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Často poslouchám ráno rozhlasovou dvojku (ČRo2), 

kam do hudebního bloku moderátor Jakub Kaloč pravidel-
ně vkládá krátké informace z vědy a techniky a někdy jako 

profesor Doudleba přináší příspěvky i humorného rázu. 

Jednou v létě (1. 7. 2021) uvedl, že vanilkovou příchuť 

bude možno vyrábět z plastových lahví1, běžně nazýva-
ných jako PET lahve (PET – polyethylentereftalát). I když 

se to zprvu nezdálo, šlo o informaci zcela seriózní. 

Při svém vstupu citoval z článků, které se objevily 
i v českých sdělovacích prostředcích2,3. Ty stručně popiso-

valy práci britských vědců, podle nichž lze pomocí gene-

ticky upravené bakterie Escherichia coli přeměnit kyselinu 

tereftalovou na vanilin. V článcích je zdůrazněn velký 
význam této navržené technologie, která umožňuje zpraco-

vat obtížný odpad na cenný produkt, který nachází široké 

uplatnění nejen v potravinářství, ale i v produktech kosme-
tického a farmaceutického průmyslu. Časopis „100+1“ (cit.2) 

na jedné straně označuje zmíněný postup jako „majstrštyk“ 

recyklace, na druhé straně práci britských vědců považuje 

za využití šťastné souhry okolností, neboť kyselina terefta-
lová a vanilin mají – dle redaktorů – velmi podobnou che-

mickou strukturu, a proto se geneticky upravené bakterie 

vlastně prý ani moc nenadřou. Z pohledu chemika je jasné, 
že jde o laické hodnocení, obě struktury, tedy kyseliny 

tereftalové a vanilinu (4-hydroxy-3-methoxybenz-

aldehydu), sice obsahují benzenové jádro, jinak se ale do-

sti liší (obr. 1), takže chemik musí obdivovat, že si ty 
„breberky“ s požadovanými strukturními změnami poradí. 

Pro bližší seznámení s postupem vedoucím k vanilinu 

musíme nahlédnout do článku, který britští vědci publiko-
vali v časopise Green Chemistry4. Joana Sadlerová 

a Stephen Wallace z University of Edinburgh se rozhodli 

použít jako výchozí mikroorganismus vhodně upravenou 

bakterii E. coli, konkrétně se jednalo o kmen E. coli 
MG1655 RARE (RARE  – reduced aromatic aldehyde 

reduction), jehož genom je cíleně modifikován tak, aby 

docházelo k redukci aromatických karboxylových kyselin 

pouze do stupně aldehydu5, což je pro cílový záměr důleži-
tá vlastnost. Britští vědci ovšem předpokládali, že celá 

přeměna kyseliny tereftalové na vanilin se musí odehrát 

sledem navazujících enzymových reakcí (obr. 1), a proto 
museli genom tohoto mikroorganismu rozšířit o geny po-

cházející z dalších vhodně vybraných organismů. Konkrét-

ně se jednalo o geny pro tereftalát-1,2-dioxygenasu 

(heterotrimer) a dehydrogenasu dihydroxy-3,5-cyklo-
hexadien-1,4-dikarboxylové kyseliny z bakterie Comamo-

nas sp., gen pro aldehydoxidoreduktasu CAR (carboxylic 

acid reductase) z bakterie Nocardia iowensis a gen pro 

mutantní formu katechol-O-methyltransferasy potkana 
obecného neboli Rattus norvegicus. Posledním vnášeným 

byl gen pro fosfopanteteinyltransferasu z bakterie Bacillus 

subtilis, která je nezbytná pro posttranslační modifikace 

aldehydoxidoreduktasy z Nocardia iowensis. Teprve pak 

buňky takto upraveného mikroorganismu, označeného 
nově jako E. coli RARE_pVanX, začaly díky pětikrokové 

enzymové přeměně produkovat vanilin, ovšem v počátku 

pouze s minimální konverzí kyseliny tereftalové. Úpravou 

podmínek, hlavně použitím vhodného média (M9 s gluko-
sou a l-methioninem) o pH 5,5, nastavením vhodné kulti-

vační teploty na 22 °C a dále přídavkem butanolu pro zlep-

šení permeability buněk pro kyselinu tereftalovou (E. coli 

neobsahuje transportér pro tuto látku do cytosolu) a oleyl-
alkoholu pro separaci fází se autorům podařilo zlepšit po-

čáteční produkci vanilinu 157krát. Složitost procesu ne-

chává však ještě mnoho možností k jeho dalšímu vylepšo-
vání, které by mohlo vést až k jeho průmyslovému využití; 

zatím použitý enzym zpracovává 1mM roztok kyseliny 

tereftalové se 79% konverzí na vanilin za 24 hodin. 

Syntetický vanilin se vyrábí ve značném množství 
a jeho spotřeba stále vzrůstá, od 37 tisíc tun v roce 2018 

k očekávaným 57 tisícům tun v roce 2025 (cit.4). Většina 

z tohoto množství se vyrábí z guajakolu a kyseliny glyoxa-
lové, jiný postup vychází z eugenolu6 a přibližně 15 % 

produkce připadá na chemické nebo mikrobiální zpracová-

ní ligninu7. Tyto zavedené postupy netrpí nedostatkem 

výchozích surovin a jsou schopny pokrýt stoupající potře-
bu. Jiná je situace u přírodního vanilinu, který je obsažen 

v nezralých fermentovaných tobolkách (obvykle nazýva-

ných lusky) několika druhů orchidejí z rodu Vanilla 
v množství 1–3 %. Vanilkovníky (někdy též nazývané jako 
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kyselina tereftalová vanilin

Obr. 1. Přeměna kyseliny tereftalové na vanilin pomocí pěti 
navazujících enzymových kroků 
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vanilovníky nebo také zkráceně jako vanilka) se pěstují 

v tropických oblastech; největším světovým producentem 
vanilky se stala roku 2020 Indonésie, na druhém místě je 

Madagaskar, na třetím Čína. Celkem se vanilkovníky pěs-

tují až ve 13 zemích, ovšem další státy mají produkci již 

značně nižší. Celková roční sklizeň lusků nyní kolísá ko-
lem 6 tisíců tun8. Celý proces pěstování rostlin i následné 

zpracování lusků jsou postupy velmi náročné na lidskou 

práci (například je nutné umělé opylování) a sklizeň je 
často ovlivňována přírodními vlivy, proto je přírodní va-

nilky v současné době nedostatek a její cena roste. Synte-

tický vanilin je výrazně levnější než vanilkový extrakt 

(v roce 2012 zhruba 100krát, nyní až 500krát, cit.9). Pří-
rodní vanilka (extrakt z fermentovaných tobolek) ale kro-

mě vanilinu obsahuje až několik stovek dalších látek, díky 

čemuž poskytuje spotřebiteli výrazně bohatší chuťový 
a čichový zážitek. Na tento rozdíl narazily například firmy 

Pepsi-Cola Corp. a Coca-Cola Corp., které ji používají 

k ochucování svých hlavních produktů. Jejich roční spotře-

ba se pohybuje kolem 40 tun. Pokus o přechod na použití 
syntetického vanilinu v Coca-Cole v roce 1985 byl však 

spotřebiteli nepříznivě přijat a firma se pak vrátila ke kla-

sické receptuře9. 
I když syntetický vanilin je důležitou chemikálií slou-

žící k výrobě farmaceutik, kosmetických, čisticích a herbi-

cidních prostředků, je hlavně široce používán v potra-

vinářském průmyslu. Z porovnání světové produkce pří-
rodní vanilky a syntetického vanilinu a hlavně z drama-

tických cenových rozdílů vyplývá, že drtivá většina potra-

vinářských a cukrářských výrobků získává vanilkovou 
vůni i chuť ze syntetického vanilinu9. V některých přípa-

dech se původ odlišuje, známe například běžné sáčky 

s aromatizovaným cukrem s nápisem „vanilinový cukr“, 

ve kterých je ve 20 g cukru asi 6 mg syntetického vanilinu, 
ale i dražší balení označená „vanilkový cukr“, ve kterých 

je cukr ochucen mletými vanilkovými lusky nebo jejich 

extraktem. Vzhledem k výše uvedenému by se tak měly 
běžné vánoční rohlíčky označovat jako „vanilinové“ 

a oblíbená zmrzlina by měla být také většinou „vanilinová“, 

což by ovšem tyto výrobky obchodně poškodilo. 

I když postup britských vědců zatím nemá parametry 
průmyslové výroby, je velice perspektivní z ekologického 

pohledu. Závěr publikace obsahuje totiž důležité zjištění, 

že geneticky upravený kmen E. coli RARE_pVanX je 
schopen zpracovávat i surový hydrolyzát získaný z PET 

lahví pomocí termostabilní depolymerasy LCC WCCG 

(LCC – leaf-branch compost cutinase, WCCG – amino-

kyseliny cíleně mutované za účelem zvýšení aktivity 
a termostability enzymu – konkrétně jde o variantu 

F243W/D238C/S283C/Y127G)11. Postup tak umožňuje 

z obtížného odpadu získávat cenný produkt, což je zatím 
ojedinělý případ. 

Likvidace použitých PET lahví se stává celosvětově 

ožehavým problémem. Každou vteřinu se na světě prodá 

zhruba 20 tisíc plastových lahví. Každou minutu je to tedy 
více než milion. Vyplývá to z průzkumu britské společnos-

ti Euromonitor International12, podle které jsou PET lahve 

globálně druhým nejčastěji používaným obalem, hned po 

plastových sáčcích. 

