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NOBELOVSKÉ LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE

Lukáš Pavlovec a Jan Žitka

zalo, že baterie s kovovým lithiem jsou extrémně nebezpečné kvůli častým zahořením a výbuchům. Ačkoliv lithium-iontové akumulátory také trpí problémy s hořlavostí,
jejich bezpečnost je o mnoho vyšší. V roce 1991 společnost Sony uvedla na trh lithium-iontový akumulátor, který
změnil naše životy2. Díky malé hmotnosti lithia a velkému
elektrochemickému potenciálu (jeden článek cely Li-ion
má nominálně 3,7 V oproti jednomu těžkému olověnému
článku s potenciálem 2 V) skrývá takový akumulátor
spoustu energie. Lithium-iontový akumulátor v podstatě
vytlačil nikl-kadmiový (v roce 2013 EU zakázala používání kadmia pro bezšňůrová zařízení) a nikl-metalhydridový
akumulátor. Důvodů je hned několik: nízká energetická
hustota těchto akumulátorů, toxicita kadmia a problémy
s tzv. paměťovým efektem. Navíc lithium-iontový akumulátor vydrží tisíce cyklů a poskytuje i vysoké vybíjecí
proudy. To vedlo k rozvoji běžně dostupných elektronických zařízení od mobilů, notebooků a aku nářadí, přes malé
a výkonné drony, až po plnou elektrifikaci automobilů.
Rozšířený, ale mylný názor je, že limitující pro výrobu lithium-iontového akumulátoru je nedostatek lithia, ale
pravým omezujícím faktorem je kobalt, obsažený
v katodovém materiálu. Dostatek lithia podtrhuje fakt, že
před lithium-iontovými akumulátory se lithium hromadilo
v hlušinách po těžbě cínu a jeho praktické využití se omezovalo v podstatě na několik málo oblastí. Velké množství
lithia (24 % celkové spotřeby) se spotřebovávalo ve formě
uhličitanu lithného (Li2CO3) v keramickém a sklářském
průmyslu pro snižování bodu tání, úpravu viskozity a součinitele tepelné roztažnosti pro sklokeramické varné desky.
Uhličitan lithný a oxid lithný (Li2O) jsou důležitou složkou transparentních glazur pro redukční výpal keramiky.
Významné je využití uhličitanu lithného ke snižování teploty taveniny při elektrolytické výrobě hliníku. Stearan
lithný se používá k úpravě viskozity maziv a olejů – lithná
mýdla. Dalších 13 % světové spotřeby donedávna představovaly katalyzátory na bázi lithia pro výrobu kaučuku
a plastů. Lithium bylo používáno i v organické syntéze
a jako farmaceutikum pro léčbu bipolární poruchy. Tyto
poměry se v několika posledních letech výrazně změnily
ve prospěch lithium-iontových baterií.
Výzkum a vývoj lithium-iontových akumulátorů se
však nezastavil. Pro zvýšení kapacity i cyklovatelnosti je
třeba přicházet s novými typy katodových a anodových
materiálů. Například běžně používaný katodový materiál
na bázi směsného oxidu kobaltu a lithia (LCO) s vrstvenou
strukturou lze nahradit spinelovým typem, kde je drahý
a jedovatý kobalt nahrazen levným manganem (LMO);
problémem tohoto typu katody je však nižší životnost.
Existují i směsné struktury na bázi niklu, manganu a kobaltu (NMC). Fosforečnan železnato-lithný (LFP) se strukturou olivínu je materiál s vysokou kapacitou, u kterého
dochází k velmi pozvolnému poklesu kapacity v závislosti
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S názvem baterie se setkal každý, málokoho však
napadne souvislost se stejným názvem pro vojenský útvar.
Benjamin Franklin použil tento pojem poprvé v roce 1749
pro označení série kondenzátorů, kdy tyto objekty pracují
společně1. Označení se poté ujalo i pro elektrochemické
cely, kde princip je podobný. Předpokládáme, že ještě
méně lidí by tipovalo, že základy první baterie se datují již
okolo roku 200 př. n. l., u tzv. baterie z Bagdádu. Poblíž
dnešního hlavního města Iráku nalezený měděný válec
s železnou tyčí, uprostřed izolovanou asfaltem a zvenku
keramickým obalem, mohl sloužit jako zdroj elektrické
energie nebo pro pozlacení předmětů, popř. léčbu elektrošoky. Prokazatelné jsou však až pokusy Luigiho Galvaniho
v roce 1780, kdy při zkoumání živočišné elektřiny
na žabích stehýnkách nevědomky vytvořil elektrický článek z měděných a železných drátků. První funkční baterii,
tj. elektrochemickou celu, kterou nelze nabíjet (laicky se
však termín používá jako synonymum i pro akumulátor,
viz níže), sestávající ze sériového zapojení plíšků stříbra
a zinku oddělených lepenkou napuštěnou kyselinou jako
elektrolytem, případně za použití mědi a cínu, ukázal světu
Alessandro Volta v roce 1792. Na první akumulátor
(elektrochemickou celu, kterou lze vratně nabíjet a vybíjet)
si lidstvo muselo počkat ještě dalších deset let. Johann W.
Ritter sestavil akumulátor z měděných elektrod proložených lepenkou nasáklou v kyselině a pro redoxní reakci
článku byl využit vzdušný kyslík. Tento akumulátor dokáže vyvinout napětí v jednotkách kV, dodává však velmi
malý proud. Dalším zdokonalováním baterií/akumulátorů
vznikly cely, které používáme ještě dnes: olověný akumulátor vyvinul Gaston Planté v roce 1859 a (nyní již zakázaný) nikl-kadmiový akumulátor pak Waldemar Jungner
v roce 1899.
Ačkoliv elektrickou energii v chemické podobě umíme skladovat a následně použít již více než 100 let, to, za
co dostali v říjnu 2019 J. B. Goodenough, S. Whittingham
a A. Yoshino Nobelovu cenu, je vývoj lithium-iontových
baterií/akumulátorů, které měly zásadní dopad na celou
společnost. Jejich výhodou je použití interkalačních materiálů elektrod, kde se ionty lithia při cyklování vmezeřují
do struktury elektrody. Tento vývojový skok umožnil nahrazení kovového lithia jako anody, neboť se v praxi uká61
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na čase, jeho nevýhodou je však menší vodivost. Stejně tak
anoda, která je dnes téměř výhradně tvořena grafitem, je
experimentálně nahrazována směsnými materiály grafitu
např. s křemíkem nebo přímo čistým křemíkem. Dále jsou
testovány i slitiny s hořčíkem, hliníkem či titanem.
V případě křemíku se teoretická kapacita zvýší více než
desetkrát oproti grafitu, tato vlastnost je však vykoupena
tím, že během cyklování tento materiál zvětší svůj objem
až o 300 %, což má za následek popraskání a rozpad elektrody. Vývoj probíhá i v oblasti elektrolytů, kdy nyní používané toxické karbonáty s rozpuštěnou lithnou solí lze
nahradit iontovými kapalinami, popř. se zkouší nový koncept tzv. „solid state battery“, kdy je kapalný hořlavý elektrolyt nahrazen membránou, která dokáže vodit lithné ionty. Překonání výše zmíněných překážek a zvládnutí nových níže zmíněných technologií může znamenat další
skok v kapacitě, vybíjecích a nabíjecích proudech, spolu
s životností a bezpečností takových akumulátorů, kde zásadní problém představuje použití hořlavých karbonátů
v elektrolytu.
Vývoj je natolik rychlý, že původní měrná kapacita
baterie se od roku 1991 víc než ztrojnásobila, její cena
klesla více než dvacetkrát a stále klesá. To byl nejspíš
i důvod pro výstavbu bateriových úložišť v řádu desítek až
stovek megawatthodin vybudovaných v Číně, Austrálii
i v Evropě, sloužící jako záložní zdroj při výpadku elektřiny nebo pro vyrovnávání výkonových špiček. Zde je vhodné zmínit, že pro stacionární aplikace (kde nehraje takovou
roli váha a velikost) jsou alternativou i průtočné vanadiové
baterie, fungující na principu přechodu mezi čtyřmi možnými oxidačními stavy vanadu. Tyto baterie mají dlouhou
životnost a minimální pokles kapacity v průběhu let. Nevýhodou jsou velké zásobníky elektrolytů s koncentrovanou kyselinou sírovou a nutnost oběhových čerpadel.
Jediné, co nám zbývá, je nechat se překvapit, jaká technologie převezme pomyslné žezlo – zda to budou baterie na
bázi lithium-síra, lithium-kyslík nebo nově se rozvíjející
baterie na bázi sodíku či hliníku.

Tato práce vznikla za podpory MŠMT v rámci
Národního programu udržitelnosti I, projekt LO1507
POLYMAT.
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Ze života chemických společností
Udelenie titulu Čestný člen Slovenskej
chemickej spoločnosti
prof. Dr. Jiřímu Barkovi, CSc.
Počas pobytu prof. J. Barka v Bratislave pri príležitosti prednášky cyklu Heyrovský-Ilkovič-Nernst tohtoročným laureátom prof. Dr. F. Lisdatom z Technickej univerzity vo Wildau, prevzal 24. októbra 2019 prof. RNDr. Jiří
Barek, CSc. diplom Čestného člena Slovenskej chemickej
spoločnosti. Titul „Čestný člen SCHS“ je najvyšším ocenením SCHS, aké spoločnosť udeľuje svojim členom alebo iným domácim i zahraničným odborníkom, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj chémie alebo SCHS.
Trvalá spoločná činnosť ČSCH a SCHS je príkladom
vzájomne užitočnej a plodnej medzinárodnej spolupráce
na prospech členskej základne oboch spoločností a kvality
ich podujatí. V oblasti analytickej chémie si prof. Barka
vážime, nakoľko je dlhodobo skutočným zosobnením takejto spolupráce najmä iniciatívnou podporou, spoločným
zabezpečovaním a osobnou účasťou na rade podujatí, ako
sú zjazdy spoločností, prednáškové cykly, súťažné akcie
spojené s prezentáciou študentských vedeckých prác, výmenné študijné pobyty študentov a mladých vedeckých
pracovníkov, atď. Na Slovensku významne prispel
k priebehu a úrovni sérii vedeckých konferencií Súčasný
stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, ACP.
Uvedené aktivity prof. Barka prirodzene vyplývajú
z jeho činnosti všestranne rozhľadeného a zanieteného
vysokoškolského učiteľa a špičkového odborníka predovšetkým v oblasti elektroanalytickej chémie. Prof. Barek je
známy z titulu predsedu odbornej skupiny Analytickej
chémie ČSCH a od r. 1997 člena Hlavného výboru ČSCH,
člena redakčnej rady časopisu Chemické Listy (od
r. 1987), mimoriadne aktívneho delegáta a funkcionára
v Európskej chemickej spoločnosti, EuChemS (od
r. 1997), člena výboru Divízie analytickej chémie Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu, IUPAC (od
r. 2017), člena redakčných rád viacerých vedeckých časopisov a ďalších funkcií v pedagogickej a vedeckej oblasti.
Odborne pôsobí ako vedúci Laboratória elektrochémie
životného prostredia UNESCO a Satelitného centra stopových prvkov UNESCO pri Karlovej univerzite v Prahe.
Jeho hlavnými vedeckými záujmami sú techniky elektrochemického stanovenia stopových množstiev biologicky
aktívnych organických látok, vývoj nových elektrochemických senzorov, detektorov a detekčných schém vrátane
elektrochemickej detekcie v HPLC. Je autorom a spoluautorom viac ako 550 publikácií v recenzovaných časopisoch s vyše 3900 citáciami a H-indexom 37, ďalej 17 kapitol v monografiách a koeditorom 6 monografií o analýze
chemických karcinogénov. Prof. Barek je súčasne neúnavný svetobežník, ktorý na všetkých kontinentoch rozvíja
dlhodobú vedeckú a pedagogickú spoluprácu so zahraničnými partnermi, osobitne však v Nemecku, Rusku, Brazílii, Pakistane, samozrejme na Slovensku a inde na pro-

Foto: Prof. Barek preberá diplom Čestného člena Slovenskej
chemickej spoločnosti z rúk čestného predsedu SCHS prof. Ing.
Viktora Milatu, DrSc.

spech tamojších aj českých študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Prof. Barek je členom Kráľovskej chemickej spoločnosti (Veľká Británia), čestným členom Srbskej chemickej spoločnosti.
Chcem touto cestou zablahopriať prof. Barkovi
k udeleniu titulu čestného člena SCHS nielen v mojom
mene, ale aj v mene všetkých funkcionárov a členov chemickej obce na Slovensku a vyjadriť presvedčenie, že naša
spolupráca bude naďalej pokračovať na prospech oboch strán
aj oblastí spoločného záujmu na medzinárodnej úrovni.
Ján Labuda, Slovenská chemická spoločnosť

