i aplikovaného výzkumu se podělil nejen s předními odborníky formou celé
řady publikačních výstupů, přehledných referátů na konferencích a seminářích, ale i se svými studenty a doktorandy.
S rozvojem polymerní chemie se podílel na vytváření názvosloví, norem a přebírání pojmů z jiných jazyků.
Celé více jak padesátileté působení pana profesora na
VŠCHT Praha bylo vedeno přesvědčením, že základním
posláním naší školy je výchova odborníků nejen pro základní výzkum, ale především pro průmysl. Zaměřil se na
výuku studentů v oblasti zpracování plastů, pryží
a recyklaci polymerních materiálů. Vždy zdůrazňoval těsné spojení zpracování a syntézy polymerů vedoucí
k chemickému i fyzikálnímu pochopení podstaty studovaných jevů. Zavedl a rozvíjel výuku předmětů Polymerní
materiály, Gumárenské suroviny a jejich zpracování
a Suroviny pro polymerní materiály. Studium rozhodně
ulehčil studentům sepsáním řady učebních textů.
Na Katedře polymerů, dnes Ústavu polymerů se podílel na vytváření studijních programů ve všech formách
studia. Byl rovněž dlouholetým členem řady zkušebních
komisí. Studenti si jistě hojně vzpomenou na náročnost
při zkoušce a vyžadování používání správných termínů
a formulací a dodržování zásad českého jazyka. Totéž
platilo i při prezentacích studentů i nás zaměstnanců na
seminářích ústavu.
V letech 1994–2006 po tři funkční období zastával
funkci vedoucího ústavu. Byl členem vědeckých rad na
naší Fakultě chemické technologie a Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a oborových rad doktorských studijních programů FCHT Univerzity Pardubice,
PřF UK Praha a FCH VUT Brno. Na ÚMCH AV ČR Praha byl členem Rady ústavu.
Vedle pedagogické a vědecké práce byl činný i v celé
řadě mezinárodních a tuzemských společností. V letech
1984‒1986 externě působil v Ženevě jako konzultant Evropské hospodářské komise OSN. V období 1993 až 2018
byl předsedou výboru Gumárenské skupiny při České společnosti průmyslové chemie. Dále byl členem výboru Mezinárodní společnosti pro pořádání gumárenských konferencí, České společnosti chemické a řady dalších profesních organizací.
Vratislav Ducháček nám bude velmi chybět. Zůstane
však v našich vzpomínkách jako vynikající odborník
v oblasti polymerních materiálů, kolega a kamarád.
Za pracovníky ústavu polymerů
Jiří Brožek

Ing. Ján Biroš, CSc.
(1930‒2018)
Dne 22. července 2018 zemřel Ing. Ján Biroš, CSc.,
jeden ze zakládajících vědeckých pracovníků, kteří stáli
s profesorem
Wichterlem
u zrodu a budování Ústavu
makromolekulární chemie Československé akademie věd.
Vědeckou a organizační činnost Jána Biroše shrnul
Julius Pouchlý v článku k jeho 60. narozeninám1; nejlépe ji
i dnes přiblíží převzetí podstatné části tohoto textu: Ján
Biroš se narodil 19. listopadu 1930 v Považské Bystrici,
vystudoval střední průmyslovou školu chemickou v Banské Štiavnici a po praxi v Považských chemických závodech v Žilině absolvoval Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze. Aspiranturu absolvoval pod vedením prof. Otto Wichterleho, pozdějšího zakladatele a ředitele
Ústavu
makromolekulární
chemie
ČSAV.
S budováním a činností tohoto ústavu byla spojena i celoživotní vědecká dráha Jána Biroše, který od roku 1960 až
do odchodu do důchodu byl vedoucím a později zástupcem vedoucího laboratoře termodynamiky ÚMCH. Kromě
obětavosti a organizačních schopností osvědčil při budování i své konstruktérské schopnosti: Obohatil výbavu nové
laboratoře kromě jiného i dvěma kalorimetry na stanovení
tepel míšení a Hillovým-Baldesovým přístrojem na stanovení molárních hmotností polymerů neizotermní destilací.
Toto zařízení bylo vyrobeno ve větším počtu a vykonalo
platné služby v mnoha československých laboratořích.
Většina z mnoha desítek jeho prací byla věnována problémům termodynamické interakce v soustavě polymerrozpouštědlo (včetně modelových soustav) a fázových
a strukturálních přeměn v těchto soustavách. Díky vynikajícímu smyslu pro přesnou práci za definovaných fyzikálních podmínek naměřil Ján Biroš velmi mnoho přesných
dat, a tím vytvořil spolehlivou faktologickou základnu pro
ověření řady termodynamických teorií. Ján Biroš napsal
i příslušné kapitoly pro skripta vydávaná v ÚMCH v řadě
Malé makromolekulární monografie. Kromě vědeckého
díla a přednáškové činnosti vykonal i úctyhodnou organizační práci, kterou přispěl k úspěchu řady mezinárodních
vědeckých setkání. Prvními z nich byla pražská Mezinárodní symposia IUPAC o makromolekulární chemii
v letech 1957 a 1965. Rozhodující podíl měl při organizaci
první československé kalorimetrické konference v roce
1977 a 20. mikrosymposia řady Pražských setkání o makromolekulách nazvaného Mikrokalorimetrie makromolekul v roce 1979. Jako člen organizačního výboru a editor
10. konference IUPAC o chemické termodynamice významně přispěl ke zdaru tohoto velkého mezinárodního
setkání v roce 1988.
Jak připomněl článek zveřejněný u příležitosti udělení
Hanušovy medaile v roce 1999 (viz cit.2), Ján Biroš byl
nejen odborníkem v termodynamice polymerů, ale přede-
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vším patřil mezi přední československé kalorimetristy
a významně se zasloužil o rozvoj mikrokalorimetrie v naší
zemi, a to již v 70. letech, kdy zastával funkci místopředsedy Odborné skupiny pro chemickou termodynamiku
ČSCH2.
Jako důchodce se v 90. letech po úmrtí své manželky
ještě znovu vrátil do ÚMCH, tentokrát aby v hospodářskosprávním úseku ústavu pomohl se získáváním finanční
podpory pro vědeckou činnost v nově zaváděném grantovém systému.
Za svou činnost byl oceněn mimo jiné v roce 1992
stříbrnou plaketou Jaroslava Heyrovského za zásluhy
v chemických vědách a v roce 1999 Hanušovou medailí.
Pracovní a osobní vlastnosti Jána Biroše před lety
trefně vyjádřil opět Julius Pouchlý1: Na první pohled patrný vzorný pořádek v jeho laboratoři měl svou vnitřní strán-

ku v dokonalé údržbě přístrojů. Za vlídnou tváří, družností,
společenskou obratností a diskutérskou pohotovostí byl
hrdý a pravdymilovný člověk, vždy poctivě analyzující
situaci nebo problém a odhodlaný závěry své analýzy hájit
přísně logickými argumenty.
Pro spolupracovníky byl Ján Biroš tím, kdo na pracovišti spoluvytvářel přátelské prostředí a dobrou náladu
a byl ochoten pomoci vždy, když bylo třeba.
Josef Jůza, Pavel Kratochvíl
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
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