Přestože je polyethylentereftalát recyklovatelný, před-
stavuje pro životní prostředí velkou hrozbu, která je podle 

studie12 srovnatelná s globálním oteplováním. Úsilí lahve 

shromažďovat a znovu zpracovat už jednoduše nestačí 

tempu, jakým se vyrábějí nové. Vloni se na světě prodalo 
více než 480 miliard plastových lahví (i když jsou lehké, 

odpovídá to více než 13 milionům tun, cit.13). Předpokládá 

se další vzrůst o pětinu za každé 3 roky a do 20 let by se 
tak už roční výroba blížila 1 bilionu lahví. Podobná či ještě 

vyšší čísla udává i další zdroj14. 

Evropská unie na tento stav reagovala vydáním Směr-

nice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 
5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových 

výrobků na životní prostředí15,16. Cíle směrnice o jednorá-

zových plastových obalech vyžadují, aby v roce 2025 tří-
děný sběr za účelem recyklace dosahoval 77 % odpadu 

z jednorázových plastových obalů do 3 litrů a povinnost 

přidávat do nápojových PET lahví alespoň 25 % recyklátu. 

Do roku 2030 by pak indikátor sběru měl dosáhnout 90 % 
a podíl přidaného recyklátu v PET lahvích 30 %. Jedním 

z opatření, jak toho docílit, může být dle obalové směrnice 

jejich zálohování. Zálohování PET lahví je zavedeno 
v Německu, Dánsku, Norsku, Islandu, Švédsku, Finsku, 

Estonsku, Litvě a Chorvatsku, připravuje se zavedení zálo-

hování na Slovensku a v Nizozemí17. Zpoplatnění, resp. 

zálohování lahví je účinným nástrojem pro omezení vý-
skytu PET lahví v přírodě a na skládkách. V Česku se pro-

střednictvím žlutých popelnic vytřídí až čtyři pětiny PET 

lahví, čímž dnes země plní obalové cíle platné do roku 
2025 (cit.15). Ministerstvo životního prostředí ČR aktuálně 

neplánuje zavést zákonnou povinnost zálohování PET 

lahví a plechovek, protože to považuje za nekoncepční 

zásah do stávajícího systému třídění odpadů, více věří 
žlutým kontejnerům15. Souběh povinného zálohování 

a dobrovolného třídění by podle ministerstva přinesl řadu 

problémů, které by v důsledku mohly snížit celkovou míru 
třídění. Ekologové ale upozorňují, že Česko v budoucnu 

těžko splní požadavky Bruselu18. 

Ministerstvo spoléhá na iniciativu jednotlivých výrob-

ců nápojů, kteří si sami zajistí sběr a třídění použitých 
„vlastních“ lahví. Vysoké nároky na kvalitu vstupní suro-

viny jsou problémem všech postupů přímé materiálové 

recyklace, která se označuje jako B2B technologie (bottle-
to-bottle)19. Zatím se v českém prostředí vyskytly dva pří-

pady použití této technologie. Pilotní projekt zálohovaných 

PET lahví Mattoni, které začal loni prodávat on-line super-

market Košík.cz, odstartoval v lednu 2020 (cit.20). Použité 
PET lahve vyrobené z 80% recyklátu zákazníci vracejí 

nezmačkané kurýrovi proti tříkorunové záloze v podobě 

kreditů a takto vybrané lahve je možné znovu recyklovat. 
V roce 2021 uvedla společnost Coca‑Cola na český trh 

stoprocentně recyklované PET lahve pro svou značku mi-

nerální vody Natura v rámci svého závazku21 plnit cíle 

směrnice EU. Uvedením nové recyklované PET lahve se 
Coca‑Cola stává leaderem mezi výrobci v zavedení stopro-

centně recyklované PET lahve pro jedno široké portfolio 

svých nápojů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1985
https://zpravy.aktualne.cz/zivotni-prostredi/l~i:keyword:1334/
https://zpravy.aktualne.cz/globalni-oteplovani/l~i:keyword:1541/
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PET lahve sebrané ze žlutých kontejnerů jsou různého 

druhu, a proto nejsou použitelné pro B2B technologie. Jen 
částečně se daří je vytřídit tak, aby z nich vznikl granulát, 

který lze použít jako podíl suroviny pro výrobu nových 

lahví. Většina se zpracovává materiálovou recyklací na 

užitečné výrobky, jako například netkané textilie, technic-
ké tkaniny, koberce, provaznické výrobky nebo vláknité 

výplně používané hlavně jako čalounický materiál pro 

vnitřní výbavu automobilů18, nicméně po dožití takových 
výrobků již vzniká dále nevyužitelný odpad. 

Všechny PET lahve (a rovněž veškeré výrobky 

z tohoto materiálu) lze teoreticky recyklovat chemicky, 

a to chemickou či enzymovou hydrolýzou polyesterového 
materiálu na jeho monomerní složky, tedy kyselinu terefta-

lovou a ethylenglykol. Po jejich vyčištění je pak možné 

polyethylentereftalát syntetizovat „de novo“, což ovšem 
představuje složitější způsob recyklace. Tuto cestu snad 

nejúspěšněji řeší uskupení firem L’Oréal, Nestlé, Pepsi 

a Suntory, které se spojily s francouzskou společností Car-

bios22,23. Ta po desetiletém výzkumu vyvinula enzym, 
který je schopný rozložit prakticky libovolnou PET lahev 

bez ohledu na barvu či komplexnost na monomery, při-

čemž revoluční je rychlost štěpení, která má být asi 
10 000krát větší než u dosud využívaných postupů. Na-

prosto zásadní je v tomto případě skutečnost, že výstupem 

jsou monomery kyselina tereftalová a ethylenglykol 

v „panenské čistotě“. Díky kvalitě recyklovaných mono-
merů je z nich možno získat nové PET lahve s vlastnostmi 

plně srovnatelnými s těmi originálními, což by umožnilo 

provádět jejich recyklaci prakticky donekonečna. Společ-
nost Carbios již spustila ověřovací provoz, závod 

s recyklační kapacitou 40 000 tun by měl být otevřen před 

rokem 2025. 

Na lehké, odolné a vzhledné PET lahve jsme si zvykli 
natolik, že se jich hned tak nevzdáme. Proto musíme pod-

porovat recyklační strategie a intenzivně rozvíjet recyklač-

ní postupy. Vedle toho je třeba považovat použité PET 
lahve za výhodnou uhlíkatou surovinu pro jiné chemické 

výroby, v nichž by nahradily petrochemické materiálové 

vstupy, a tím pomohly nezvyšovat globální uhlíkovou 

zátěž. Příkladem je postup britských vědců vedoucí 
k dobře využitelnému vanilinu. Je jasné, že výroba vanili-

nu z PET lahví svět nespasí a problematiku spojenou 

s nadměrnou produkcí PET lahví sama o sobě nevyřeší, ale 
mohl by to být první krůček, na který bude možné dále 

navazovat. Pokud se tento objev podaří rozvinout, možná 

bude skutečně vanilková příchuť zmrzliny vyráběna z PET 

lahví, kterým říkáme „petky“, a proto takové zmrzlině 
nebudeme muset říkat vanilinová, ale třeba zajímavě znějí-

cím názvem „petková“ zmrzlina. 
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P. Holý and E. Benešováa (a Department of Biochem-

istry and Microbiology, University of Chemistry and Tech-

nology, Prague): From PET Bottles to Sweet Delicacies 
  

The treatment of waste PET bottles has become 

a pressing global issue over the last few decades, and 

many scientific teams are currently working on solutions 
to it. There are many different approaches of how to solve 

this problem. The present article outlines the possibility to 

process terephthalic acid, which is the hydrolysis product 
of polyethylene terephthalate, into vanillin, a compound 

widely used in the food industry. The work of British sci-

entists who have succeeded in using genetic modification 
to produce a strain of E. coli RARE_pVanX capable of 

processing polyethylene terephthalate hydrolysates to the 

desired vanillin is presented in a broader context. 

  
Keywords: vanillin, terephthalic acid, food industry, plas-

tics, recycling 
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Kvantitativnímu modelu role CO2 v atmosféře vytvo-

řenému1 v roce 1895 Svante Arrheniem předcházelo něko-

lik měření chování CO2 a dalších plynů pod vlivem sluneč-

ního či jiného světelného záření. Už před 165 lety, na vý-
ročním zasedání Amerického sdružení pro rozvoj vědy 

(American Association for the Advancement of Science, 

AAAS) v Albany ve státě New York, byl 23. srpna 1856 
(v zastoupení) přednesen příspěvek2 od Eunice Foote(-ové) 

(1819–1888) nazvaný „Okolnosti ovlivňující teplo od slu-

nečních paprsků“. Je zajímavé, že tomuto článku předchází 

rozsáhlejší text3, autorem kterého byl její manžel, soudce 
i vynálezce Elisha Foote. Manželův článek se obecněji 

věnuje měření tepla od slunečních paprsků, nikoliv však ve 

vztahu k tomu, co se dnes nazývá skleníkový jev – tomu se 
výlučně věnovala jeho choť. Tím o několik let předešla 

rigoróznější měření irského fyzika Johna Tyndalla (který 

sám navazoval na výsledky Fouriera, Pouilleta, i dalších). 