Professor Fred Lisdat delivered
Heyrovsky-Ilkovic-Nernst lecture 2019
After several years we have witnessed a rebirth of this
interesting series of lectures jointly organized by Czech,
Slovak and German Chemical Societies and focused on the
progress in the field of electrochemistry, as evident from
the names of outstanding electrochemists from the three
countries. And I would like to thank Professor FrankMichael Matysik from University of Regensburg (https://
www.uni-regensburg.de/matysik), head of the working
party on electrochemical methods of analysis of German
Chemical Society (ELACH GDCH) for his activity leading
to this rebirth. Thanks to his effort, electrochemists in Prague, Brno and Bratislava could enjoy fascinating lectures
of Professor Fred Lisdat, Chair and Director, Biosystems
Technology, Institute of Life Sciences and Biomedical
Technologies, Technical University of Applied Sciences
Wildau (www.th-wildau.de/lisdat) entitled “Label-Free
Sensing Strategies Using Impedance Spectroscopy, SPR
and Protein Electrochemistry”. The excellent quality of
both of the speaker and of the delivered lecture was undoubtedly an appropriate reminder of the fact that on November 10, 2019, we commemorated the sixtieth anniver63
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Diploma confirming that Professor Fred Lisdat was honoured by the right to present Heyrovsky-Ilkovic-Nernst lecture 2019

sary of Jaroslav Heyrovsky´s Nobel Prize for polarographic methods of analysis. And that this year we shall commemorate 100th anniversary of the establishment of independent Faculty of Science of Charles University in Prague.
I would like to thank Assoc. Prof. Miroslav Fojta
(https://www.ibp.cz/cs/vyzkum/oddeleni/biofyzikalnichemie-a-molekularni-onkologie/zamestnanci/12 ) from
Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sciences
in Brno for excellent organization of this lecture in Brno
and to Prof. Jan Labuda (https://is.stuba.sk/lide/clovek.pl?
id=3297;interni_vzorek=3297;lang=en) from Institute of
Analytical Chemistry, Faculty of Chemical and Food
Technology , Slovak University of Technology in Bratisla-

va for splendid conditions he has created for this lecture in
Bratislava.
I am very pleased to conclude that this event has
greatly contributed to further development of useful and
successful cooperation of Czech, Slovak, and German
electrochemists. and that I am looking forward to the continuation of this successful event in coming years. Next
year, a representative of Slovak electrochemistry should
deliver this Heyrovsky-Ilkovic-Nernst lecture in Germany.
Jiří Barek
President of the Division of Analytical Chemistry
of the Czech Chemical Society

Přihlášky do soutěží o Ceny Alfreda Badera
v roce 2020
V roce 2020 bude Česká společnost chemická tradičně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera,
a to o Cenu za organickou chemii (CAB-I) a Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii (CAB-II). Oblasti
působnosti obou Cen se poněkud překrývají a to nabízí
možnost, že soubor prací, který neuspěl v jedné soutěži,
lze někdy přihlásit do soutěže o druhou Cenu po případných úpravách doprovodného textu. Nadále však platí
omezení, že je možno získat jen jednu z Cen Alfreda Badera pro české chemiky, přitom obě Ceny jsou rovnocenné. Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové,
instituce a rovněž vědecké rady a senáty. Ceny jsou udělovány nejlepšímu souboru prací bez ohledu na to, kolikrát
se autor o ně ucházel. Od r. 2018 jsou Ceny dotovány část-

Professor Fred Lisdat (in the middle) with Prof. Labuda (left) and
Prof. Barek (right) in front of Mendeleev memorial plague at the
Faculty of Chemical and Food technology of Slovak University of
Technology after his Heyrovsky-Ilkovic-Nernst lecture
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kou 4000 USD (resp. jejich korunovým ekvivalentem).
Ceny byly zřízeny osobně Dr. Alfredem Baderem a dnes
jsou finančně podporovány nadací Bader Philanthropies,
Inc., Milwaukee, WI. Ceny se udělují uchazečům české
státní příslušnosti do věku 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí (postdoktorská stáž se za takový
pracovní poměr nepovažuje). Věkové vymezení znamená,
že uchazeč nesmí dosáhnout věku 36 let v roce soutěže.
Od roku 2016 u osob pečujících o nezletilé děti se věková
hranice posunuje o dobu prokazatelně strávenou na mateřské a rodičovské dovolené.
Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za organickou chemii v roce 2020“ je stanovena na 15. červen 2020
(případně jde o datum poštovního razítka na poslané přihlášce). Podmínky a náležitosti přihlášky zůstávají prakticky stejné jako v minulých letech: Obvyklým obsahem
přihlášených prací je organická syntéza, avšak přihlášené
práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů. Na
druhé straně do působnosti Ceny nepřísluší práce z analytické oblasti (včetně strukturní analýzy), měření fyzikálních dat (mj. měření různých rovnováh a energetických
veličin), studie substitučního efektu a výpočetní chemie.
Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii v roce 2020“ je stanovena na 31. březen 2020. Rovněž tato Cena se neuděluje za
různé druhy testování nebo měření vlastností sloučenin
a různých agregátů. Na druhé straně jsou výsledky testů
vítány jako doprovodné údaje, které dokreslují vlastnosti
prezentovaných sloučenin. Přihlášky musejí obsahovat
stejné náležitosti jako přihlášky do konkurzu o Cenu za
organickou chemii.
K přihlášce je potřeba zaslat následující materiály:
1) Hlavní částí přihlášky jsou separáty publikovaných
prací přihlášených do soutěže,
2) k nim zpracovaný souhrn vlastních výsledků pod
charakterizujícím názvem a s příslušným komentářem
v rozsahu do 8 běžných strojopisných stran. Souhrn obsahuje vhodná schémata a struktury ilustrující výsledky
uchazeče, dále jsou v souhrnu uvedeny citace jen na vlastní práce, které jsou předmětem soutěže.
3) V seznamu publikací uchazeče se hvězdičkou

označí autor, který práci podal do redakce a vyřizoval komunikaci s redakcí. Řada publikací vzniká týmovou činností a z toho důvodu je potřeba v seznamu publikací
uvést, jak se uchazeč na publikaci a jejím zveřejnění podílel, např. šlo (zčásti) o výsledky diplomové práce, výsledky doktorské práce, (zčásti) řešení grantu získaného uchazečem, samostatně řešenou část projektu, vlastní projekt,
výsledky diplomanta nebo doktoranda – které uchazeč
školil, uchazeč prováděl syntézy apod. Nedoporučuje se
hodnotit svůj podíl procentuálně. Za publikaci se nepovažuje diplomová nebo dizertační práce, dále vědecká práce
v přípravě a dosud nezaslaná do redakce či redakcí dosud
nepřijatá.
4) Přiložený životopis by měl zachytit odborný vývoj,
např. absolvovanou střední školu, téma diplomové
(magisterské) a doktorské práce se jménem školitele, pracovní zařazení, získaná ocenění, stáže a jejich tematické
zaměření, získané granty apod.
Hodnoticí komise posuzuje soubory prací nezávisle
na doporučeních školitelů, vedoucích apod., takže přihláška je plně platná a plnohodnotná i bez těchto doporučení.
Uchazeč by měl v přihlášce jasně vymezit vztah předkládaného souboru k oblasti chemie, jíž se cena týká, podá
dále souhrn vlastních výsledků, seznam publikací a životopis ve vytištěné verzi jako dosud a k tomu tyto materiály
dodá v elektronické verzi (preferenčně formát pdf, výjimečně MS Word). K tomu přidá elektronickou (pdf) verzi
separátů svých prací na vhodném nosiči.
Na závěr zdůraznění – uzávěrka do soutěže o Cenu
Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii je již 31. března 2020 a do soutěže o Cenu za organickou chemii je 15. června 2020, což může být v obou případech datum poštovního razítka na zásilce s přihláškou.
Dodání úplných podkladů je základní podmínkou pro zařazení uchazeče do soutěže.
Pavel Drašar, předseda Komise
pro Cenu Alfreda Badera za organickou chemii
Alexandr Jegorov, předseda Komise pro Cenu Alfreda
Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii

Odborná setkání
Myšička čte Horáka – Divadelní představení
v rámci národní konference CHISA 2019

Vše čelem k publiku.
Levá část – Horákova inspirace, osm židlí v zadní části
scény pro Illegato ve tmě. Když Horák píše, zmizí pravý
žlutý „štych“, rozsvítí se modrý (studený) „štych“ (SŠ) na
stojící Illegato.

Upraveno pro Chemické listy, v Praze 9. listopadu, 2019.
Petr Klusoň
Scéna:
Pravá část – Domácí pracovna Josefa Horáka, žlutý (teplý)
„štych“ (ŽŠ).
Vpravo (více uprostřed) červené křeslo, nízký stolek, stolní lampička, obyčejný hrnek s kávou a lžička. Vše lehce
v pozadí, oproti psacímu stolu. Vpravo psací stůl, na něm
psací stroj Consul, starý telefon, obyčejná domácí židle.

Kostým:
Martin Myšička obnošené manšestráky, košili, přes ní
pletenou vestu, rozcuchaný.
Illegato ve „svých“ koncertních kostýmech. Zcela odpovídají duchu divadelní hry.
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Poznámky ke scénáři:
Nutné vzbuzovat neustále dojem, že text vzniká v průběhu
inscenace a v roce 1992. Illegato představuje myšlenky
Josefa Horáka, které přenáší na papír. Text vzniká průběžně. Občas se přidá v rytmu skladby na klávesách psacího
stroje. Ten se často „zasekává“. Psaní probíhá ve tmě
v pravé části scény, světelný kužel jen na Illegato. Světlo
na Martina, cinknutí stroje, typický zvuk rychlého vytažení
papíru ze stroje. Martin se zvedá, přejde ke křeslu, usedá,
možná občas brýle, a čte si (po sobě), co napsal. Celkem
šest vstupů myšlenkových inspirací. Hudební dramaturgie
– Illegato.
Scénář a režie:
Tma, všichni na scéně. SŠ na Illegato. První inspirační
vstup.
Tma, 3× zvoní telefon, starý typ vyzvánění, příběh se odehrává v roce 1992. Martin ve tmě zvedá tlf. Mlčí.
Do tmy hlas redaktora CHL (Bohumil Kratochvíl).

Foto: Z divadelního představení

Tisková zpráva
V úterý 22. října 2019 byla v divadelním sále kongresového centra Jezerka v Seči u Chrudimi provedena
v premiéře divadelní hra Myšička čte Horáka. Inspirací
k představení byl text profesora Josefa Horáka uveřejněný
v časopise Chemické listy na začátku devadesátých let
minulého století. (Chem. Listy 86, 237 (1992)). V roli
Josefa Horáka vystoupil umělecký šéf Dejvického divadla
Martin Myšička, v hlasové roli redaktora Chemických listů
jejich současný šéfredaktor Bohumil Kratochvíl a v rolích
Horákových inspiračních hlasů členové vokálního souboru
Illegato – Eva Maturová, Barbora Zemánková, Šárka Čerstvá, Simona Surmařová, Lukáš Novák, Jiří Ammer, Matěj
Otruba a Matěj Ištvánek. Představení se uskutečnilo
v rámci národní konference CHISA 2019, pořádané Českou společností chemického inženýrství.

Haló! Ahoj Josefe! Mezera Tady Bohouš Kratochvíl, Chemické listy. Mezera Slyšíš mě, neruším tě? Dlouhá mezera
Ne, tak to jsem rád!!!!! Dlouhá mezera Jo mám se dobře.
Měl bych na tebe prosbu. Podívej, v Chemických listech
nám chybí nějaký šikovný článek, už do příštího čísla. Tak
jsem tě chtěl požádat, abys něco napsal. Dlouhá mezera
Co máš napsat? Mezera No já si myslím, napiš to, co umíš
ty ze všeho nejlíp. A nikdo jinej. Dlouhá mezera Tak to
jsem Josefe rád, že to bereš. A děkuju.
SŠ na Illegato, 2. inspirace, k posledním taktům se v rytmu
skladby přidává Martin na klávesách. ŽŠ. Psací stůl – křeslo. Viz výše.
Začíná po sobě číst, herecký projev zcela na Martinovi.
VYUŽITÍ ABSTRAKTNÍCH VĚDECKÝCH PUBLIKACÍ K BOJI PROTI NÁSLEDKŮM VĚDECKÉ SKLERÓZY VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ

Mezinárodní konference zaměřená na senzory
a nanotechnologie IEEE – Penang Malajsie

JOSEF HORÁK
Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 5, 166
28 Praha 6
Duben 1992
Pojem skleróza je v běžném jazyce používán
v nepřesném, někdy i poněkud pejorativním, smyslu
k označení chování nás, starších lidí. Skleróza se však při
podrobnějším zkoumání jeví jako pestré spektrum jevů,
které nemůže být studováno globálně jako jev jednotlivý.
Při studiu sklerózy je nutné vyčlenit jednotlivé typy
sklerózy a ty analyzovat odděleně. Cílem této práce je
analýza specifického druhu sklerózy, a to sklerózy vědecké. Vědecká skleróza je specifickým druhem sklerózy,
jejíž působení je omezeno na činnost vědce ve vědeckém
světě. Zda je funkční či nikoliv, není zatím možné rozhodnout, protože vědecký pracovník jako kategorie existuje
zatím jen historicky krátkou dobu a příroda neměla zatím
čas rozhodnout, zda vědecká skleróza funkční je, či nikoliv. Přesto je však účelné s existencí vědecké sklerózy
počítat a jejím případným nepříznivým důsledkům se bránit.
Atd. atd. atd.