Leč její práce byla dlouho zapomenutá (až dodnes byla 
citována v tzv. uznávaných časopisech jen sedmkrát – vše 

rok 2019 nebo později), ač v ní na adresu CO2 prorocky 

uvedla, že jeho navýšení v ovzduší by nutně vedlo ke zvý-
šení atmosférické teploty. Eunice pracovala s válci (zřejmě 

skleněnými, žádné vyobrazení se ale nedochovalo) opatře-

nými teploměry, a také se vzduchovou pumpou. Nejprve 

z jednoho válce vzduch vyčerpala, zatímco druhý naopak 
natlakovala (byť na samotné měření tlaku vybavena neby-

la), a zjistila, že na slunečním světle dosahuje teplota ve 

válci s komprimovaným (ale jinak neupravovaným) vzdu-
chem vyšších hodnot. Pak se posunula k pokusům s další-

mi plyny, CO2 a vodní párou, resp. vlhkým vzduchem. Při 

srovnávání vzduchu vysušeného s pomocí CaCl2 a vzdu-

chu nasyceného vodní párou bylo v druhém případě dosa-
ženo teploty o až 12 °F vyšší (v Americe oblíbené stupně 

Fahrenheita). Ale v případě CO2 byla dosažená teplota 

vyšší dokonce o 20 °F. Měření prováděla též pro vodík 
a kyslík, kde však nenašla podstatnější rozdíly oproti vzdu-

chu. Tyto výsledky ji umožnily onu predikci, že případné 

navyšování obsahu CO2 v atmosféře by nutně vedlo 

k růstu atmosférické teploty. Z dnešního pohledu se faktic-
ky zabývala jen jednou komponentou energetiky skleníko-

vého jevu – zářením přicházejícím na Zemi od Slunce 

(druhou komponentou je záření emitované Zemí). Dnes je 
Eunice Foote považována za první osobu, která prokázala 

výraznou schopnost CO2 a vodní páry absorbovat energii 

slunečního záření, a nadto provedla propojení proměn 

složení atmosféry s klimatickými změnami. Mimochodem, 

o rok později došlo na její druhou4 a zřejmě poslední fyzi-
kální práci, tentokrát o měření elektrického náboje lístko-

vým elektrometrem při stlačování či expanzi plynu. Je též 

označována za vůbec první Američanku, která publikovala 

odbornou fyzikální práci. 
Tři roky po těchto jejích prvních, byť jednoduchých, 

experimentech se tématu začal věnovat5 irský učenec John 

Tyndall (1820–1893) s o dost sofistikovanější aparaturou 
(obr. 1) – fakticky nezávisle, neb o nich zřejmě nevěděl. 

Tyndall během života pracoval na řadě problémů a jeho 

jméno dnes figuruje v Tyndallově jevu6 týkajícím se roz-

ptylu světla na různých částicích, v tom počtu i na moleku-
lách. Tyndallův jev pak podrobněji analyzoval7 Lord Ray-

leigh (původním jménem John Strutt; Nobelova cena za 

fyziku 1904). Rozptyl světla (často též zvaný Rayleighův 
rozptyl) je dnes užitečný při určování průměrné molekulo-

vé váhy polymerů. Svá pozorování o ohřevu atmosféricky 

významných plynů Tyndall sumarizoval8 před 160 lety ve 

své Bakerovské přednášce.  
Tyndallova aparatura8 (obr. 1) na měření ohřívání 

různých plynů pohlcováním infračerveného záření použí-

vala jako zdroj toho záření nádoby C, C′ s horkou vodou, 
zahřívané plynovými kahany L, L′. Teplotu měřil pomocí 

termočlánku vyhodnocovaného galvanometrem viditelným 

uprostřed vyobrazení (termoelektrický jev pozoroval9 už 

Alessandro Volta v roce 1794). Tyndall fakticky pracoval 
se dvěma zdroji tepelného záření (tělesa C, C′ s vodou 

zahřívanou plynovými kahany), umístěnými na opačných 

stranách kovové trubice se zkoumaným plynem. Jeho ná-
doby C, C′ tedy představovaly jistou realizaci absolutně 

černého tělesa. Trubice byla uzavřena plátky odštípnutými 

z krystalu soli kamenné. Jeho přístroj by se mohl nazvat 

diferenční spektrometr (nebo i kalorimetrické měření ab-
sorpce záření). Rozdíly v záření produkovaném nádobou 

s horkou vodou při nebo bez průchodu trubicí se zkouma-

ným plynem umožňovala měřit dvě stínítka napojená přes 
termočlánky na galvanometr – z rozdílu v teplotách usuzo-

val na schopnost plynu absorbovat infračervené záření. 

Během roku 1859 Tyndall takto proměřil devět různých 

plynů a dvacet různých par. Tak například zjistil, že suchý 
vzduch (zbavený CO2), kyslík, dusík či vodík znatelně 

neabsorbují. A výrazně v jeho pozorováních absorboval 

třeba ethylen nebo benzen. A také CO2 a vodní pára. Tedy 
neabsorbovaly diatomické molekuly s identickými atomy 

a absorbovaly víceatomové molekuly – v souhlase s dneš-

ními poznatky o vibrační spektroskopii (včetně vztahů 

mezi symetrií molekul a jejich infračervenými spektry) 
a skleníkových plynech. Tyndall své výsledky ve vztahu 

k atmosféře shrnul10 do věty: Atmosféra umožňuje vstup 

slunečního tepla, avšak kontroluje jeho výstup, a výsled-
kem je tendence akumulovat teplo na povrchu planety. 

Což dnes detailněji popisujeme v rámci skleníkového jevu 

STUDIUM SKLENÍKOVÉHO JEVU PŘED 165 A 160 ROKY 
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s pomocí i infračerveného záření vyzařovaného z povrchu 

Země jako (nedokonalé) realizace absolutně černého tělesa 
o teplotě kolem 300 K. 

Zatímco Tyndall pracoval s infračerveným zářením, 

Eunice Foote jednoduše používala celé spektrum sluneční-

ho záření dopadající na Zem. Její měření byla nutně méně 
přesná než výsledky, které získal Tyndall na svém dife-

renčním spektrometru. Vědecké bádání bylo v té době 

výrazně rozvinutější v Evropě než v Americe, a tak se 
americkým výsledkům ještě nedostávalo dostatečné pozor-

nosti. K tomu přistupovaly obtíže v přístupu k publikacím 

tištěným v Americe – a tak ji Tyndall, na rozdíl od fran-

couzského matematika Fouriera, nezmiňuje. Dnes jsou 
všichni tři – Jean-Baptiste Joseph Fourier, Eunice Foote 

i John Tyndall – řazeni do galerie průkopníků výzkumů 

toho, co v současnosti představuje obrovský výzkumný 
komplex nazývaný skleníkový jev, ve kterém dnes roli 

hrají i mnohé další komponenty a procesy11–15. Tyndallovo 

jméno je zachováno nejen v rozptylu světla, ale pojmeno-

vány jsou po něm ledovce, hory, ba i krátery na Měsíci 
a Marsu. A ve Velké Británii např. působí Tyndallovo 

centrum pro výzkum klimatické změny se sídlem ve vý-

chodoanglickém městě Norwich. 
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Úvod  
 
Jak vyplývá z podstaty chemie, která je zaměřena na 

změny složení a vlastností hmoty, jedná se o obor vyžadu-

jící hluboké teoretické znalosti. Také aplikace těchto po-

znatků do chemických technologií, která představuje zá-
kladní poslání VŠCHT Praha jako technologicky zaměřené 

univerzity, vychází z náročných teoretických základů. 

S ohledem na významné uplatnění absolventů univerzity 
v praxi je zde také dlouhodobě vyučována teorie ekonomi-

ky a managementu se zaměřením na chemický průmysl. 

I když studium zahrnuje relativně rozsáhlé laboratorní 

aktivity a praxi, klasifikace studentů je závislá především 
na dokonalém osvojení si a prezentování teoretických zna-

lostí a z hlediska průběhu studia na individuálním výkonu 

a rozhodování studenta. Výsledkem je, že teoretické zna-
losti absolventů VŠCHT Praha jsou obecně uznávané 

a oceňované, což dokazují výsledky různých srovnávacích 

studií i zájem zaměstnavatelů o absolventy univerzity. 

Rozhodující část absolventů univerzity nastupuje do 
praxe v průmyslových podnicích, obchodních organizacích 

a nejrůznější institucích, jejichž vize, mise, cíle a plány 

nejsou založené na individuálních výkonech, ale na týmo-
vé práci, multiprofesním a projektovém přístupu k řešení 

problémů, kde i excelentní teoretické znalosti nepředstavu-

jí dostatečný předpoklad úspěchu. Při diskusích o uplatně-

ní absolventů univerzity zaměstnavatelé hovoří 
o formování nebo dotváření absolventů. S cílem reagovat 

na toto zjištění byl v roce 2016 na VŠCHT Praha formulo-

ván záměr na posílení projektového přístupu ve výuce 
technologických předmětů. Projektovým přístupem se 

přitom rozumělo uplatnění obecně známých postupů 

a metod řízení projektů1–3 při řešení studentských projektů 

na jednotném základě, s použitím shodných metod, formá-
tů a opor, bez ohledu na konkrétní odborné zaměření stu-

dovaného předmětu a organizační zařazení ústavu. 

V tomto směru byla na MŠMT ČR podána žádost a byl 

v roce 2016 získán grant na projekt OP VVV nazvaný 

„Zkvalitnění vzdělávání – priorita VŠCHT Praha“4 a tato 
aktivita pokračovala od roku 2019 pod názvem „Chemické 

vzdělávání pro praxi (CHEMPRAX)“5. 

Základním cílem grantu bylo zvýšit kompetenci stu-

dentů VŠCHT Praha pro zapojení do řešení reálných pro-
jektů, posílení dovednosti aplikovat teoretické znalosti 

a s tím související lepší uplatnění v praxi. Dílčí cíle před-

stavovaly: 
– Porozumět aplikaci chemie v praxi současně v kontex-

tu odborném, právním, ekonomickém, bezpečnosti 

a vlivu na životní prostředí. 

– Vnímat rizika spojená s podnikáním v chemii a naučit 
se tato rizika eliminovat nebo minimalizovat. 

– Seznámit se s reálnými postupy, metodami a standar-

dy aplikovanými při implementaci technických pro-
jektů a s výsledky úspěšných technických projektů. 

– Osvojit si zásady tvorby týmů, týmové práce, odpo-

vědnosti za výsledky týmu a komunikace v týmu. 

– Uvědomit si zásadní význam realizovatelnosti a eko-
nomické návratnosti technických projektů. 

– Zlepšit dialog mezi studenty a pedagogy na základě 

použití definované a jednotné metodiky a pojmů při 
zpracování studentských projektů. 

– Využít možnost klasifikovat studenty nikoliv pouze za 

individuální výkon, ale i za schopnost zapojit se do 

práce v týmu.  
– Zaměřit pozornost studentů i na předměty mimo svoji 

odbornou specializaci, související s řízením a náklady 

projektů. Umožnit vytvářet týmy ze studentů více 
specializací, studujících na různých ústavech univerzi-

ty a tím současně prohloubit spolupráci mezi jednotli-

vými ústavy. 

– Podpořit dialog mezi pedagogy technologických před-
mětů, jejichž součástí je studentský projekt.  

O úsilí i výsledcích projektového přístupu ve výuce 

na VŠCHT Praha byla pravidelně informována odborná 
veřejnost6,7.  

 

 

Výsledky a diskuse 
 

Na základě získaného grantu MŠMT ČR byl na 
VŠCHT Praha vytvořen tým z pedagogů, kteří mají zkuše-

nost a využívají projektový přístup při výuce technologic-

kých předmětů na univerzitě. Tým zahrnoval i pedagogy 
s předcházející dlouhodobou praxí v průmyslových che-

mických podnicích (např. se zkušeností předsedy předsta-

venstva a generálního ředitele významného chemického 

podniku), kteří nyní vyučují na VŠCHT Praha. Do týmu se 
dále podařilo zapojit i odborníky přímo z inženýrské 

a výrobní praxe.  

Byly rekapitulovány zkušenosti z projektového přístu-

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÉHO PŘÍSTUPU VE VÝUCE TECHNOLOGICKÝCH 

PŘEDMĚTŮ NA VŠCHT PRAHA – VÝUKA PRO PRAXI 

mailto:hugo.kittel@vscht.cz
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pu ve výuce na VŠCHT Praha napříč čtyřmi existujícími 

fakultami (dohromady 30 ústavů) a centrálními ústavy 
univerzity. Vypracovaná zpráva konstatovala, že projekto-

vý přístup k výuce je na univerzitě uplatňován v řadě tech-

nologických předmětů, což ostatně vyplývá i z technolo-

gického zaměření univerzity, ale v rozdílném rozsahu 
a obsahu podle zkušeností jednotlivých pedagogů, a že 

tyto zkušenosti a úspěchy nejsou dostatečně komunikova-

né a sdílené napříč ústavy a fakultami univerzity. 
K získání obecnějšího přehledu o implementaci pro-

jektového přístupu ve výuce a podnětů pro další činnost 

týmu byl proveden internetový průzkum publikovaných 

zkušeností s projektovým přístupem ve výuce na českých 
univerzitách. Nejednalo se o snadný úkol, protože termíny 

„projekt“ a „výuka“ jsou v internetovém prostoru mimo-

řádně frekventované. Byly v tomto směru studovány akti-
vity 15 českých univerzit. Některé úspěšné zkušenosti 

z projektového přístupu ve výuce byly pak diskutovány 

i přímo s garanty těchto předmětů na jednotlivých univer-

zitách. Tento přístup se velmi úspěšně využívá na někte-
rých fakultách Českého vysokého učení technického 

v Praze, České zemědělské univerzitě v Praze, Vysoké 

škole technické a ekonomické České Budějovice a Vyso-
kém učení technickém v Brně, tj. univerzitách významně 

zaměřených na technologická řešení pro praxi. Získané 

poznatky představovaly inspiraci i pro implementaci pro-

jektového přístupu ve výuce na VŠCHT Praha. 
S cílem usnadnit využití projektového přístupu ve 

výuce na VŠCHT Praha bylo na základě teorie řízení pro-

jektů vybráno a popsáno 12 základních modulů reálných 
technických projektů: 

1. Sestavení týmu, spolupráce a komunikace v rámci 

týmu. 

2. Definice cílů projektu. 
3. Vypracování a kontrola harmonogramu projektu. 

4. Analýza, vyhodnocení a zmírnění rizik. 

5. Interakce projektu s legislativou, zejména s ohledem 
na bezpečnost, zdraví zaměstnanců a obyvatel, vlivu 

na životní prostředí a dlouhodobou udržitelnost. 

6. Vypracování odborných studií souvisejících 

s projektem, jejich účel, formát a obsah. 
7. Rozhodnutí o financování projektu, možné zdroje 

kapitálu a struktura rozpočtu. 

8. Realizace projektu. 
9. Převzetí projektu do zkušebního provozu a význam 

garančních testů v této souvislosti. 

10. Uvedení projektu do trvalého provozu. 

11. Poprojektové přezkoumání projektu. 
12. Ukončení využívání a likvidace zařízení. 

Doposud používaný přístup k řešení studentských 

projektů vycházel především z modulu 6 jako priority, tj. 
soustředil se na odborné řešení projektu. Důležitost legis-

lativy (např. použití nejlepších dostupných technologií), 

definování splnitelných parametrů pro garanční zkoušku, 

poprojektového přezkoumání nebo úvahy o budoucí li-
kvidaci zařízení (každé zařízení má limitovanou životnost) 

představovaly nové podněty pro projekty. 

Pro implementaci modulů ve studentských projektech 

byla vytvořena Metodická příručka8 obsahující stručný 

popis výše uvedených modulů a doporučení, jak je využít 
ve studentském projektu. O zařazení jednotlivých modulů 

do studentského projektu pak rozhoduje pedagog předmě-

tu. Příručka dále obsahuje obecné i speciální studentské 

opory, zejména stručný česko-anglický slovník pojmů 
týkajících se řízení projektů, tabulku pro manažerský od-

had návratnosti projektu, příklad dokumentace skutečného 

projektu (pilotní jednotka pro Fischerovu-Tropschovu 
syntézu), průvodce farmaceutickým projektem, V-model 

přípravy, realizace a ověření projektu a návody pro vypra-

cování projektu v konkrétních předmětech. Dále obsahuje 

stručné vzory dokumentů, např. zápis z porady týmu 
a formát zprávy o projektu. Dokumenty a studijní opory 

jsou k dispozici v české i anglické verzi. 

Bylo vybráno celkem 8 technologických předmětů 
pro pilotní ověření projektu a pedagogové těchto předmětů 

byli zapojeni do činnosti týmu. Jednalo se o následující 

předměty: 

1. „Procesní projekt“, Ústav chemického inženýrství, 
Fakulta chemického inženýrství. Část projektů 

v tomto předmětu je vypracována v angličtině a při-

pravuje se i výuka v angličtině pro zahraniční studen-
ty. 

2. „Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob“, Ús-

tav organické technologie, Fakulta chemické techno-

logie. 
3. „Jištění kvality technologických procesů“, Ústav orga-

nické technologie, Fakulta chemické technologie. 

4. „Chemické speciality“, Ústav organické technologie, 
Fakulta chemické technologie. Předmět je vyučován 

též v angličtině pro zahraniční studenty pod názvem 

Fine Chemicals. 

5. „Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti“, 
Ústav konzervace potravin, Fakulta potravinářské 

a biochemické technologie. 

6. „Informační systémy v ochraně životního prostředí“, 
Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie 

ochrany prostředí. 

7. „Elective Project“, Ústav technologie vody a prostře-

dí, Fakulta technologie ochrany prostředí. Předmět je 
vyučován pouze v angličtině pro zahraniční studenty. 

8. „Decentralizované zpracování odpadních vod“, Ústav 

technologie vody a prostředí, Fakulta technologie 
ochrany prostředí. 

Pilotní předměty byly vybrány tak, aby do ověřování 

projektového přístupu ve výuce byly zapojeny všechny 

fakulty VŠCHT Praha a byl podpořen dialog a předávání 
zkušeností mezi pedagogy těchto fakult. To např. zahrno-

valo i účast pedagogů na obhajobách studentských projek-

tů v jiných předmětech, než které vyučovali. Ověřování 
projektového přístupu v pilotních předmětech bylo zaháje-

no v zimním semestru akademického roku 2018/2019 

a výuka probíhá až do současnosti. Z výše uvedeného 

výčtu je patrné, že projektový přístup ve výuce byl ověřo-
ván nejen napříč všemi fakultami univerzity, ale i na širo-

kém spektru odborných témat. Snaha je nyní rozšířit výuku 

do dalších technologických předmětů na VŠCHT Praha. 
Některá témata pro řešení studentských projektů 
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v uvedených předmětech zadávají, konzultují a oponují 

významné externí inženýrské nebo průmyslové organiza-
ce. Pro studenty to představuje významný kontakt 

s chemickou praxí a s potenciálními budoucími zaměstna-

vateli. 

Při pilotní výuce mohli studenti přípravu zpráv a pre-
zentací projektů v angličtině konzultovat s pedagogem 

z Ústavu jazyků VŠCHT Praha. 

Zejména v počátcích ověřování projektového přístupu 
ve výuce některé týmy studentů nechápaly, proč se nemo-

hou soustředit pouze na odborné řešení projektů, na vypra-

cování odborné studie (viz modul 6), proč je v této souvis-

losti nutné řešit i další témata a vypracovávat doplňující 
dokumenty a přílohy, ale toto bylo postupně vysvětlováno 

především odkazem na realitu v praxi a diskusí s externími 

specialisty, kteří se studentských projektů zúčastnili. 
Ověřování projektového přístupu ve výuce ukázalo 

užitečnost nabídky určitých speciálních znalostí a doved-

ností. Z tohoto důvodu byl na Ústavu ekonomiky a ma-

nagementu zaveden nový předmět „Aplikace projektového 
řízení“, který je zaměřen na využití software pro plánování 

projektů. Absolvování předmětu je spojeno s nabídkou pro 

studenty instalovat si a využívat speciální software po 
dobu práce na studentském projektu. K tomu univerzita 

zajistila dostatek softwarových licencí. Předmět bude vyu-

čován i v angličtině. Další možnost přípravy na řešení 

studentských projektů představuje předmět „Základy pro-
jektového managementu“, jehož nabídka se z původně jen 

bakalářského stupně rozšířila i na magisterský stupeň pro 

studenty všech fakult. V angličtině se předmět vyučuje pod 
názvem „Principles of Project Management“. Aby se zlep-

šilo vnímání projektového přístupu studenty jako důležité 

dovednosti pro řešení technologických projektů a porozu-

mění odborným termínům řízení projektů, bylo dohodnuto, 
že základní pojmy a vybrané texty budou zahrnuty jako 

samostatná kapitola do aktualizace předmětu „Odborný 

anglický jazyk“, který je pro všechny studenty VŠCHT 
Praha povinný. K tomu bude využit i vytvořený česko-

anglický slovník pojmů týkajících se řízení projektů.  