Význam nanotechnologického přístupu ve vývoji
nových typů senzorů a biosenzorů stále roste 1–3. Senzory
jsou využívány pro in vivo monitorování4, detekci biochemických markerů5,6, sledování průběhu transplantace7,8,
molekulárního transportu9 a celé řady dalších dějů. Nanomateriály s unikátními vlastnostmi tak přináší možnosti
výrazně lepšího stanovení hledaného analytu jak z hlediska
selektivity, tak senzitivity10. Mezinárodní setkání odborníků na dané téma výrazně zlepšují komunikaci mezi jednotlivými výzkumnými skupinami a umožní zlepšení přenosu
informací a výraznější posun v základním poznání. Jednou
z takových aktivit bylo setkání na malajském ostrově
a městě Penang (https://cs.wikipedia.org/wiki/Penang).
Penang se nachází na severozápadním pobřeží Malajského
poloostrova s hlavním městem George Town, jehož název
i dnes připomíná jeho koloniální historii. Samotný Penang
se vyznačuje zvláštním geografickým rozložením, kde
menší polovina státu leží na Penangském ostrově, zatím co
ta druhá leží na výše zmíněném poloostrově. Jde o jeden
z nejmenších států Malajsie s rozlohou něco málo přes
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1000 kilometrů čtverečních. Organizačního zázemí se
ujala skupina vedená Dr. Mohd Khairudin Md Arshad,
který vede IEEE Malaysia Section Sensors and Nanotechnology ve spolupráci se School of Microelectronic Engineering UniMAP, Institute of Nano Electronic and Centre of
Excellence. Na konferenci 24. – 26. července 2019 v Bayview Beach Resort Pulau Pinang bylo 200 účastníků z více
jak 30 zemí. V odborné části byly dva hlavní bloky: ST –
Senzory a NT – Nano. V bloku ST byly prezentovány
příspěvky v oblastech ST1: Senzorový materiál a architektura; ST2: Nové aplikace senzorů a strojové učení; ST3:
Internet a bezdrátové senzorové sítě, architektura a aplikace; ST4: Energie, životní prostředí a zelené technologie.
V bloku NT byly prezentovány příspěvky v oblastech:
NT1: Materiály a zařízení, NT2: Vlastnosti, výroba a aplikace zajímavých materiálů; NT3: Speciální aplikace nanotechnologií;
NT4:
Nanovýroba,
nanostruktury
a nanosystémy. Kompletní odborný program IEEE NANO
je k dispozici na https://sensorsandnano2019.ieeemy.org/
wp-content/uploads/2019/07/
Programme-Book-FullPages-200719.pdf. Do hlavního programu byly zařazeny
prezentace klíčových přednášek: prof. Sandro Carrara
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne), prof. Aimin
Song (The University of Manchester, Manchester), prof.
Dr. Uda Hashim (Universiti Malaysia Perlis), prof. WanYoung Chung (Pukyong National University), prof. Dr.
Paul C.-P. Chao (National Chiao Tung University), prof.
Xiaoyang Mao (University of Yamanashi) a Dr. Mohanraj
(SilTerra Malaysia) a 14 vyzvaných přednášek. Dalších
více jak 80 prezentací bylo předneseno ve čtyřech paralelních sekcích. Nedílnou součástí akce byla prezentace firem
zaměřených na senzorovou problematiku. Společenská
část, jak uvítací, tak společná večeře (s vynikajícím asijským menu) a s vystoupením tradiční malajské taneční
skupiny, byla velmi příjemná a pomohla Evropanům lépe
poznávat jedinečnou kulturu a nádherné přírodní scenérie
na Penangu. Závěrem lze shrnout, že konference byla velmi dobře organizačně zajištěna a odborný program byl
vynikající. Konference poskytla platformu pro sdílení výsledků výzkumu a šíření užitečných informací. Určitě také

vytvořila platformu pro navazování kontaktů mezi různými
vědci po celém světě.
Účast na konferenci byla podpořena projektem
H2020 CA COST Action CA15114, CA LTC18002.
Rene Kizek
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Jaký byl teplozpytný rok 2019
Odborná skupina termické analýzy při České společnosti chemické v r. 2019 organizovala třetí „Termoanalytický seminář TAS 2019“, jenž se uskutečnil 10. října
2019 v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně. Předchozí semináře byly organizovány v Pardubicích (18. 6.
2015, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice) a v Ostravě (10. 10. 2017, Přírodovědecká fakulta
Ostravské univerzity).
Semináře v Brně se zúčastnilo téměř 40 účastníků,
přičemž mezi účastníky nechyběli např. zástupci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice, VŠB-TU v Ostravě,
ÚACh AV ČR, TU v Liberci, Fakulty chemické
a potravinářské technologie STU v Bratislavě, Fakulty
aplikovaných věd Západočeské univerzity, a samozřejmě
studenti a pracovníci VUT v Brně a mnoho dalších.
Po zahájení semináře následovala první zvaná přednáška na téma „Využití termické analýzy při studiu fázo-

Foto: Karel Sehnal prezentuje výsledky projektu zaměřeného na
antibakteriální materiál využívající stříbrné nanočástice
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Podle zájmu účastníků je zřejmé, že metody termické
analýzy poskytují v současné době velký prostor pro výzkum nebo charakterizaci nejrůznějších materiálů pro celou řadu aplikací nejen na úrovni základního výzkumu, ale
také pro technologické účely. Stejně tak se ukázalo, že
metody termické analýzy se intenzivně vyvíjejí a pronikají
do stále širších oblastí výzkumu i aplikací.
Je potěšitelné, že mezi účastníky letošního ročníku
konference bylo velmi silné zastoupení mladých vědeckých pracovníků a zejména studentů nejen doktorského
studijního programu, ale také magisterského a bakalářského. To je samozřejmě pro organizátory pozitivní.
Na tomto místě je také třeba vyslovit poděkování
všem, kteří se podíleli na organizování semináře, zejména
studentům a kolegům z Ústavu chemie a technologie životního prostředí Fakulty chemické VUT v Brně, a také všem
zájemcům o tuto problematiku, neboť bez aktivní účasti
nás všech by seminář postrádal smysl.
V roce 2019 se také uskutečnil 7. ročník společné
termoanalytické konference čtyř států (7th V4 Thermoanalytical Conference), který byl organizován společně
s 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference a celkově se ho ve dnech 18. 6. – 21. 6. 2019 zúčastnilo téměř 500 zájemců o termickou analýzu a kalorimetrii.
Na webových stránkách OSTA (www.thermal-analysis.cz)
lze najít další informace o odborné skupině včetně akcí
z oblasti termické analýzy nejen v České republice, ale
také ve světě. Nejbližší bude 17th International Conference
on Thermal Analysis and Calorimetry, která se uskuteční
v roce 2020 (30. 8. – 4. 9. 2020, Krakow, Polsko) a v ČR
pak v rámci odborného programu 72. Sjezdu chemiků
(6. 9. – 9. 9. 2020, Praha) bude opět sekce termické analýzy, tentokrát po šesté. Všichni zájemci o teplozpyt jsou
vítáni.

Foto: Pohled na účastníky semináře TAS 2019

vého diagramu Al-Cu, kterou prezentoval Dr. Ondřej Zobač z Universität Wien (Institut für Anorganische Chemie). Druhou zvanou přednášku na téma „Získavanie hodnotných dát analýzou nevydarených termodilatometrických experimentov“ přednesla doc. Ing. Mária Chromčíková, Ph.D. z Ústavu anorganické chémie SAV
v Bratislavě. Oba zvaní přednášející za své přednášky
obdrželi certifikát Odborné skupiny termické analýzy.
V rámci odborného programu zaznělo ještě 13 odborných
přednášek a bylo prezentováno celkem 13 plakátových
sdělení. Plné texty nejen posterů, ale také přednášek, byly
vydány ve sborníku, který obsahuje 151 stran.
Seminář byl odborným přínosem pro všechny účastníky, neboť umožnil vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy a kalorimetrie a přispěl
k zájmu o termickou analýzu. Poděkování za finanční podporu patří firmě NETZSCH Česká republika, s.r.o., dále
také firmě Specion, s.r.o., která zastupuje v ČR Setaram
Instrumentation, TA Instruments a firmě Kontrolujeme,
s.r.o.

Petra Šulcová,
Odborná skupina termické analýzy při ČSCH

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

Zákony, které ovlivní život chemiků
310/2019 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
309/2019 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. října
2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení §
259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek

293/2019 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020
292/2019 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu
výzkumných organizací schválených pro přijímání
výzkumných pracovníků ze třetích zemí
68
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273/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
267/2019 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu
o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.,
prováděním akreditace validačních a ověřovacích
orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují,
a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP
a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které
toto nařízení mění nebo nahrazují
266/2019 Sb. Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
262/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
225/2019 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 17. července
2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení §
23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostře-

dí), ve znění pozdějších předpisů
217/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění
pozdějších předpisů
216/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
200/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů
199/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů
180/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění
vyhlášky č. 252/2018 Sb.
pad

Zprávy
60 let od založení Ústavu makromolekulární
chemie

kace, nosiče terapeutických či diagnostických látek, podporují růst poškozených tkání a ve spojení s nanočásticemi
reagují na vnější podněty a stávají se „inteligentními“
materiály. Dále ředitel ÚMCH Jiří Kotek specifikuje:
„Navrhujeme unikátní strukturované látky s katalytickými
vlastnostmi pro selektivní chemické procesy, které jsou
využívány například při produkci zelené energie. V oblasti
výzkumu pokrýváme i studium možností využití elektronových a optických vlastností konjugovaných polymerů. Tento perspektivní výzkum využívá výhodných vlastností některých makromolekul, kterých lze využít při výrobě ohebných fotovodičů, senzorů, displejů nebo při konstrukcích
organických transistorů.“

Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH AV ČR)
oslavil na podzim šedesátiny. Již od založení je jeho výsadou především rozsah a hloubka prováděného výzkumu,
od přípravy specifických polymerů pro medicínská užití až
po nalézání šetrných způsobů likvidace plastů. ÚMCH se
zabývá také aplikovaným výzkumem v oblasti vývoje
a modifikace polymerních materiálů a technologií ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Ústav makromolekulární chemie byl založen v roce
1959. V té době však byli jeho výzkumníci ještě rozptýleni
v laboratořích po celé Praze. Budova, ve které ústav dodnes sídlí, byla postavena až v letech 1960–1964 podle
projektu Karla Pragera. Dnes se tu studiu přípravy, struktur a vlastností polymerů věnují badatelé celkem ve 20
odděleních. Někteří z nich zároveň působí také
v BIOCEVu, Biotechnologickém a biomedicínském centru
Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy.
„Velkou předností našeho ústavu je šířka záběru, díky
které i po šedesáti letech pokrýváme celou makromolekulární vědu od chemie přes fyzikální chemii až po fyziku
polymerů a jejich aplikace v praxi v technických a biolékařských aplikacích,“ říká ředitel ÚMCH Jiří Kotek.
Role polymerů se v průběhu minulého století postupně měnila a makromolekulární látky dnes tvoří nejen speciální konstrukční materiály netušených optoelektronických a mechanických vlastností, ale používají se také například jako funkční materiály pro optoelektronické apli-

Pražská makromolekulární setkání
Pro kolegy z polymerních věd organizuje ÚMCH od
roku 1967 také mezinárodní odborné konference zvané
Pražské makromolekulární mítinky (PMM). „Tradiční
PMM konferenci vždy věnujeme vybranému tématu z polymerní chemie, fyziky, fyzikální chemie nebo aplikace polymerů v lékařství,“ popisuje Jiří Kotek. Příští ročník
„Frontiers of polymer colloids“ se bude konat v červnu
2020. Satelitní akcí PMM konferencí je workshop pro
mladé začínající vědce „Career in Polymers“.
Začít kariéru ve výzkumu polymerů, proto jezdí do
Prahy již tradičně řada mladých badatelů ze zahraničí, pro
které ústav pod záštitou UNESCO a Mezinárodní unie pro
čistou a užitnou chemii (IUPAC) pořádá letos již 25. ročník mezinárodního postgraduálního kurzu polymerních
věd. „Kurz je určen zejména mladým absolventům univer69
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zit nebo studentům doktorských programů především ze
zemí s omezenou dostupností výzkumných zařízení. Minulý
rok u nás desetiměsíční program absolvovali například
nadějní chemici z Ukrajiny, Chorvatska, Tuniska, Indie,
Číny nebo Mexika,“ dodává Jiří Kotek. Kurzy UNESCO/
IUPAC již absolvovaly bezmála dvě stovky účastníků
z celkem 25 zemí.