Od akademického roku 2021/2022 bylo dohodnuto, 

že do studentských projektů v předmětu „Procesní projekt“ 
na Ústavu chemického inženýrství se zapojí studenti 

z Ústavu ekonomiky a managementu. Tím se dosáhne 

spolupráce studentů různých specializací, napříč ústavy 
univerzity, podobně jako v chemické praxi.  

Získaný grant MŠMT ČR byl primárně určen pro 

bakalářský a magisterský stupeň studia na VŠCHT Praha. 

Zkušenosti z implementace projektového přístupu ve výu-
ce byly ale využity i pro nabídku tzv. měkkých dovedností 

(soft skills) v rámci nově akreditovaného doktorského 

studijního programu – workshopy „Řízení projektů“ 
a „Základy managementu“. Současně jsou pro toto studi-

um nabízeny i předměty a software diskutované výše. 

Pro podporu projektového přístupu k výuce proběhly 

na univerzitě speciální kurzy a přednášky. V rámci aktivity 
CHEMPRAX to byl kurz pro pedagogy „Základy řízení 

technologických projektů v chemickém průmyslu“ 

a v rámci celoživotního vzdělávání prezentace „Projektová 
výuka“, která vycházela z poznatků zavádění projektového 

přístupu ve výuce. 

O průběhu projektu jsou pravidelně informováni stu-
denti a pedagogové VŠCHT Praha na intranetu univerzity. 

 
 

Závěr 
 

Příprava a ověřování projektového přístupu ve výuce 

probíhalo na VŠCHT Praha 6 let v 8 pilotních předmětech 
vybraných napříč jednotlivými fakultami univerzity. Jed-

nalo se o předměty vyučované v českém i anglickém jazy-

ce. Jako návod, jak postupovat při řešení projektů týmy 
studentů, byla vytvořena metodická příručka obsahující 

12 základních modulů projektového přístupu a společné 

nebo speciální studijní opory pro implementaci tohoto 

přístupu. Probíhal dialog o projektovém přístupu ve výuce 
mezi pedagogy, který se dříve v takovém rozsahu na uni-

verzitě neuskutečnil. 

Očekává se, že projektový přístup ve výuce přispěje 
k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce, jejich rych-

lejší adaptaci na požadavky praxe, k zrychlení jejich kari-

érního růstu a že také posílí zpětnou vazbu těchto absol-

ventů na pedagogické aktivity VŠCHT Praha. Předpokládá 
se také uplatnění projektového přístupu ve výuce v dalších 

předmětech na univerzitě. 

 
Tato práce vznikla za podpory MŠMT ČR projektu 

Chemické vzdělávání pro praxi (CZ.02.2.69/0.0/ 

0.0/18_056/0013354). 
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H. Kittel (University of Chemistry and Technology, 

Prague): Experience from the Project Approach in 

Teaching Technology Subjects at the University of 
Chemical Technology Prague – Teaching for Practice 

  

A proposal was formulated at the University of 
Chemical Technology (UCT) Prague in 2016 to implement 

the project approach in teaching technology subjects. 

A grant was awarded for an Operational Program Research 
Development and Education project called “Education 

Improvement – UCT Prague Priority” from the Ministry of 

Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The 

project’s main goals were that UCT graduates would un-
derstand the application of chemistry in practice simulta-

neously in the context of the given field of study, as well 

as the law, economy, safety and environmental impact, 
realize the importance of viability and profitability of tech-

nical projects, learn about usable methods applied in the 

implementation of technical projects, and get acquainted 

with the principles of creation of teams and team work. 
A team of teachers and outside consultants from practice 

have been created. Using the Internet and personal con-

tacts, experience with the use of project approach in teach-
ing at the Czech universities has been gathered. Experi-

ence from the project approach in teaching at UCT Prague 

has been summed up. Basic 12 modules of real-life tech-
nical projects have been defined and described in a Me-

thodical Handbook which also includes a number of tools 

for students. A new subject has been created on the use of 

scheduling software. A total of 8 technology subjects have 
been selected for piloting of the project in 2018–2021, 

employing the created tools. The experience with teaching 

the pilot subjects was used in the lifelong education of the 
university teachers. The results will also be used for the 

teaching other technology subjects at UCT Prague. It can 

be expected that the project will contribute to a better em-

ployability of fresh graduates, their faster adaptation to the 
requirements of practice, a faster career growth, and that it 

will improve the feedback from graduates to the teaching 

staff and their activities at UCT Prague. 
  

Keywords: project approach in teaching, project manage-

ment methods, student projects, project modules, student 

supports  
 

● Kittel H.: Chem. Listy 116, 67–70 (2022).  
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Nedávno jsme si připomněli 150 let od uveřejnění 
první verze periodické tabulky prvků D. I. Mendělejevem 

(tomuto milníku se věnovalo 4. číslo Chemických listů 

v roce 2019). Periodická soustava prvků bývala a bývá 

strašákem většiny studentů chemie, neboť po počátečním 
souboji se značkami chemických prvků je ještě vyžadová-

na znalost umístění prvků v periodě a skupině (!). A proto-

že lidská vynalézavost nezná mezí, existuje pro tento účel 
mnoho pomůcek, některé jsou úsměvné, jiné košilatější, 

ale určitě by si každý z nás na nějaké vzpomněl… Jen 

hrstce se už vybaví taková pomůcka pro lanthanoidy nebo 

aktinoidy. A málokdo (s výjimkou jaderných chemiků či 
chemických pedantů) si už všímá situace na samém „konci 

tabulky“. Periodická tabulka prvků pouze po krátkou dobu 

(1961–1964) hezky končila posledním zástupcem aktinoi-

dů, lawrenciem (značka nejdříve Lw, ale od roku 1997 Lr).  
A dále?  

Přidělování názvů nově objevených/vytvořených prv-

ků bývalo vždy věcí vědecké prestiže někdy kombinované 

s politikou, i když existují následováníhodné výjimky 
(přidělení názvu prvku o Z = 101, který pojmenovala sku-

pina vědců v americkém Berkeley po ruském vědci 

D. I. Mendělejevovi i přes to, že právě probíhala studená 
válka)1. Mnozí pamatují, že prvku s protonovým číslem 

104 v některých verzích příslušela zkratka Ku podle vý-

značného sovětského chemika I. V. Kurčatova. Nakonec 

bylo dohodnuto (1997), že prvek o Z = 104 se bude jmeno-
vat rutherfordium (značka Rf). Postupně v 7. periodě do-

cházelo k zaplňování bílých míst, od roku 1978 (cit.2) re-

prezentovanými dočasnými třípísmennými názvy jako 
např. Unnilseptium (vzpomínáte na eka-silicium 

D. I. Mendělejeva?) a poté nahrazených definitivními ná-

zvy podle všeobecně uznávaných pravidel3. Dnes jsou již 

všechny prvky 7. periody známy, i když u některých byla 
připravena pouze jádra s nicotným poločasem rozpadu4. 

Samozřejmě v současné době probíhají pokusy o syntézu 

jader prvků patřících do 8. periody5. 
A protože pro chemika by mělo být věcí profesionální 

cti ovládat periodickou soustavu prvků, alespoň co se 

umístění prvků v ní týče, předkládám ctěné veřejnosti dvě 

verze pomůcky pro zapamatování si prvků s Z = 104 až 

MNEMOTECHNICKÁ DOUŠKA 

Z Značka Název Původ názvu Část mnemotech-

nické pomůcky I 

Část mnemotech-

nické pomůcky II 

104 Rf rutherfordium E. Rutherford, jaderný fyzik (N. Zéland) Rutherford referent 

105 Db dubnium Dubno, Rusko si dobíral dobrým 

106 Sg seaborgium G. T. Seaborg, jaderný fyzik (USA) Seaborga sloganem 

107 Bh bohrium N. Bohr, fyzik (Dánsko) během během 

108 Hs hassium Hesensko, spolková země SRN hesenského hysterického 

109 Mt meitnerium L. Meitnerová, jaderná fyzička (Rakousko) mítinku mítinku 

110 Ds darmstadtium Darmstadt, SRN děsným dosáhl 

111 Rg roentgenium W. C. Röntgen, fyzik (Německo) rentgenem regulace 

112 Cn kopernicium Mikuláš Koperník, astronom (Polsko) Koperníkovy cen 

113 Nh nihonium ni hon koku = Japonsko nohy náhodných 

114 Fl flerovium G. N. Flerov, jaderný fyzik (Rusko) a flaškou floskulí 

115 Mc moskovium Moskva, Rusko moc moc 

116 Lv livermorium Lawrence Livermore National Laboratory, 

USA 

levného levného 

117 Ts tennessin Tennessee, stát USA Tennessie tiskového 

118 Og oganesson J. C. Oganesjan, jaderný fyzik (Rusko) od Guinesse orgánu 

Tabulka I 
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Z = 118, jednu spojenou s mezinárodními názvy prvků, 

druhou opírající se více o českou slovní zásobu téměř bez 
vlastních jmen (tab. I). 

Samozřejmě laskavý čtenář nechť si pomůcku upraví 

dle libosti, možnosti mateřského jazyka jsou nepřeberné 

a věřím, že brzy vzniknou další takové pomůcky… 

LITERATURA 

 
  1. Meija J.: Nat. Chem. 13, 814 (2021). 

  2.  Chatt J.: Pure Appl. Chem. 51, 381 (1979). 

  3.  Koppenol W. H., Corish J., García-Martínez J., Meija J., 

Reedijk J.: Pure Appl. Chem. 88, 401 (2016). 

  4.  Hofmann S.: EPJ Web Conf. 182, 02054 (2018). doi: 
10.1051/epjconf/201818202054. 

  5.  Haba H.: Nat. Chem. 11, 2 (2019). 

 

● Vecka M.: Chem. Listy 116, 71–72 (2022).  
● https://doi.org/10.54779/chl20220071 



Chem. Listy 116, 59−94 (2022)                                                                                                                                                 Bulletin 

73 

Radmila Čukatová 
 

ORLEN Unipetrol, Litvínov – Záluží 

Radmila.Cukatova@orlenunipetrol.cz  

 

Druhý ročník konference 4EDU přinesl téma inova-
tivní formy vzdělávání a příležitosti výuky 

v kyberprostoru. Událost přilákala stovku účastníků včetně 

pedagogů, ředitelů škol, zástupců zřizovatelů škol a stu-
dentů; dalších tři sta diváků ji zhlédlo online. Konferenci 

uspořádala Nadace ORLEN Unipetrol a Gymnázium Jose-

fa Jungmanna v Litoměřicích pod záštitou města Litvínov. 

Přednášející sdíleli příklady aktivit nad rámec výuky či 
ukázky praxe v soukromém sektoru. Odborníci také ote-

vřeli téma hrozeb v kyberprostoru a představili široké 

možnosti využití streamování pro výuku chemie na 
YouTube. Konference 4EDU se konala v Tréninkovém 

centru společnosti ORLEN Unipetrol v Litvínově a nabídla 

přednášky zástupců základních a středních škol, VŠCHT 

v Praze, Akademie věd, Policie ČR a skupiny ORLEN 
Unipetrol. 
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V roce 2002 zahájila rafinérsko-petrochemická skupi-

na ORLEN Unipetrol partnerskou spolupráci s Vysokou 

školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT), která 
v roce 2015 vyvrcholila založením společného Univerzit-

ního centra. Centrum se nachází přímo ve výrobním areálu 

ORLEN Unipetrolu v Záluží u Litvínova a propojuje mo-
del výuky na veřejné vysoké škole s realizací dlouhodobé 

praxe. Díky specifickému prostředí chemické výroby zís-

kávají studenti možnost ověřit si nabyté teoretické znalosti 

rovnou v praxi, a to po celou dobu pětiletého studia. Na 
třech bakalářských a jednom navazujícím programu zde 

studuje až 50 vysokoškoláků, kteří mají možnost zapojit se 

do celé řady výzkumně vzdělávacích aktivit, které Univer-
zitní centrum nabízí či organizuje a v rámci kterých si 

mohou studenti realizovat své kvalifikační práce 

na některém z mnoha nabízených průmyslových témat. 

Po nástupu do Univerzitního centra mohou studenti získat 
stipendium Nadace ORLEN Unipetrol nebo se zapojit jako 

pomocná vědecká síla do projektů souvisejících 

s výzkumem, optimalizací výrob nebo vzděláváním a popu-
larizací chemie zaměřené na střední a základní školy. Na 

konci roku 2020 se dalším partnerem Univerzitního centra 

stala Fakulta strojní ČVUT v Praze, která v prvních fázi pře-
náší část své laboratorní výuky do litvínovského areálu. 

Jak Univerzitní centrum vypadá? Nejsou to pouze 

učebny, ale i laboratoře a výzkumné pilotní jednotky spo-

lečnosti ORLEN UniCRE. Od roku 2020 je zcela nedílnou 
součástí také Tréninkové centrum, které ORLEN Unipetrol 

zrealizoval v budově bývalé výzkumné základny. Účelem 

Tréninkového centra je zajistit praktické zázemí pro vý-
cvik nových operátorů, zázemí pro výzkumné a vývojové 

aktivity a poskytovat trvalé zázemí pro vzdělávání a vý-

cvik v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. In-

frastruktura Tréninkového centra je využívána jak interní-
mi, tak i externími subjekty, přičemž klíčovou externí cílo-

vou skupinou jsou vysoké a střední školy, které mohou 

využívat Tréninkové centrum pro zajištění odborných pra-
xí a výuku či realizaci diplomových a doktorských prací. 

V neposlední řadě, v rámci aktivit popularizace výuky 

chemie, je Tréninkové centrum využíváno pro základní 

školy v rámci tzv. „Zážitkových dní“. V současné době je 
Tréninkové centrum vybaveno těmito jednotkami: 

– Kontinuální dálkově řízená destilační jednotka 

(tandem atmosférická a vakuová) s kapacitou nástřiku 
až 10 kg uhlovodíků za hodinu. Tandem kolon zapoje-

ných v sérii umožňuje výzkum a zároveň výcvik 

a výuku fyzikálně-chemických zákonitostí destilace 

(regulace teploty, průtoku, kvality nástřiku, hladiny, 
refluxu a tlaku) a rovněž seznámení s klíčovými apa-

ráty či zařízením (čerpadla, vývěvy, regulační ventily, 

pojistné ventily, ručně ovládané armatury, nádoby, 
potrubí, přírubové spoje, prvky měření a regulace, 

izolace apod.). Jednotka je vhodná pro vysokoškolské 

a středoškolské praxe, praktickou výuku chemického 

inženýrství nebo realizace semestrálních projektů či 
bakalářských prací. Ve specifických případech je jed-

notka vhodná pro výzkumné aktivity, a tedy i pro úče-

ly doktorských prací. Na jednotce probíhá pravidelný 
výcvik nových operátorů. 

– Cvičná, dálkově řízená jednotka na sdílení tepla 

s regulací teploty, průtoku a hladiny. Jednotka umož-

ňuje výcvik a výuku principů sdílení tepla a zároveň 
seznámení s klíčovými aparáty či zařízením 

(výměníky, strojní chlazení, čerpadla, regulační venti-

ly, ručně ovládané armatury, nádoby, potrubí, přírubo-
vé spoje, prvky měření a regulace, izolace). Na jednot-

ce je realizován trénink s akcentem na najíždění, od-

stavení a řízení jednotky s bezpečnými médii, párou 

a vodou. Jednotka je vhodná pro zajištění vysokoškol-
ských a středoškolských praxí, praktickou výuku che-

mického inženýrství nebo realizace semestrálních 

projektů. Na jednotce probíhá pravidelný výcvik no-
vých operátorů. 

– Dvě počítačem řízené paralelní univerzální jednotky 

PANDEMIE PŘIPRAVILA ŠKOLSTVÍ ZAJÍMAVÉ VÝZVY, SHODLI SE ODBORNÍCI 

NA VZDĚLÁVACÍ KONFERENCI V LITVÍNOVĚ 

mailto://Radmila.Cukatova@orlenunipetrol.cz
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(experimentální a referenční) zaměřené na výzkum 

procesů čištění odpadních vod. Nátok 30 litrů denně 
reálné odpadní vody na jednu linku s použitím chemi-

kálií shodných s chemikáliemi biologické čistírny 

Litvínov. Jednotky jsou osazeny 16 ks on-line analy-

zátorů. Jednotka byla vyvinuta ve spolupráci 
s Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT Pra-

ha. Jednotka je vhodná pro zajištění vysokoškolských 

praxí, výzkum a realizace diplomových či doktor-
ských prací. 

– Počítačem řízená vsádková jednotka na předúpravu 

použitého kuchyňského oleje (UCO) pro účely dalšího 

zpracování na pokročilá biopaliva. Jednotka umožňuje 
zpracovávat až 600 kg UCO za den. Základem jednot-

ky je filtrace, odstředění a sušení použitého kuchyň-

ského oleje. Jednotka je vhodná pro zajištění vysoko-
školských a středoškolských praxí, praktickou výuku 

chemického inženýrství či realizace semestrálních 

projektů. V současné době je jednotka plně využívána 

pro přípravu UCO na další zpracování v reálných pod-
mínkách rafinérie na hydrogenaci plynového oleje. 

– Počítačem řízená testovací pyrolýzní jednotka na 

zpracování odpadních plastů a pneumatik s kapacitou 
15 kg za hodinu. Jednotka je instalována pro účely 

výzkumu chemické recyklace plastů a pneumatik. 

Jednotka umožňuje zpracovávat různé druhy odpad-

ních plastů a pneumatik při různých provozních pod-
mínkách a sledovat vliv na množství a kvalitu produk-

tů, především tzv. pyrolýzních kondenzátů. Jednotka 

je vhodná pro zajištění vysokoškolských a středoškol-
ských praxí, výzkum a pro realizaci diplomových či 

doktorských prací.  

– Výcvikový areál pro požárně bezpečnostní trénink 

s praktickými stanovišti hašení uhlovodíků v záchytné 
jímce, hašení motorů a čerpadel, hašení rozvaděčů 

a zdolávání tzv. „Jet Fire“ odkláněním plamene od 

zařízení. Areál dále poskytuje simulace úniku kapalin 
z netěsných armatur, simulace úniku kapalin z praskli-

ny v zásobníku, simulace úniku plynu z armatury, 

ukázky skladby izolací na nádobách včetně hašení pod 

izolacemi, ukázky vodní a parní clony, sprinkler 
a plynové a plamenové detekce. Areál je vhodný pro 

zajištění vysokoškolských a středoškolských praxí, 

pro praktickou výuku předmětu Bezpečnost chemic-
kých výrob, Toxikologie či realizaci semestrálních 

projektů.  