Všechny akce byly spojeny s obsáhlým programem a expozicí.
Tokijské, závěrečné akce se zúčastnilo necelých 500
delegátů z 80 zemí světa, které k mezinárodnímu roku
přispěly, a plejáda vědců z ústavů soutěžících v syntéze
nových prvků jako RIKEN, Helmholzův ústav, Flerova
laboratoř či Lawrence Livermore Natl Laboratory. Akci
zahájila prof. Maki Kawai, prezidentka Japonské chemické
společnosti a prof. Kohei Tamao, předseda výkonného
výboru IYPT v Japonsku. V bohatém programu vystoupili
představitelé vědeckých společností národních i mezinárodních, zástupci univerzit, vlád, a vědeckých ústavů.
Zvláštní pozornost byla věnována doplnění sedmé řady
periodické tabulky a úsilí o přípravu prvků s atomovým
číslem 119 a 120, které otevřou novou skupinu prvků
a osmou řadu tabulky.

Strategie AV 21: Molekuly a materiály pro život
Ústav makromolekulární chemie se účastní také vědecké platformy Akademie věd ČR zvané Strategie
AV 21. V rámci programu č. 10 „Molekuly a materiály pro
život“ spolupracuje s dalšími třemi ústavy z AV ČR, se
zástupci firem a s dalšími institucemi včetně lékařských
a farmaceutických fakult. Vědecký program staví na kombinaci přístupů jak medicinální chemie, tak makromolekulární, fyzikální a anorganické chemie. Vedle širokého aplikačního potenciálu programu v oblasti nových látek a materiálů pro medicínu či efektivnějších katalytických procesů pro techniku a ochranu životního prostředí přináší realizace programu zásadní pokrok v poznání zákonitostí samoorganizačních procesů molekul a vztahů mezi strukturou a funkcí nových materiálů.

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT INTERVECTOR LTV17006.
Pavel Drašar

Ústav makromolekulární chemie v číslech:
2×
Ústav makromolekulární chemie hostil IUPAC MACRO
(Mezinárodní světový kongres makromolekulární chemie)
20
oddělení, která se podílí na řešení desítek grantových projektů podporovaných národními i mezinárodními grantovými agenturami
287
zaměstnanců pracuje v ÚMCH AV ČR, z toho 122 vědeckých pracovníků a 38 doktorandů
1967
od toho roku ústav pravidelně pořádá tematické konference: Prague Meetings on Macromolecules (PMM / Pražská
makromolekulární setkání)
2007
ÚMCH AV ČR přešel z rozpočtového modelu hospodaření
na formu veřejné výzkumné instituce, v. v. i.
2011
otevření vědeckého Inovačního centra polymerních materiálů Otty Wichterle
2020–2021
ÚMCH AV ČR bude předsedat Evropské polymerní federaci (EPF)

Strategické partnerství UNESCO Laboratoře
elektrochemie životního prostředí (PřF UK
Praha) a laboratoře Dr. Wonga (Department
of Molecular Sciences, Macquarie University,
Sydney, Australia)
Věnováno 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy.
V tomto roce si připomeneme 100. výročí vzniku
samostatné Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
(PřF UK) a její nesporný přínos k rozvoji přírodních věd
a jejich výuky v naší zemi. Tento článek by rád ukázal
příspěvek jedné malé laboratoře naší velké fakulty
v oblasti moderních elektroanalytických metod, oboru,
v němž se naše fakulta může spolu s Ústavem fyzikální
chemie Jaroslava Heyrovského pyšnit Nobelovou cenou
Jaroslava Heyrovského za polarografickou metodu analýzy. Tato tradice iniciovala i vznik UNESCO Laboratoře
elektrochemie životního prostředí jako společného pracoviště obou institucí, založeného rozhodnutím XXII. Generální konference UNESCO v roce 1983 a zaměřeného na
řešení teoretických i praktických problémů elektrochemie
životního prostředí. Již ze samotné povahy tohoto pracoviště vyplývá jeho mezinárodní charakter dokumentovaný
desítkami zahraničních studentů, kteří se v něm seznámili
se základy moderních elektroanalytických metod a jejich
aplikacemi v oblasti životního prostředí. Dalším krásným
kamínkem v této půvabné mozaice je úspěšně se rozvíjející strategická spolupráce s laboratoří Dr. Wonga

Zuzana Plecitá

Rozloučení s rokem periodické soustavy prvků
Dne 5. prosince 2019 proběhla v hotelu Prince
v Tokiu slavnost uzavření mezinárodního roku periodické
tabulky prvků (IYPT), která tak navázala na dvě nejvýznačnější předchozí akce, zahájení IYPT v Paříži 28. ledna
až 1. února a Moskevské otevření IYPT 6.–8. února.
70
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(Department of Molecular Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia). Tato přední australská univerzita
patří ke strategickým partnerům s výjimečnými vztahy
k Univerzitě Karlově, což vedlo k přípravě velmi zajímavého a úspěšného projektu financovaného z prostředků
Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2019.
Tento projekt nazvaný „Nové strategie a přístupy pro elektrochemické monitorování biologicky aktivních látek pasivujících pracovní elektrody“ odpovídá zaměření a strategickým zájmům obou spolupracujících laboratoří. V rámci
tohoto projektu byl na PřF UK realizován úspěšný seminář
Dr. Wonga a workshop pod záštitou firmy Metrom CZ
s.r.o. na téma „New electrode materials resistant towards
passivation for monitoring of neurotransmiters and biomarkers in living systems“, nad kterým převzala záštitu
Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti,
v níž je autor tohoto příspěvku členem řídícího výboru.
Analogický seminář a workshop na analogické téma bude
zorganizovaný na Macquarie University v Sydney prof.
Wongem a prof. Barkem. Pobyt prof. Wonga v Praze
a prof. Barka v Sydney, financovaný z prostředků tohoto
projektu, byl dále využit pro přípravu společných projektů
zaměřených na elektrochemické sledování látek pasivujících pracovní elektrody v biologických a v environmentálních matricích, pro přípravu odborné náplně výměnných pobytů studentů doktorského studia v Praze
a v Sydney (Mgr. Klouda, Mgr. Baluchová), na přípravu
společného projektu pro ARC 2020 Discovery Projects
(Australian research council), přípravu společného vystoupení prezentovaného Mgr. Kloudou na konferenci R&D
Topics Meeting at Flinders University, Adelaide, kde byla
účast Mgr. Kloudy financována z prostředků RACI (Royal
Australian Chemical Institute) Analytical and Environmental Chemistry Division. Tento příspěvek, nazvaný
„Minimising Fouling During Dopamine Detection at Carbon Electrodes Hydrogenated by Aromatic Organosilanes“
bude podkladem pro připravovanou společnou publikaci.
Z vědeckého hlediska je mimořádně zajímavý vznik diamantového filmu na povrchu chemicky připravované mikroelektrody potvrzený ve spolupráci s prof. Kratochvílem
(Ústav chemie pevných látek, Fakulta chemickotechnologická, VŠCHT Praha). Prof. Barek byl během
svého pobytu v Sydney členem poroty v soutěži studentů
analytické chemie („NSW Analytical & Environmental
Group – Annual Honours and Masters-by-Research Student Presentation Evening“), zatímco Dr. Wong se během
svého pobytu v Praze zúčastnil studentské konference 15th
International Students Conference „Modern Analytical
Chemistry“ organizované katedrou analytické chemie PřF
UK. Během pobytu prof. Barka v Sydney byly vyhodnoceny a zpracovány výsledky experimentů provedených Mgr.
Kloudou během jeho tříměsíčního pobytu v laboratoři
Dr. Wonga a připraven program pro další tříměsíční pobyt
Mgr. Baluchové, vynikající studentky z naší laboratoře
(viz URL https://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/lide
-na-katedre-2/vynikajici_studenti). Dále se jedná o společném doktorátu pod dvojím vedením (Cottutelle) Mgr. Martina Barocha, dalšího vynikajícího studenta z naší laboratoře
(viz
URL
https://www.natur.cuni.cz/chemie/

analchem/lide-na-katedre-2/vynikajici_studenti). Zvláště
výrazné zapojení nejlepších studentů z naší laboratoře do
této zajímavé mezinárodní spolupráce považuji za nejcennější výstup tohoto projektu. Dále byly připraveny podklady pro prezentaci společně dosažených výsledků na konferenci Isranalytica 2020 (https://isranalytica.com/) pod názvem „New strategies for elimination electrode fouling in
environmental electroanalysis“ a byla naplánována další
spolupráce v oblasti elektroanalytických aplikací borem
dopovaných diamantových elektrod, v níž dosahuje naše
laboratoř dlouhodobě velmi zajímavých výsledků. Zde je
naší ambicí inicializovat trojstrannou spolupráci s prof.
Greg. Swainem (https://www.chemistry.msu.edu/facultyresearch/faculty-members/greg-m-swain/), předním světovým odborníkem v oblasti elektrochemie borem dopovaného diamantu, s nímž naše laboratoř již téměř 30 let intenzivně spolupracuje. Cílem této trojstranné spolupráce
by měl být vývoj nových elektrod pro monitorování různých neurotransmiterů a studium procesů v oblasti neurověd (neuroscience) na straně jedné a různých biomarkerů
onemocnění, léčení či expozice na straně druhé.
V souladu se zaměřením projektů strategického partnerství všechny výše uvedené činnosti prováděné v rámci
projektů rozhodně vedou k výměně osvědčených postupů,
případně k tvorbě, rozvoji či testování postupů inovativních a k uznávání a potvrzování získaných znalostí, dovedností a kompetencí a jednoznačně potvrzují potřebnost
a užitečnost takového typu projektů.
Závěrem bych rád poděkoval vedení Univerzity Karlovy v čele s jeho Magnificencí prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA za podporu i pro studenty velmi
užitečných projektů strategické spolupráce (a to nejen
s Macquarie University) a pracovníkům oddělení podpory
vědy PřF UK (jmenovitě Mgr. Pavle Pouskové) a odboru
zahraničních vztahů RUK (jmenovitě Mgr. Barboře Bednaříkové, projektové manažerce Centra strategických partnerství) za jejich profesionalitu při zvládání administrativy
související s projektem.
Jiří Barek,
vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie
životního prostředí na PřF UK

Inovace ve výrobě želatiny ze zlínské univerzity
Bonbóny, zákusky, aspiky, lékové kapsle, nutriční
doplňky stravy, kosmetické přípravky… Potravinářských
produktů nebo farmaceutických a kosmetických aplikací,
kde se dnes využívá želatina, je celá řada. Novou inovativní biotechnologií s využitím nejnovějších vědeckých poznatků, dlouholetých zkušeností i jistou mírou převratného
nápadu vyvinul tým doc. Pavla Mokrejše z Fakulty technologické (FT) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) drůbeží želatinu. Nová technologie představuje výrazný posun
v její výrobě. Na technologické řešení získal výzkumný
tým prostřednictvím Centra transferu technologií UTB
český patent.
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„Náš vynález se týká výroby želatiny z drůbežích vedlejších jatečních produktů – v podstatě se v současnosti
jedná o jatečný odpad,“ říká doc. Mokrejš a pokračuje:
„Dnes běžně 20–30 % živé hmotnosti drůbeže představují
vedlejší jatečné produkty, jako jsou běháky, hlavy, kůže
apod.; rovněž i zbytky po zpracování strojně odděleného
masa, které obsahují značný podíl kosterní a chrupavčité
hmoty. Tyto zatím velmi málo využité tkáně jsou přitom
bohaté na kolagen.“ Zatímco stávající technologie zpracování výchozí suroviny využívaly buď kyselin či zásad (což
zatěžuje životní prostředí), navržená technologie opracovává výchozí surovinu nově vyvinutou biotechnologickou
cestou (s využitím proteolytického enzymu). Způsob je
ekonomicky a technologicky výhodnější a zároveň šetrnější k životnímu prostředí – jde totiž o prakticky bezodpadovou technologii. „Drůbeží želatina připravená naší technologií má vysokou pevnost gelu (až 300 Bloom) a velmi
nízký obsah popelovin (˂ 2,0 %), čímž splňuje nejpřísnější
farmaceutické a potravinářské standardy,“ doplňuje dále
doc. Mokrejš.
Nová technologie má přínos nejen v tom, že se díky
ní výrazně sníží množství nevyužitelného jatečního odpadu. Celosvětová spotřeba želatiny totiž neustále stoupá
(jen za posledních 6 let se zvýšila o cca 20 %). Drůbeží
želatina dnes představuje jen zlomek z celosvětové produkce želatiny; k produkci želatiny se využívají tradičně
nejvíce vepřové a hovězí suroviny. Nová biotechnologická
cesta – patentovaná technologie z UTB – tak může přispět
ke zvýšení tohoto podílu.
„Na vynález byla prostřednictvím CTT podána i mezinárodní patentová přihláška, která je v současné době
v řešení,“ doplňuje ředitelka centra Ing. Ivana Bartoníková.