– Samostatná univerzální laboratoř pro praktický výcvik 

i stanovení vlastností produktů provozujících jedno-
tek. V laboratoři je instalován například plynový chro-

matograf s automatickým dávkováním vzorků, kolori-

metr, digitální pH metr, konduktometr, digitální hus-
toměr, spektrofotometr a automatický destilační sys-

tém na stanovení destilační křivky. Technologická 

laboratoř je vhodná pro zajištění vysokoškolských 

a středoškolských praxí a realizace semestrálních, 
diplomových či doktorských prací. 

Univerzitní centrum představuje studijní a poté i kari-

érní příležitost, která prostřednictvím poněkud méně kon-
venčního technického vzdělávání a propojování teorie 

s praxí v rámci Ústeckého kraje přispívá k budování atrak-

tivity a konkurenceschopnosti nejen oboru průmyslové 
chemie, ale i tohoto kraje obecně. Studenti kvůli studiu 

nemusí opouštět svůj kraj a tím se zvyšuje i šance, že 

v něm i po ukončení studia setrvají. Ukazuje se, že takto 

nastavené propojení mezi akademickou a průmyslovou 
sférou je funkční a přináší konkrétní pozitivní výsledky. 

Za šest let fungování Univerzitního centra lze například 

z rostoucího počtu přihlášek z Ústeckého kraje na VŠCHT 
Praha vysledovat rostoucí trend v rámci celorepublikového 

srovnání. Univerzitní centrum v tomto ohledu sehrává 

významnou roli, jelikož právě s jeho vybudováním začaly 

počty přihlášek ze škol Ústeckého kraje trvale stoupat. 
S ohledem na potenciál Univerzitního centra je připravo-

ván na VŠCHT Praha záměr rozšířit studijní nabídku Uni-

verzitního centra o nový studijní obor s názvem „Inženýr 
průmyslových a technologických materiálů“. Studijní pro-

gram by měl být příležitostí zejména pro studenty a firmy 

s technickým a chemickým zaměřením nejen v Ústeckém 

kraji, ale i v sousedních krajích. 
 

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – POUHÁ 
PŘEDMĚTOVÁ SOUTĚŽ? 

 
Petr Holzhauser 
 

Ústav učitelství a humanitních věd, Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze, Praha 

petr.holzhauser@vscht.cz 

 

Úvod 
 

Chemická olympiáda (ChO) je předmětová soutěž 

s téměř šedesátiletou tradicí. Organizační řád ChO (cit.1) 

vymezuje povahu a cíl soutěže: „Jejím cílem je vyhledávat, 

rozvíjet a podporovat talent a nadání žáků základních 
a středních škol a zároveň nabídnout žákům … účelné 

využití části jejich volného času.“ Je tedy možné identifi-

kovat tři hlavní cíle, role, nebo funkce této soutěže: výbě-

rovou, motivační a vzdělávací. 
Na základě osobní zkušenosti a dlouhodobého kon-

taktu s účastníky ChO můžeme identifikovat ještě čtvrtou, 

naprosto zásadní funkci soutěže, jež souvisí se současným 

fungováním komunity kolem ChO a s výsledky a úspěchy, 
kterých její členové dosahují, a to je funkce sociální. Tato 

funkce je spjata zejména s pořádáním Národních kol 

a zejména pak s fenoménem letních odborných soustředění 
v Běstvině. 

 

Národní kola ChO 
 

Nejvyšším postupovým kolem kategorií A a E ChO je 

Národní (ústřední) kolo1. Národní kola jsou tradičně pořá-
dána na konci ledna ve spolupráci s některou z univerzit, 

která disponuje dostatečnou kapacitou chemických labora-

toří. Tato tradice byla v novodobé historii porušena pouze 
dvakrát: v roce 2017 se Národní kolo konalo ve spolupráci 
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se společností Unipetrol a.s. v Litvínově v laboratořích 

UniCRE a v roce 2021 proběhlo z důvodu pandemie on-
line bez praktické části. Nadcházející 58. Národní kolo 

proběhne v lednu 2022 historicky poprvé v Plzni na půdě 

Fakulty pedagogické Západočeské univerzity.  

Klíčové pro naplnění sociální funkce ChO je fakt, že 
organizátoři tato kola pořádají nikoliv jako pouhou soutěž, 

ale jako společenské setkání účastníků, autorů a recenzen-

tů úloh a často i učitelů, kteří svoje žáky na soutěž připra-
vují. Kromě teoretického a praktického soutěžního bloku 

je vždy připraven i bohatý program v podobě exkurzí, 

výletů a kulturních aktivit. Setkávání účastníků 

v neformální atmosféře tak vede k budování a udržování 
komunity ChO. 

 

Letní odborná soustředění v Běstvině 
 

Tradice odborných soustředění účastníků krajských 
kol středoškolských kategorií Chemické a Biologické 

olympiády pořádaných na letní táborové základně 

v Běstvině sahá do 90. let minulého století. Jedná se 

o mimořádně populární akce, které mají vzdělávací a soci-
ální funkci a motivují účastníky ke studiu přírodovědných 

oborů. 

U příležitosti 50. výročí ChO v roce 2014 vzniklo 
sesterské soustředění Běstvinka pro soutěžící ze základ-

ních škol. I toto soustředění se mezi účastníky stalo popu-

lární, vznikla tak nová tradice a v létě 2022 proběhne již 

devátý ročník této akce. 
Pro atmosféru soustředění Běstvina a Běstvinka hraje 

významnou roli prostředí samotné táborové základny 

v Běstvině. Je unikátní svojí polohou a dopravní dostup-
ností v rámci České republiky, kapacitou (120 žáků + 40 

lektorů) i krásnou přírodou v podhůří Železných hor 

a možnostmi sportovního vyžití. V roce 2018 základnu od 

MŠMT ČR odkoupila VŠCHT Praha s příslibem zachová-
ní tradičních vzdělávacích akcí a postupné rekonstrukce 

celého areálu. V plánu je vybudování výukové laboratoře 

s kapacitou 16 identických pracovních míst a ubytovny pro 
40 osob, kde budou k dispozici i dvě menší učebny. Labo-

ratoř vybavená digestořemi, rozvody médií a základními 

přístroji umožní do budoucna pořádat školy v přírodě zá-

kladních a středních škol, které nemají k dispozici vlastní 
laboratoře chemie, ale chtějí chemii prakticky vyučovat. 

Polovina třídy bude pracovat v laboratoři pod dohledem 

lektorů, druhá polovina může mít výuku v učebnách, 
účastnit se tematických přírodovědných exkurzí do okolí 

nebo se věnovat sportovnímu vyžití. Celoroční provoz 

obou budov umožní akce pořádat i mimo hlavní letní sezó-

nu, tedy v průběhu celého školního roku. 
 

Role učitele chemie 
 

Role učitele chemie je klíčová jak pro účast a výsled-

ky v ChO, tak i při volbě studijního oboru na vysoké ško-
le. Počty účastníků z jednotlivých středních škol, kteří se 

probojují do Národních kol, lze chápat jako měřítko pod-

pory ChO na těchto školách. Žáci mnoha škol se Národní-

ho kola neúčastnili ani jednou, naproti tomu jsou některá 

gymnázia každoročně zastoupena i několika účastníky. To 

je výsledkem práce konkrétních nadšených učitelů, kteří 
žáky vedou k účasti v soutěži, vzniká komunita řešitelů 

ChO a škola dosahuje nadprůměrně dobrých výsledků. 

Klíčová role učitelů chemie na základních i středních 

školách vyplynula i z výsledků výzkumného šetření Fakto-
ry volby vysoké školy u zájemců o studium chemie – porov-

nání s ostatními uchazeči. Většina uchazečů souhlasí 

s tvrzením, že zájem o studium chemie na vysoké škole 

u nich vznikl v souvislosti s osobností učitele na ZŠ 
(54,1 %), osobností učitele na SŠ (78,6 %) a kvalitou výu-

ky chemie na SŠ (78,6 %). Uvědomíme-li si, že i kvalita 

výuky souvisí s osobností vyučujícího, je role učitelů pro 

další směřování žáků a studentů zásadní. 
 

Shrnutí 
 

Chemickou olympiádu nelze chápat jako pouhou 

předmětovou soutěž, jejímž cílem jsou výsledkové listiny 
a vítězové. ChO je vzdělávací a motivační nástroj, který 

pomáhá žáky základních a studenty středních škol oriento-

vat na studium přírodních věd. Pro jejich nasměrování a 

rozvoj je klíčová role vyučujícího chemie. Všestranná 
podpora učitelů chemie je tedy nezbytnou podmínkou pro 

zvýšení zájmu o přírodovědné obory mezi žáky všech typů 

škol. 
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JAK UČIT CHEMII, ABY ŽÁKA 

„DOSTALA“ NA CELÝ ŽIVOT 

 
Květoslava Stejskalová 
 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha 
www.3nastroje.cz 

 

Jsme jedním z padesátky pracovišť Akademie věd 

ČR, které se systematicky a intenzivně vedle vědy 
a výzkumu více než 15 let věnuje vzdělávání zájemců 

o přírodní vědy. To znamená, že naše programy probíhají 

několikrát týdně a jsou zacíleny na širokou skupinu zájem-
ců, počínaje předškoláky MŠ, přes žáky ZŠ, studenty SŠ 

a VŠ až po širokou veřejnost. Přidanou hodnotou našich 

aktivit je, že programy na sebe navazují, a tak když peda-

gog se svými žáky jednou přijede, má možnost navazovat 
dalšími programy a u zájemců stále rozvíjet jejich schop-

nosti a dovednosti.  