nách chemie. Akce byla tradičně zaměřena na badatelsky
orientovanou výuku, která přírodovědné obory zatraktivňuje a motivuje tak žáky k jejich dalšímu studiu.
V. Podzimní škola chemie je akreditována Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT
ČR) a proběhla pod záštitou rektora VŠCHT Praha prof.
Ing. Karla Melzocha, CSc. „Vedle výuky studentů a vědecké činnosti je celoživotní vzdělávání učitelů další z našich
priorit. Velmi mě těší stále se zvyšující zájem ze strany
pedagogů o nové způsoby výuky. Právě k nalezení zajímavějšího a poutavějšího přístupu k výuce přírodovědných
a technických disciplín přispívá i Podzimní škola pro učitele chemie, o kterou zaznamenáváme stále větší zájem.
Jsem rád, že se i letošní 5. ročník podzimní školy vydařil
a potvrdil, že výuku chemie lze pojmout poutavě a nemusí
být jen memorováním vzorců a názvosloví,“ uvedl prof.
Ing. Karel Melzoch, CSc.
Bádání a objevování jako přirozený způsob učení
Projekt Podzimní škola chemie má za cíl podpořit
bádání, zvýšit zájem žáků o studium přírodních věd a rozšířit obzory jak středoškolským kantorům, tak i jejich studentům. V tom jim pomáhá tzv. badatelsky orientovaná
výuka, která má za cíl pomoci pedagogům zatraktivnit
výuku a studentům připomenout krásy bádaní a objevovaní
v sofistikovanější podobě. „Výuka zaměřená na experimentování podporuje zájem studentů o chemii, klade důraz
na to, aby během pokusů sami objevovali, zkoušeli, hledali
nové cesty a především chápali podstatu dějů. Navíc rozvíjí kritické myšlení a studenti, kteří pokusy demonstrují, se
zdokonalují i v komunikaci. Žáci zde zažívají úspěchy
z podařeného experimentu a dozvídají se nové poznatky
z oblasti přírodních věd. Svými pozitivními výsledky jsou
zároveň přirozeně motivováni k dalšímu bádání,“ uvedl za
organizátory akce RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.,
z VŠCHT Praha a vedoucí projektu Amgen Teach v ČR,
který badatelsky orientovanou výuku podporuje.

Andrea Kadlčíková a Jan Malý

Podzimní škola chemie spojila divadlo
s experimentováním
Tisková zpráva

Ve dnech 17. – 19. října proběhla v pořadí již V. Podzimní škola chemie pro pedagogy středních škol. Pořadatel, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
(VŠCHT Praha), účastníky přivítal v laboratořích Střední
průmyslové školy chemické Brno. Součástí nabitého programu nebylo jen experimentování pod vedením zkušených odborníků, ale také kultura. Té se zhostil divadelní
soubor Úžasného Divadla Fyziky (ÚDiF) se svou fyzikální
show a nechyběl ani večer na téma posuzování senzorických vlastností vína.
V prostorách Střední průmyslové školy chemické
v Brně se setkali přední odborníci z VŠCHT Praha a středoškolští pedagogové. Všichni zúčastnění měli možnost
sdílet nápady a své zkušenosti s experimentováním v hodi-

Divadlo spojené s přírodními vědami
„I letošní jubilejní Podzimní škola byla ihned po vyhlášení obsazená a do Brna přijelo 51 učitelů
z celé ČR,“ řekl RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D. VŠCHT
Praha se snaží každý ročník pojmout atraktivně a inovativně, proto pořadatelé vždy kladou důraz nejen na kvalitu
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provedení experimentů a přednášek, ale věnují také pozornost doplňujícímu programu. Letos se účastníci mohli těšit
např. z fyzikální show, kterou jim představil brněnský
soubor herců z Úžasného Divadla Fyziky (ÚDiF). „Herci
ve svých představeních publikum fyzikou pobavili a snažili
se v nich probudit nadšení i pro tento obor. Jak Podzimní
škola chemie, tak ÚDiF mají společný cíl, a to předat zábavnou formou poznatky z přírodních věd,“ uzavřel RNDr.
Petr Holzhauser, Ph.D.

Hned sedm projektů do soutěže přihlásila nejstarší
pražská průmyslová škola v Praze, Masarykova střední
škola chemická, a obhájila tak počtem soutěžních prací své
loňské prvenství. Vedle ní soutěžili také studenti z Gymnázia Sokolov, Gymnázia Kadaň, Gymnázia T.G.M. Litvínov, PORG, litvínovské SOŠ Schola Humanitas či Střední
školy Educhem z Meziboří a dalších.
„Autoři nejlepších prezentovaných prací mají i finanční motivaci. Za skupinu Unipetrol jsme letos poskytli
odměnu 150 000 korun, což je téměř dvojnásobek proti
loňskému roku. Také Nadace Unipetrol přispěla významnou částkou 120 000 korun. Je pro nás ctí podpořit odborně i finančně studenty, kteří mají o chemii či další přírodovědné obory nadstandardní zájem, a kterých každým rokem přibývá,“ říká Tomáš Herink, člen představenstva
skupiny Unipetrol.

Stane se některý z oceněných studentů
uznávaným vědcem? V soutěži Unipetrolu
uspěli i studenti z Litvínova
Studentská vědecká konference oceňuje mladé vědce,
kteří se svými výzkumnými pracemi řadí mezi špičku.
Letošní pátý ročník soutěže, pořádaný Vysokou školou
chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT Praha), Unipetrol výzkumně vzdělávacím centrem (UniCRE) a skupinou
Unipetrol, zamířil do finále. Ve čtvrtek 21. listopadu 2019
prezentovalo své práce na půdě Univerzitního centra přímo
v areálu litvínovského chemického závodu celkem 46 studentů. Největší zastoupení měla Masarykova střední škola
chemická v Praze, která si odvezla dvě vítězství ze čtyř.
Protože konference zároveň slouží vítězům jako odrazový
můstek k dalším úspěchům na poli vědy, je více než pravděpodobné, že o některých letošních jménech ještě uslyšíme.
Důkazem může být Nikola Svobodová z Gymnázia
Pelhřimov. Ta loni Studentskou vědeckou konferenci vyhrála, letos se stala vítězkou soutěže České hlavičky, která
je součástí projektu Česká hlava. Nikola přispěla k odhalení mechanismu, kterým se DNA opravné proteiny podílejí
na vzniku a dalším rozvoji nádoru. Podle odborníků, kteří
se seznámili s její prací, představuje Nikola pro vědu velkou naději. Studentská vědecká konference v Litvínově se
během pěti let rozrostla v uznávanou celorepublikovou
soutěž vědeckých nadějí České republiky.
„Je opravdu radost sledovat, s jakým zájmem se mládež staví k takovým projektům a jak popularita Studentské
vědecké konference roste. Čtyř sekcí pro středoškoláky se
letos zúčastnilo třicet sedm mladých vědců, páté sekce
určené pro vysokoškoláky devět,“ říká Katarzyna Woś,
předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol, která pokračuje: „Letos jsme udělili také čtyři Ceny Nadace Unipetrol, a to vždy jednomu studentovi v každé středoškolské
sekci. Vybírali jsme tematicky podle největšího přínosu
směrem k naší nadaci.“
„Pokud někdo tvrdí, že dnešní generace Z není kreativní, pak se mýlí. Byl jsem nadšen nápady, se kterými
studenti přišli a podívali se na zdánlivě nudný obor chemie
z nejrůznějších úhlů. Dokázali spojit vědu s praktickým
využitím. Rád bych jmenoval názvy některých z nich: Odolnost polofoukaného a modifikovaného asfaltu vůči deformaci při různých teplotách, Radioaktivita kolem nás, Vliv
železniční dopravy na znečištění půdy organickými látkami
či Metoda genetické daktyloskopie,“ říká profesor Zdeněk
Bělohlav, prorektor VŠCHT Praha.

Vítězi pěti sekcí letošního ročníku Studentské vědecké
konference v Litvínově se stali:
Středoškoláci:
Zuzana Čiháková, Gymnázium Přípotoční, Praha, s tématem: Syntéza biologicky aktivních heterocyklických
sloučenin – LinQ
Klára Jánošíková, PORG Libeň s tématem: Pravda a Lež
Hana Kovářová a Barbora Poulová, Masarykova střední
škola chemická, Praha, s tématem: Syntéza inhibitorů
DC-SIGN receptoru
Kamil – Lukáš Zach, Masarykova střední škola chemická,
Praha, s tématem: Komplexní sloučeniny cyklamu
v systému vodného roztoku kyanidu, či oxidu uhelnatého
Vysokoškoláci:
Dominik Schlehöfer, Univerzitní centrum VŠCHT PrahaUnipetrol, s tématem: Námořní paliva produkovaná
z alternativních surovin
Cenu Nadace Unipetrol získali:
Vojtěch Vyskočil a Lukáš Městka, Gymnázium T.G.M.,
Litvínov, s tématem: Barviva v listech, chromatografie

Foto: Vojtěch Vyskočil a Lukáš Městka, Gymnázium T.G.M.,
Litvínov převzali zvláštní cenu Nadace Unipetrol. Na fotografii
zleva: od profesora Zdeňka Bělohlava z VŠCHT Praha, Zdeňky
Peleškové, vedoucí Univerzitního centra, a Silvie Nikolové, manažerky pro vzdělávání UniCRE
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Matěj Stingl, Gymnázium Sokolov, s tématem: Raketový
motor, konstrukce, palivo, využití
Jakub Seiner, Masarykova střední škola chemická, Praha,
s tématem: Štěpení racemické směsi 1,1-binaftalen2,2-dikarboxylové kyseliny na čisté enantiomery
Stanislav Kočí, Masarykova střední škola chemická, Praha, s tématem: Fázové přechody mentolu a alfaterpineolu

„Podporujeme střední a vysoké školy, pedagogy
a jejich studenty. Zároveň si uvědomujeme, že mnohdy se
o lásce k chemii rozhoduje již na základní škole. Vždyť
každý z nás si určitě dobře vzpomíná na svůj školní vztah
k chemii. A protože současné děti jsou náročnější na formu, jakou jim informace předáváme, přišli jsme
s konceptem naučného a především zábavného dne. A funguje to skvěle!“ Vysvětlila motivy vzniku tohoto projektu
Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol.
Úspěšný projekt letos vyvrcholil dvěma podzimními
akcemi pro školy v Kralupech nad Vltavou a ve Veltrusech. Show navštívilo během dvou dnů 840 žáků a studentů. Stejně jako předtím v Litoměřicích a Plzni byla tato
vzdělávací akce zaštítěna podporou měst za osobní účasti
obou starostů – Marka Czechmanna z Kralup nad Vltavou
a Filipa Voláka z Veltrus. Součástí programu byla tradiční
soutěž s chemickou tématikou. Vítězné týmy získaly 3D
tiskárnu a mobilní sadu na moderní výuku chemie.

Více informací o konferenci naleznete na www.vscht.cz/
veda-a-vyzkum/svk

Báječný den s chemií zažilo již více než čtyři
tisíce žáků a studentů
Chemie není nudná, ale zábavná, plná nečekaných
překvapení a hlavně otevírá dveře k budoucímu atraktivnímu uplatnění v životě. O tom se přesvědčilo přes 4200
žáků a studentů 85 základních a středních škol ve Středočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji, kteří se zúčastnili
zábavně vzdělávacího projektu Báječný den s chemií. Ten
již druhým rokem organizuje Nadace Unipetrol ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
a Unipetrol výzkumně vzdělávacím centrem. Nečekané
zážitky a objevy pro mladou generaci připravují přední
čeští vědci a pedagogové pod vedením Michaela Londesborougha, vědce a popularizátora chemie anglického
původu, který již 15 let žije v Česku.

Informace o Nadaci Unipetrol
Nadace Unipetrol zahájila svou činnost v roce 2017.
Během dosavadního působení rozdělila v rámci
stipendijního programu bezmála 5 milionů Kč mezi
139 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů. V rámci grantového
programu rozdělila 5,5 milionů Kč třiceti středním školám
z celé republiky na podporu vzdělávací a vědecké činnosti.
Od roku 2019 podporuje také učitele. Pedagogické granty
v hodnotě 444 tisíc korun předala devíti učitelům za
inovativní přístup k výuce. Prostřednictvím projektu
EDUbus, který aktivizuje zájem žáků o chemii
netradičními metodami ve speciálně upravené mobilní
laboratoři, oslovila 3200 žáků. Show Báječný den s chemií
již shlédlo celkem 4200 žáků. Ve školním roce 2018/2019
uskutečnila devět přednášek na rozmanitá témata týkající
se chemie v projektu Pátek s vědou ve spolupráci
s vědeckými kapacitami v oboru přírodních věd.
Informace o poslání Nadace Unipetrol a všech ostatních
aktivitách
najdete
na
internetových
stránkách
www.nadaceunipetrol.cz.

Unipetrol předal 160 tisíc korun studentům
litvínovské Scholy Humanitas
Tisková zpráva
Unipetrol předal již potřetí stipendia úspěšným studentům litvínovské partnerské školy Schola Humanitas.
Slavnostní předání stipendií se uskutečnilo v aule školy
Schola Humanitas v Litvínově. Celkem 31 studentů
s výbornými studijními výsledky obdrželo stipendia
v souhrnné výši 160 000 Kč. Následně škola převzala do
užívání plynový chromatograf v hodnotě 500 000 Kč, který darovala Nadace Unipetrol. Schola Humanitas je jednou
ze dvou partnerských středních škol Unipetrolu
v severočeském regionu. Druhou partnerskou školou je
Educhem v Meziboří u Litvínova, kde již na letošní školní
rok byla stipendia předána.
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„Unipetrol podporuje litvínovské stipendisty nejen
finančními odměnami, ale také nabídkou spolupráce na
různých aktivitách Nadace Unipetrol,“ říká Michał
Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrol. „Při nich
mohou nejen uplatňovat teoretické znalosti, ale také získávat nedocenitelné praktické zkušenosti. Řada stipendistů
pomáhala například při zabezpečení akcí Spanilá jízda
nebo Báječné dny s chemií. Kromě toho se zapojují do
společné výuky chemie pro žáky základních škol a reprezentovali svou školu i naši nadaci při závodech Horizon
Grand Prix modelů vodíkových automobilů, které studenti
sami sestrojili,“ dodává Michał Chmiel.
Udělení stipendia a jeho výše závisí na splnění pravidel stipendijního bodového systému. Mezi nejdůležitější
kritéria patří prospěch ze všech předmětů do průměru 1,5,
umístění ve Středoškolské odborné činnosti a úspěchy
v okresních, krajských či dokonce republikových kolech předmětových olympiád. „Stipendium dlouhodobě
zvyšuje motivaci studentů k lepším výsledkům a větší odpovědnosti. Za školní rok 2016/17 bylo na střední škole
Schola Humanitas oceněno 15 studentů, v dalším roce se
jejich počet zvýšil o osm a letos splnilo stipendijní kritéria
dokonce 31 žáků,“ vysvětluje Ladislav Turbák, statutární
zástupce ředitele školy Schola Humanitas.
Mezi letos oceněnými studenty jsou tací, kteří si vybojovali stipendium již potřetí za sebou, ale i nové tváře.
Například Šimon Suchopárek dostával stipendia od druhého ročníku studia. V posledním ročníku obdržel 20 000
Kč, neboť maturitní ročník absolvoval s vyznamenáním
v obou pololetích a také maturitní zkoušku složil
s vyznamenáním. Kromě toho zvítězil v krajském kole
Středoškolské odborné činnosti v kategorii biologie, a toto
vítězství zopakoval i v celostátním kole. Stal se tak třetím
žákem školy, který zvítězil v celostátní soutěži. V novém
školním roce začal studovat Aplikovanou ekologii na České zemědělské univerzitě v Praze.
Historicky nejvyšší stipendium, které bylo vyplaceno
společností Unipetrol studentům Scholy Humanitas, je
40 110 Kč. Šek na tuto částku převzal Dominik Krupka za
své studijní výsledky ve čtvrtém ročníku. Kromě vynikajícího prospěchu se do jeho hodnocení započítávalo vítězství v krajském kole chemické olympiády a desáté místo
v celostátním kole. V ekologické olympiádě obsadil v kraji
3. místo a v biologické olympiádě 4. místo. Zvítězil
i v krajském kole Středoškolské odborné činnosti a v rámci
republiky skončil osmý. Po maturitě byl přijat jako jeden
z pouhých dvou úspěšných uchazečů na Fakultu vojenského zdravotnictví, studijní obor Vojenská farmacie do
Hradce Králové.
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov je partnerskou
školou skupiny Unipetrol. Unipetrol nabízí studentům i
pedagogům možnost vzdělávat se v seminářích a besedách
a připravuje pro ně speciální prohlídky svých provozů.
Odborníci Unipetrolu také podporují studenty svými zkušenostmi z praxe při psaní závěrečných maturitních prací.
Studenti se navíc mohou zapojit do výzkumu nebo absolvovat odborné praxe a brigády. Školy mohou využívat
materiální pomoc, například dodávky chemického skla,

vyřazovaných počítačů a některých chemikálií.
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování
ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot
a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve
všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají
rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad
Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je
i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku.
V Česku je Benzina s počtem 413 stanic největším řetězcem. Unipetrol je v České republice jedna z největších
firem z hlediska obratu. Za loňský rok utržila přes
130 miliard Kč a zaměstnává více než 4800 lidí. Unipetrol
je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky
odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního
prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny
PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve
střední Evropě.
Pro více informací navštivte sekci „Zodpovědná firma“ na www.unipetrol.cz.

Chemické univerzitní vzdělávání
v Kazachstánu
Kazachstán je veliká země, kde se chemie učí na
25 vysokoškolských institucích. Nicméně, rozdíly mezi
nimi lze najít. Do vyšší ligy lze zařadit pouze několik
z nich: Nazarbajevova universita v hlavním městě republiky, Nur-Sultanu, Al-Farabiho kazašská národní universita
v bývalém hlavním městě, Almatě, Státní univerzita
E. A. Buketova v Karagandě, Jihokazašská státní univerzita M. Auezova v Šymkentě, Kazašsko-Britská technická
univerzita v Almatě. Řadí se k nim i druhá nejstarší soukromá univerzita v Kazachstánu, Mezinárodní univerzita
Hedvábné stezky (SILKWAY International University)
v jihokazašském městě Šymkent, Abaiova Kazašská národní pedagogická univerzita v Almatě, Kazašská národní
ženská univerzita v Almatě a Státní univerzita Š. Ualichanova v severokazašském městě Kokčetau. Některé univerzity vznikly z původních akademických či samostatných
ústavů.
Jsou mezi nimi školy, jejichž chemické vzdělávací
programy mají akreditaci německé akreditační agentury
ASSIN a evropské známky kvality (EuroLabels), jako
například Jihokazašská státní univerzita M. Auezova
v Šymkentě.
Člověk, který by chtěl kritizovat, najde řadu obrázků
typických pro zařízení z periferie Sovětského Svazu a i to,
že spolupráce těchto univerzit s praxí (od které by bylo
možno očekávat další podporu), pokulhává. Lze se setkat
i s tím, že pracovní elán a nasazení studentů a některých
pedagogů sleduje tradici starých časů a je poněkud slabší,
či to, že knihovna se zavírá v 17 hodin a basta. Leč člověk,
75
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který je nezaujatý najde mnoho pozitivního, zejména
v tom, jak tento stát investuje do vzdělání a vědy. Takové
investice jsou pozorovatelné i z roku na rok. Jsou zajištěny
moderní databáze a literatura. Vybavují se laboratoře,
učebny, staví nové budovy, buduje se zázemí pro profesionální přípravu studentů i pedagogů, ale i pro jejich oddych,
kulturní a sportovní aktivity. Jsou pravidelně zváni odborníci ze zahraničí, aby na univerzitách přednášeli a pracovali. Podepisují se smlouvy se zahraničními univerzitami
a studenti jsou vysíláni na praxi a studium do zahraničí,
což je v případě studentů třetího cyklu prakticky povinnost. Univerzity pečují o vlastní identitu a zachraňují svojí
vlastní historii, často formou školních muzeí. Podle kazašských pedagogů je v systému peněz mnoho (dostatek neříká nikdo, ba ani u nás), ale nehospodaří se s nimi vždy
dobře. Jak často říkávali Rusové „копейка рубль
держит“: univerzita koupí moderní NMR přístroj, ale není
schopna zajistit uživatelům hadičku na přečerpávání kapalného dusíku. Je to vidět i tam, že na 13 národních časopisů
je abstrahováno databází Web-of-Science ale vědci nemají
peníze na publikace v „open access“ časopisech, přestože
jsou za to hodnoceni a často i oceňováni.
Kvalita a popularita univerzit je stanovována mj.
i tím, že studenti nejsou přijímáni na školu danou institucí,
ale systémem, kdy jsou na konci středoškolského studia
studenti ohodnoceni a ti, co získají dobré hodnocení, obdrží od státu „grant“, kterým pak vybrané škole za sebe zaplatí školné a tím, že na školách studují studenti ze zahraničí, kteří za to opět platí.
Kazašským kolegům můžeme popřát v jejich práci
mnoho budoucích úspěchů.

Obr. 1. Expediční tým výzkumníků

a jedinečným rezervoárem užitkových rostlin, především
volně žijících druhů s léčivými vlastnostmi. Většina z nich
je slibná pro extrakci a studium biologicky aktivních látek,
které jsou na světovém trhu ceněny a poptávka po nich
rychle roste1,2. Z tohoto hlediska je komplexní studie
o zásobách aromatických bylin a mapování jejich výskytu
v jednotlivých regionech Turkestánu velmi důležitá.
Současný farmaceutický průmysl v Kazachstánu je
založen na bohatých přírodních surovinových zdrojích a je
orientován především na získávání fytochemikálií. Na
druhé straně však vlivem globálních klimatických změn
dochází ke změnám ve fytosféře a struktura rostlinných
zdrojů v Kazachstánu se mění3. Z tohoto důvodu je důležité studovat a predikovat časové změny fytosféry a současně se zaměřit i na obnovu ztracených rostlinných zdrojů.
V rámci botanické expedice v roce 2019, s cílem nalézt
nové a perspektivní zdroje biologicko-aktivních látek, byly
prozkoumány polopouštní oblasti Turkestánu: Keleskovo,
Saragashskovo, Shardara, Kazygurt, Aryskovo, Ordabasy,
Otrar, Baidibek a Suzak. Výsledkem bylo nalezení sedmi
různých rostlinných společenstev a 4 endemitů. Předběžný
odhad zásob činí 255 druhů aromatických rostlin, které
patří do 129 rodů a 37 čeledí (viz tab. I). Podrobné rozložení druhů a taxonomickou strukturu uvádí cit. 4 a přehled
nejdůležitějších aromatických rostlin je uveden v tab. II.
Tuto tabulku ještě doplňují minoritní čeledi: Chenopodiaceae (2 %), Scrophulariaceae (2 %), Liliaceae (2 %)
a Iridaceae (2 %). Uvedená analýza je sice předběžná
a bude dále zpřesňována v průběhu jara 2020. Nicméně již
nyní lze tvrdit, že uvedená čísla jsou reprezentativní a mají
dobrou vypovídací hodnotu.

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT INTERVECTOR LTV17006.
Zdeněk Bělohlav a Pavel Drašar

NEPROBÁDANÁ TAXONOMIE FLÓRY
AROMATICKÝCH ROSTLIN
V POLOPOUŠTNÍCH OBLASTECH
TURKESTÁNU
Bibol E. Zhakipbayev
a Talgat I. Saduakasovič
Katedra chemie a biologie, SILKWAY International University, Tokayev St. 27а, Šymkent 160011, Kazachstán

Tabulka I
Taxonomická struktura a ekobiomorfologická charakteristika aromatických rostlin v polopouštních oblastech Turkestánu

Tým vědců a výzkumníků z Ústavu chemie a biologie, SILKWAY International University (Šymkent, Kazachstán) (obr. 1) provádí základní a aplikovaný výzkum
rostlinných surovin z polopouštních oblastí Turkestánu za
účelem nalezení kvalitativních a kvantitativních charakteristik esenciálních rostlinných olejů, a vyvíjí racionální
technologie pro jejich získávání. Květena Turkestánu se
vyznačuje velkým bohatstvím genofondu a je obrovským

Oddělení
Pinofyta
Magnoliofyta
76

Počet
čeledí
1
36

Počet
rodů
1
128

Počet
druhů
2
253
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Tabulka II
Seznam nejdůležitějších aromatických rostlin polopouštních oblastí Turkestánu
Č.

Nejdůležitější čeledi

1.
Asteraceae
2.
Lamiaceae
3.
Fabaceae
4.
Caryophyllaceae
5.
Apiaceae
6.
Ranunculaceae
7.
Limoniaceae
Celkem

Počet
druhů
28
20
17
11
11
7
5
132

kuma // Botaničeskaja nauka na službě ustojčivovo
razvitija stran Centralnoj Aziji, str. 78, Almaty 2003.
(Překlad a úprava textu: B. Kratochvíl)

%
z celkového
počtu
14,0
10,0
8,5
5,5
5,5
3,5
2,5
66,0

„Cena Julie Hamáčkové“ již
5. ročník na VŠCHT Praha
Na VŠCHT Praha proběhl
letos již pátý ročník soutěže o cenu
Julie Hamáčkové1, pojmenované po
ženě2, která byla jako první na vysoké škole technické jmenována v roce 1954 „profesorem“
a jako první žena se podílela i na vedení, co by děkan Fakulty technologie paliv a vody. Soutěž byla původně ustanovena jako jeden z výstupů evropského projektu 7. rámcového programu TRIGER3 „Transforming institutions by
Gendering contents and Gaining Equality in Research“,
jehož jedním z řešitelů byla VŠCHT Praha. Ačkoliv už
projekt skončil, každoroční vyhlašování soutěže a udílení
ceny pokračuje a těší se oblibě.
Soutěž sestává ze tří kategorií. V kategorii c) soutěží
studenti se svými pracemi4, které do řešeného tématu začleňují analýzu dle genderu a/nebo pohlaví. Prezentace
a ohodnocení soutěžních prací probíhá každoročně
v listopadu a od letošního roku navazuje na Studentskou
vědeckou konferenci5. Letošní práce opět prokázaly, že
v určitých oblastech může zohlednění aspektu pohlaví hrát
klíčovou roli v úspěšnosti navrhovaného řešení. Nicméně
posoudit můžete sami, ve své práci „Diagnostika rakoviny
pankreatu pomocí hmotnostní spektrometrie“ popisuje
vítězka letošní ceny Bc. Martina Hošková, studentka
5. ročníku FPBT, že při zpracování dat pomocí PCA
(analýzy hlavních komponent) získaných z měření krevní
plazmy zdravých a nemocných pacientů technikou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser
Desorption-Ionization – Time of Flight) bylo možné rozlišit získaná data až po té, co byla porovnána zvlášť data
měřená u mužů a zvlášť u žen, což je přičítáno odlišnému
metabolismu každého pohlaví. Abstrakty prací uveřejňujeme každoročně ve sborníku.
Druhá část oceňuje v kategorii a) významný přínos
ženy z VŠCHT Praha na poli vědy, výzkumu, pedagogiky
a dalších oblastí rozvoje školy. V kategorii b) může cenu
získat žena nebo i muž za podporu a prosazování rovných
příležitostí v pracovních vztazích a výzkumu na VŠCHT
Praha. Kandidáty na ocenění nominuje kdokoliv z VŠCHT
Praha, podané nominace posuzuje hodnotící komise, ve
které má každá fakulta svého zástupce. Vybrat tu nejlepší
z nominovaných není vůbec jednoduché. Proto hodnotící
komise po důkladných diskusích doporučila přesněji specifikovat, co se u nominovaných hodnotí. Doporučení zní
takto: „Cena by měla být udělována těm, kteří leckdy stojí
v pozadí, ale jsou důležitým článkem pro fungování ústavu,
katedry, školy, podílejí se na utváření pozitivního vnímání
a chodu daného pracoviště, hrají důležitou společenskou
úlohu. S důrazem na pedagogiku a činnosti, které člověka
tolik neposouvají ve vlastní kariéře, ale udržují a posouva-

Bylo zjištěno, že dominantní je rod čeledi Asteraceae
– Artemisia. Zvláště slibný potenciál představují také rody
Ferula, Ziziphora, Limonium a Allium (viz tab. III).
Z geografického hlediska lze nalezených 255 druhů
rozdělit do 35 geoelementů. Dominují hlavně jižní oblasti
Turkestánu: Iránsko-turanská (13,3 %), Iránsko-turanská
středoasijská (11,7 %), Holarktická (10,1 %), Turanská
(9,8 %) a Horno-středoasijská (8,6 %).
Výsledky této studie jasně ukázaly, že polopouštní
oblasti Turkestánu obsahují významnou geografickou koncentraci zajímavých aromatických bylin s perspektivním
potenciálem pro farmaceutické využití.
Tabulka III
Spektrum rodů aromatických rostlin polopouštních oblastí
Turkestánu
Č.

Nejdůležitější rody

1.
Artemisia
2.
Ferula
3.
Cousinia
4.
Iris
5.
Limonium
6.
Euphorbia
7.
Allium
Celkem

Počet druhů %
z celkového
počtu
7
6
3
3
3
3
3
38

3,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
19,0

LITERATURA
1. Adekenov S. M., Gabdullin E. M., Kuprianov A. N.:
Farmacevtíčeskij bjulleten 1-2, 17 (2015).
2. Adekenov S.: Farmacija Kazachstana 2, 21 (2003).
3. Kukenov M. K., v knize: Лекарственные растения
Казахстана и их использование, str. 8-20, Gylym,
Almaty 1996.
4. Ibragimov T., Abdraimov C., Sejtkarimov A., ve
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jí dopředu chod kolektivu, ústavu, fakulty,
školy“.
Ze
čtyř
navrhovaných
kandidátek
v kategorii a) komise vybrala paní doc.
Ing. Lidmilu Bartovskou, CSc, která
působí na Fakultě chemického inženýrství,
Ústavu fyzikální chemie. V nominačním
dopise6 kromě obsáhlého výčtu činností
a přínosů paní docentky, uvedl na závěr nominující: „Doc.
Bartovská vykazuje po celou svou dlouhou profesní činnost
enormní pracovní úsilí, pečlivost a preciznost ve své práci.
Nesporný je její pedagogický výkon, vždyť jejíma
„rukama“ prošly dvě generace chemiků. Nelze opomenout ani její citlivý přístup ke studentům a vždy vstřícný
postoj ke kolegům a spolupracovníkům. Pokud se o někom
dá říct, že rozdává optimismus na všechny strany, tak je to
zcela určitě doc. Lidmila Bartovská. Navíc přispěla
k odborné profilaci Dr. Randové, mladé kolegyně na ústavy fyzikální chemie, jedné z mála žen na tomto pracovišti“.
I když paní docentka oslavila v letošním roce významné životní jubileum, pořád se aktivně zaměřuje zvláště na pedagogickou činnost a přípravu studijních materiálů. Laureátce ceny Julie Hamáčkové za rok 2019 gratulujeme!

V kategorii b) byly předloženy 2 nominace, cena však
nebyla v letošním roce udělena.
Anna Mittnerová,
Zahraniční oddělení, rektorát VŠCHT Praha
LITERATURA
1. K. Grecová, A. Mittnerová: Chem. Listy 110, 73
(2016).
2. A. Mittnerová: Chem. Listy 109, 551 (2015).
3. A. Mittnerová: Chem. Listy 112, 255 (2018).
4. Vyhlášení soutěže o Cenu Julie Hamáčkové v kat. c)
pro rok 2019 https://gro.vscht.cz/cjh/
aktuality/26227#novinka_detail25584760048118 ,
staženo 12. 12. 2019.
5. Studentská vědecká konference na VŠCHT Praha ,https://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/svk , staženo
12. 12. 2019.
6. Laureátka ceny Julie Hamáčkové v kategorii a) v roce
2019 https://gro.vscht.cz/cjh/aktuality?
force#novinka_detail25762780050862, staženo 12.
12. 2019.

Členská oznámení a služby
Docenti jmenovaní od 2. 5. 2019 do 10. 11. 2019

doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
pro obor Farmakognozie

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

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
pro obor Klinická a sociální farmacie

doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová
pro obor Chemické inženýrství

doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie

doc. Ing. Pavel Bobál, CSc.
pro obor Farmaceutická chemie

doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
pro obor Zemědělská chemie

doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
pro obor Analytická chemie

doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
pro obor Metalurgie

doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.
pro obor Anorganická chemie

doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
pro obor Farmaceutická chemie

doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
pro obor Farmaceutická chemie
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Recenze
Martin Bajus:
Uhľovodíkové technológie –
Chemické procesy v organickej technológii a petrochémii

„Uhľovodíkových technológií“ je vhodná najmä pre inžinierov a technikov, ktorí budú pracovať a riadiť chemické
prevádzky, ako aj procesy v rafinériach v 21. storočí.
V priebehu času bude treba vyriešiť mnohé problémy
z hľadiska sprísnenia špecifikácií (limitov) na finálne produkty a environmentálnej ochrany.
V najbližších dvoch desaťročiach bude vývoj
v jednotlivých uhľovodíkových technológiách a vo väčšine chemických procesoch sprevádzaný významnými technologickými pokrokmi a výzvami. Jeden z Dvanástich
princípov zelenej chémie je venovaný zaisteniu takých
surovín pre výrobu materiálov a energie, ktoré patria medzi obnoviteľné zdroje. Nastane situácia hľadania energetických surovín na biologickom základe. Surovinová ekonomika bude ležať len na základoch zelenej chémie
a zeleného inžinierstva. Akceptovanie takejto dizajnovej
štruktúry, ako holistického systému, sa uprednostní pred
individuálnymi kritériami, biopalivami a biomateriálmi. Je
evidentné, že v budúcnosti musia byť bezpodmienečne
prijateľné predovšetkým pre životné prostredie, rovnako
ako aj pre chemické technológie.
Učebnica umožňuje prehľad najdôležitejších procesov a technológií, ktoré sa raz stanú základom budúceho
úspechu. Rozhodne to budú čisté palivá, biopalivá, ekopetrochemikálie a ekologické chemikálie. Rozbehne sa
aplikácia
vodíkových
palivových
článkov
v automobilizme. Už v súčasnosti sme svedkami využitia
nanomateriálov pri formulácii efektívnych motorových
palív. Všetko doteraz uvedené mali na zreteli autor a editor
pri kreovaní a prezentácii tak vysokokvalitnej zbierky
z oblasti uhľovodíkových technológií. Tretí diel zbierky
„Chemické
procesy
v organickej
technológii
a petrochémii“ sa zaoberá najvhodnejšími chemickými
procesmi pre konverziu uhľovodíkov pochádzajúcich
z ropných frakcií a zemného plynu. Uhľovodíky sa predtým získavajú separačnými operáciami. Okrem vedeckých
prístupov, kontrola separačných procesov tiež obsahuje
výber procesov, akými sú destilácia, katalytická destilácia,
extrakčná destilácia, extrakcia, adsorpcia, absorpcia, perkolácia, kryštalizácia, atď. Rovnakým spôsobom autor
pristupuje k výberu separačných zariadení (usadzovače,
typy
kolón,
odstrediviek,
membrány,
atď).
V uhľovodíkových technológiách by preto mohli hrať
separačné procesy vedúcu úlohu v budúcnosti. Rozhodujúce sú investície. Tie sú podstatne nižšie v separačných
procesoch v porovnaní s chemickými procesmi.
Chemické procesy smerujú do troch oblasti:
− Účelom je zlepšiť kvalitu produktov tak, aby vyhovovali najprísnejším ekologickým požiadavkám odpovedajúcim ich konečnému využitiu (napríklad, palivá
pre motory s vnútorným spaľovaním; letecké palivá
pre prúdové motory);
− Konverzia tých ropných frakcií a uhľovodíkov zemného plynu, ktoré nemôžu nájsť priame uplatnenie, ale
až po chemickej premene nachádzajú využitie na trhu;

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPEKTRUM-STU,
2019, 1. vydanie, 608 str., cena 6 Eur
ISBN 978-80-227-4897-1
V marci roku 2019 vydalo vydavateľstvo
SPEKTRUM-STU Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie e-učebnicu „Chemické procesy v organickej technológii a petrochémii“ v rámci série „Uhľovodíkové technológie“. Autorom e-knihy je profesor Martin Bajus, popredný
odborník v oblasti
rafinérskych,
petrochemických
a recyklačných technológií na Slovensku. Patrí
k špičkovým slovenským vedcom a vynálezcom v oblasti
uhľovodíkových technológií. Profesor Bajus naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí na fakulte chemických
a potravinárskych technológií v Bratislave. Knihu si môžete kúpiť v predajni Malé Centrum na FCHPT-STU.
Séria vysokoškolských učebníc „Uhľovodíkové technológie“ obsahuje štyri vydania kníh, ktoré pokrývajú
významné oblasti spracovania ropy, petrochémie
a organickej technológie:
− Organická technológia a petrochémia; tiež vydané na
CD nosiči (2002)
− Petrochémia (2017)
− Chemické
procesy
v organickej
technológii
a petrochémii, USB kľúč (2019)
− Energetické suroviny a technológie (v príprave)
Vydaná vysokoškolská učebnica je veľmi aktuálna
a potrebná,
prezentovaná
moderným
štýlom
v elektronickej forme. Reprezentuje komplexné poňatie
spracovanej tematiky. Pre autora znamenalo spracovanie
tak rozsiahlej a širokospektrálnej tematiky na 608 stranách
(slidoch) veľké úsilie a trpezlivosť. Prezentácia svedčí
nielen o obrovských, ale aj hlbokých vedomostiach autora
z problematiky uhľovodíkových technológií. Kniha je
vhodná najmä pre pedagógov a študentov vysokých škôl,
v bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných
odboroch orientovaných na výučbu chemickej technológie.
Vo väčšine kapitol sú jednotlivé procesy spracované
a prezentované farebne v zjednodušených prúdových schémach. Z hľadiska priehľadnosti technologických schém
autor vynechal vo väčšine technologických uzlov kontrolný systém, kompresory a čerpadlá. Očakáva sa, že študenti
po preštudovaní učebnice budú myslieť koncepčne pri
dizajne nových chemických procesov.
Na fakulte chemickej a potravinárskej technológie je
elektronický obsah učebnice základom a v niektorých
predmetoch len doplnkom. Tretia kniha zo série
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V každej z dvanástich kapitol autor prezentuje princípy pre pochopenie chemických reakcií z hľadiska ich praktického využitia v chemických technológiách. Rovnako
poskytuje požadované ekonomické údaje na vyhodnotenie
dopadu
jednotlivých
procesov
na
rafinérsku
a petrochemickú produkciu. Taktiež na technológie
v priemysle organických výrob.
Zrejmé, že nie všetky procesné parametre autor uviedol v prezentovanej e-učebnici. Hlavným (ale nie jediným)
cieľom autora je poskytnúť čitateľom cez chemické procesy nielen dostupné, ale aj možné spôsoby, ktoré umožnia
ťažiť a spracovať dostupné svetové zásoby ropy
a zemného plynu a rozvoj zeleného priemyslu organických
chemikálií. Učebnica poskytuje i materiál pre ďalšie štúdium vo forme bohatej monografickej a časopiseckej literatúry, ktorá študentom poslúži ešte lepšie pochopiť teoretické základy chemických procesov prebiehajúcich
v uhľovodíkových technológiách.
Verím, že práve vydaná kniha „Uhľovodíkové technológie – Chemické procesy v organickej technológii
a petrochémii“ sa stane vítanou učebnicou nielen pre študentov FCHPT-STU, ale aj pre študentov ďalších vysokých škôl v Slovenskej aj Českej republike. Ako dlhoročný vysokoškolský učiteľ môžem učebnicu vrele odporučiť
všetkým študentom chemickej technológie a príbuzných
odborov.
Viktor Milata

Ochrana životného prostredia nielen v priebehu ich
výroby, ale aj počas ich využitia spotrebiteľom.
Po úvode, ktorý poukazuje na vzrast dôležitosti chemických procesov v organickej technológii a petrochémii,
v učebnici nájdeme základy chemických mechanizmov, či
už radikálových alebo karbéniových iónov. Za príspevku
hlavne priemyselných heterogénnych katalyzátory, ktoré
v rozhodujúcej miere ovplyvňujú priebeh chemických
procesov. Medzi tieto disciplíny patrí termodynamika,
chemická kinetika, výpočet reaktorov, a prehľad priemyselných homogénnych a heterogénnych katalyzátorov.
V ďalšom autor pristupuje k výberu najdôležitejších
chemických procesov. Do prvej skupiny zaradil procesy
dezignované na zlepšenie ľahkých uhľovodíkových frakcií: katalytické reformovanie a izomerizáciu. Druhú skupinu prezentujú procesy na konverziu primárnych ropných
destilátov: katalytické krakovanie a hydrokrakovanie,
s následným
nástupom
alkylácie,
oligomerizácie
a eterifikácie. Tretia skupina obsahuje chemické procesy
na spracovanie ťažkých ropných zvyškov: visbreaking,
koksovanie a hydrokrakovanie s „vriacim“ lôžkom katalyzátora, splynovanie zvyškov na výrobu vodíka. Nakoniec
sa v monografii stretneme i s procesmi umožňujúcimi likvidáciu škodlivín vypúšťaných do vzduchu a vody: odsírovanie ľahkých plynných produktov hydrospracovaním, kde
sa eliminujú sírne a dusíkové látky; z kyslých plynov sa
absorpciou získava sírovodík a oxid uhličitý; odsírovanie
ťažkých vykurovacích olejov a odplynov; čistenie procesnej vody.

Osobní zprávy
Prof. RNDr. Josef Loub,
CSc. devadesátiletý

Tím pronásledování režimem neskončilo a prof. Loub
byl „odveden“ k Pomocným technickým praporům, ze
kterých se mu podařilo vymanit až po 39 měsících, omezen závazkem pracovat ve stavebnictví. Rok namáhavé
práce zhoršilo jeho zdraví natolik, že mohl ze stavebnictví
odejít a začal pracovat jako laborant na Matematickofyzikální fakultě Univerzity Karlovy a později na Fakultě
přírodovědecké. Zvláště inspirativní jsou jeho vzpomínky
z této doby na demonstrace chemických pokusů v přednáškách z anorganické chemie prof. Škramovského. S katedrou anorganické chemie je pak spojena celá jeho pracovní
kariéra. Vystudoval chemii, když promoval v roce 1961
a v krátkém společenském uvolnění dosáhl v roce 1967
vědecké hodnosti CSc. Habilitovat se již mohl až v roce
1991 a o tři roky později byl jmenován profesorem.
Snad pouhá náhoda, v podobě bezprizorního práškového difraktometru, přeživšího válku, přivedla prof. Louba
k rentgenové difrakci, které se pak věnoval celý svůj vědecký život. Zachytil rychlý rozvoj této metodiky svou
účastí na „Rozhovorech o aktuálních otázkách ve strukturní rentgenografii“ pořádaných zejména prof. Kochanovskou, a i když předválečný přístroj nepřežil návštěvu hygienika, vbrzku se pracoviště podařilo vybavit rentgenovými
zdroji s komůrkami, jak pro práškovou, tak i monokrysta-

Čas, ta údajně konstantní míra
života, předvedl své úžasné
zrychlení, a tak již uběhlo
deset let, kdy jsme na těchto
stránkách blahopřáli prof.
Josefu Loubovi k jeho osmdesátým narozeninám1. Čas ale
přinesl i nové čtenáře a je proto vhodné život prof. Louba,
u příležitosti jeho devadesátých narozenin, připomenout.
Započal na den Svatého Mikuláše roku 1929 a nevyhnutelně se protnul se dvěma nejhoršími režimy dvacátého století. Ten komunistický mu zmařil, hned na počátku dospělosti, cestu ke zvolenému kněžskému povolání, když po
maturitě na gymnáziu roku 1948 začal studovat filosofickoteologické učiliště na Velehradě. V noci ze 13. na 14. dubna roku 1950 v akci „K“ bylo toto učiliště přepadeno Státní bezpečností a studenti převezeni do Bohosudova, jak se
svou typickou střízlivostí vzpomíná prof. Loub v projektu
Paměti národa2.
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lovou difrakci. Prof. Loub zastává názor, že laboratoř je
potřeba neustále vylepšovat, jinak začne rychle upadat a že
se nelze smířit s tím, že by přístroje nebyly vždy funkční.
Tudíž spolu s jeho velikou pečlivostí ve vlastním experimentu, i v evidenci výsledků se mu podařilo na katedře
získat pro rentgenovou difrakci postavení nezpochybnitelného arbitra. A zatímco přístroje i soubory DebyeovýchScherrerových snímků již zmizely, pozice rentgenové difrakce přetrvává a je v podobě legend o flagrantních omylech, odhalených prof. Loubem, předávána v čase stále dál.
Se stejnou vážností se prof. Loub věnoval i pedagogické práci. Jeho přednášky i cvičení byly vždy pečlivě
připravené a snaha o maximální správnost se projevila i ve
skriptech, která sepsal a jež tak lze použít i jako návod pro
interpretaci reálných difraktogramů. Někteří diplomanti
i doktorandi, které pro obor získal, se mu věnují dodnes,
ale všichni jsou ovlivněni přístupem prof. Louba k vědecké praxi a jeho tak trochu skeptickým úsměvem, s nímž
sleduje buď příliš nadsazená, nebo málo ověřená prohlášení svých vědeckých kolegů.
Společenská změna v devadesátých letech otevřela
nové možnosti a prof. Loubovi se podařilo jich využít
a získat pro pracoviště k práškovému difraktometru i moderní monokrystalový přístroj a nastartovat tak rychlý
rozvoj strukturní analýzy na katedře. U vědomí toho, že
přístroje jsou jen nástroj, ale podstatou správné vědecké
práce je držení se etických norem, se prof. Loub, jako jeden z prvních, soustředil i na tuto oblast. Využil svých
dlouholetých kontaktů s německou vědou, přeložil jejich
etické normy pro vědeckou práci, přednášel na toto téma,
psal články do časopisů přístupným velké části vědecké
komunity3,4. Snažil se jednáním, až na úrovni rektora, vybavit Karlovu univerzitu nástroji na prosazování správných vědeckých postupů, jako je formulace etického kodexu a ustavení etických komisí. Téma mnohými z nás tehdy
nebylo vnímáno jako naléhavé, ale při dnešním stavu vědy
v naší společnosti je zřejmé, že jsme se nemohli více mýlit
a profesor Loub nemohl být více prozíravý.
I když současný stav vědy v této oblasti není důvodem k radosti, setkání s prof. Loubem tím důvodem je,
vždyť jen pro tato setkávání udržují mnozí jeho studenti
s fakultou těsné vztahy. A tak přejme prof. Loubovi hodně
a hodně zdraví, a aby k jeho mnoha jiným radostem patřil
i čas strávený na Přírodovědecké fakultě.
Ivana Císařová
za všechny kolegy z Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy

Dne 19. listopadu 2019 nás hluboce zasáhla zpráva,
že náš bývalý učitel a kolega – docent Jaromír Kaválek –
nás krátce po svých 82. narozeninách navždy opustil. Pro
ty, kdož Jaromíra neznali tak dobře, jako my, odkazujeme
na krátký článek1, shrnující jeho životní osudy, jež vyšel
v Chemických listech při příležitosti jeho 70. narozenin.
Přestože je to již 15 let, co z tehdejší Katedry organické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity
v Pardubicích odešel do důchodu, jeho občasné návštěvy
nám pokaždé připomněly, že aktivní život odchodem do
penze rozhodně nekončí. Jaromírův nezdolný životní optimismus, jasná a veselá mysl a neustálá činorodost byly
důkazem opaku. Jaromír Kaválek byl učitelem celou svou
bytostí a svůj nevšední pedagogický talent dokázal zúročit
nejen na své Alma Mater, ale také jako ceněný pedagog na
Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, kde
i po svém penzionování působil téměř do svých 80 let.
Kromě pedagogiky se stále zajímal o praktické stránky
chemie a často tak byla jeho návštěva spojena s prosbou
o vzorek nějaké sloučeniny, či o změření jejího spektra ať
již pro školní nebo jiné aktivity. Za tyto drobnosti se nám
odměňoval „přebytky“ své myslivecké vášně a na jeho
bažanty, srnčí či kančí zvěřinu (často dodanou i s návodem
na co nejchutnější úpravu) tak budeme ještě dlouho vzpomínat. Mimo toho nás „zásoboval“ i nadanými studenty
pardubické průmyslovky, kteří často teprve po svém příchodu na univerzitu docenili, jak solidní základ si odnesli
z Jaromírových hodin teoretické i praktické výuky. Legendárními byla jeho vysvětlení základních chemických pojmů a jevů na praktických příkladech ze života. Jak často
říkával – ke studentům je potřeba mluvit jazykem, kterému
rozumí – a tak v jeho pojetí si například tatínek (nukleofil)
hledal maminku (elektrofilní centrum). Generace jeho
studentů tak budou stále vzpomínat na jeho moudré a praktické rady nejenom z oblasti chemie.
Přes své zdravotní problémy, které však na sobě nikdy nedával znát, byl Jaromír stále činorodým životním
optimistou. Denně byl v pohybu s jasně sepsanými úkoly
na ten který den, a až teprve po osmdesátce na něj začal
věk neúprosně doléhat. Poslední měsíce života, bohužel
strávené v nemocničních zařízeních, byly pro něj velmi
těžké a jeho smrt pro něj byla v jistém ohledu vysvobozením. Všichni, kdož jste jej znali – věnujte prosím Jaromírovi tichou vzpomínku.
Za kolegy z Ústavu organické chemie a technologie,
Jiří Hanusek a Miloš Sedlák
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