Na jaké programy se k nám vlastně chodí? Program 
pro předškoláky je pojatý jako chemické divadlo a za ne-

celou hodinu dětem představí, kdo je vědec, ale formou 

pokusů ozřejmí i podstavu některých reakcí, jež nás obklo-

pují. Barvičky se obecně osvědčily, takže reakce kyselin 
a zásad s antokyanovým indikátorem, to je to pravé. Pod-

http://www.3nastroje.cz
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statu vzniku elektřiny v bateriích ukazujeme na pokusech 

s tvorbou článků z kovů a ovoce. Na program pro předško-
láky navazuje obdobný program pro žáky 1. stupně ZŠ, 

který bývá doplněn již interaktivním workshopem, kdy si 

žáci určité dovednosti vyzkouší po zhlédnutí divadla 

v laboratoři s pomůckami. Od páté třídy již program zahr-
nuje téměř desítku různých workshopů objasňujících řadu 

zákonitostí v chemii či fyzice a interaktivita v experimen-

tování posune žáky tvořící ve dvojicích o kus dál. Již tam 
se často objeví skuteční zájemci o přírodovědné obory, 

kteří svůj zájem rozvíjí mimo výuku v různých kroužcích 

či kurzech ve škole či jiných institucích. I u nás pořádáme 

např. sobotní kurzy či kroužky pro zájemce o chemii. Roč-
ně takto pracujeme asi s 50 dětmi, kdy žák u nás stráví 

přibližně 20–25 hodin za celý rok a projde experimentová-

ním v EDU laboratoři desítku různých témat pod dohled-
nem lektorů, což jsou naši SŠ a VŠ stážisté. 

Spolupráce se středními školami je rovněž dlouholetá 

a intenzivní. S některými školami dokonce řešíme společ-

ně různé vzdělávací projekty. Základními programy jsou 
přednášky, exkurze, workshopy a ukázky praktických mě-

ření v laboratoři. Zájemci, kteří se často po návštěvě tako-

vého klasického programu u nás „najdou“, ve vybrané 
laboratoři pak absolvují svou roční či dlouhodobější stáž, 

kterou obhajují v různých soutěžích, např. SOČ, Amavet, 

a často ve spolupráci navazují potom i jako vysokoškoláci. 

Některé stáže realizujeme v projektu Otevřená věda 
AV ČR a od roku 2005, kdy jsme se stážemi začali, tímto 

systémem prošly více než 2 stovky zájemců. Práci s tzv. 

talentovanými studenty, to jsou ti, co mají nejen talent, ale 
i neutuchající zvídavost, píli a vytrvalost, vykonáváme 

i v dalších našich projektech, kde s podporou grantů 

(MŠMT – program podpory nadaných žáků ZŠ a SŠ) pak 

můžeme realizovat i prázdninové letní školy či další kurzy 
(NANO2021, 8Kyslík v 5Boru, 4Berrylium2 aj.).  

Z popsaných aktivit je zřejmé, že naše akce jsou akce-

mi prezenčními. Jak to tedy bylo v době covidové uzávěry 
škol? Zpočátku to bylo smutné! Kromě natáčení výuko-

vých videí takříkajíc do zásoby jsme nemohli dělat nic. 

Když se situace trochu zlepšila, zahájili jsme komorní 

programy pro jednotky žáků (do 10) čili kroužky / sobotní 
kurzy, a nakonec jsme v rámci programu AV ČR s titulem 

„Pozvěte si vědce do výuky“ odučili přes počítač více než 

50 hodinových přednášek představujících chemii v třicítce 
škol po celé České republice. Někteří pedagogové, se kte-

rými jsme tak navázali novou spolupráci, si již teď, kdy 

opět probíhá prezenční výuka, s námi čile domlouvají ná-

vštěvu programů v ústavu či nás ve škole.  
Zmínila jsem pedagogy – ano, to jsou ti, co se s námi 

potkávají a navazují spolupráci. Osobní kontakt je nezastu-

pitelný. Na konferenci 4EDU v Litvínově jsem potkala 
řadu nových pedagogů, a tak očekávám nové spolupráce 

a z nich nové zájemce o přírodní vědy, které chemie třeba 

„dostane“ na celý život. 

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA 

ONLINE ANEB KDYŽ SE CHCE, 
VŠECHNO JDE 
 

Radka Balounová 
 

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice 
www.gjj.cz 

 

GJJ se představuje 
 

Gymnázium Josefa Jungmanna je školou, která re-

spektuje tradici a je otevřená novým trendům a výukovým 
metodám. Jsme školou, která se chová vstřícně a partner-

sky k rodičům a kde jsou dobré vztahy mezi učiteli a žáky 

i mezi všemi navzájem. Vizí naší školy je náročnost a las-
kavost. Gymnázium Josefa Jungmanna je čtyřleté a osmi-

leté gymnázium. Jsme fakultní školou Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a fakultní 

školou Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně. Gymnázium Josefa Jungmanna se profiluje jako 

škola s tradičním posláním přípravy žáků na vysoké školy, 

jako škola, kde jsou sdílené hodnoty definované učiteli 
a žáky, a jako škola, která je otevřená novým trendům 

a výukovým metodám.  

 

Co se nám dařilo v online výuce 
 
Gymnázium Josefa Jungmanna přešlo na online výu-

ku 16. března 2020 v prostředí MS Teams a výuka všech 

předmětů probíhala podle rozvrhu. U každého předmětu 
byla rozdělena na synchronní (kdy probíhal výklad nebo 

skupinová práce za aktivní účasti pedagoga) a asynchronní 

část (kdy byla žákům zadána práce, na které mohli praco-

vat sami, a vyučující byl v pozici konzultanta). Distanční 
výuka byla doplňována online besedami se zajímavými 

osobnostmi napříč předměty. Studenti měli možnost se 

účastnit virtuálních prohlídek muzeí, galerií apod. Kon-
krétně se jednalo o Památník Terezín a Národní galerii. 

Studenti mohli navštívit virtuálně výstavy s odborným 

komentářem v době, kdy nebylo možné vyjet na exkurze. 

Současně se uskutečnily například Pátky s vědou (ve spo-
lupráci s Nadací ORLEN Unipetrol) – nahrávání předná-

šek osobností z oblasti vědy a jejich prezentace na YouTu-

be. Byli jsme rádi, že k nahrávání přednášek došlo i v době 
covidové a nepřerušila se tato tradice. Přednášky byly 

realizovány bez přítomnosti studentů, kteří si je poté mohli 

zhlédnout v prostředí distanční výuky a prodiskutovat 

témata společně se svými pedagogy. Další akcí s dlouhou 
tradicí je Gaudeamus na GJJ – online setkání s našimi 

absolventy, kteří představovali své fakulty a mluvili 

o studiu, přijímacích zkouškách a životu na vysokých ško-
lách. Netradiční byla také výuka předmětu Přírodovědná 

praktika, která zahrnuje praktickou výuku fyziky, chemie 

a biologie. Praktická výuka byla přenesena do domácího 

prostředí a byla koordinována pedagogy. Studenti natáčeli 
chemické a fyzikální pokusy, přijímali ekologické výzvy 

a výuka byla orientována do oblasti bádání a samostatné 

http://www.gjj.cz
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práce. A jak to probíhalo konkrétně? Studenti se seznámili 

s postupem chemického pokusu, který obdrželi přes MS 
Teams. Poté zhlédli video a do protokolu zpracovali vý-

sledky. Nebo dostali návod s pracovním postupem1 a mu-

seli natočit své video, sestříhat, udělat fotografie a zodpo-

vědět kontrolní otázky. Pedagogové dále využívali počíta-
čové simulace např. při výuce názvosloví organických 

sloučenin2 nebo studentům zprostředkovali výklad pro-

střednictvím grafických tabletů při psaní vzorců. V rámci 
ekologické výzvy se studenti zaměřili na domácí recyklaci 

odpadu z papíru. Přes MS Teams obdrželi návod jak na to 

a potom již pracovali v domácím prostředí. Své výtvory 

museli nafotit a poslat. Zajímavá byla také úloha na ko-
loběh vody v sáčku, kdy se mohli sami přesvědčit, jak se 

voda vypařuje, vznikají mraky a jak prší. Voda v sáčku se 

díky slunečnímu záření zahřívá, odpařuje, pára nemá kam 
unikat, a tak zkondenzuje a můžeme pozorovat „déšť“. 

Domácí pokusy vedly studenty k samostatnosti a zlepšení 

ICT gramotnosti. Na jednoduchých pokusech si studenti 

bez pedagoga mohli sami vyzkoušet principy základních 
chemických dějů a díky zapáleným pedagogům to šlo 

i v distanční výuce.  
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BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V KYBER-

PROSTORU 

 
Tomáš Daňhelka 
 

Policie ČR, Praha 
Tomas.Danhelka@pcr.cz 

 

Poslední dva roky byly náročné pro nás všechny, 

školství však bylo zasaženo více než jiné obory. Na téměř 
rok a půl jsme zavřeli žáky doma. Učitelé a žáci byli po-

staveni před nové výzvy v podobě online vzdělávání. Za 

pochodu se z žáků i učitelů museli stát zkušení uživatelé 
výpočetní techniky a sociálních sítí. Žáci byli nuceni trávit 

v kyberprostoru větší část svého dne, kdy dopoledne se 

zde učili a odpoledne v jejich volném čase to byl někdy 

jediný způsob, jak trávit čas se svými spolužáky a kamará-
dy alespoň na dálku.  

Kyberprostor je však nebezpečný svět. Počet trest-

ných činů páchaných v kyberprostoru nebo v online pro-
středí každým rokem přibývá (obr. 1), na rozdíl od ostat-

ních druhů kriminality. Kybernetická kriminalita je defino-

vána v Policii ČR jako „trestná činnost, která je páchána 

v prostředí informačních a komunikačních technologií, 
včetně počítačových sítí1“. Kybernetická kriminalita, nebo 

jinak řečeno kyberkriminalita, tvoří širokou škálu druhů 

trestné činnosti, od násilných trestných činů, jako je napří-
klad vydírání, přes různá podvodná jednání, mravnostní 

trestné činy až po trestné činy proti důvěrnosti, integritě 

a dostupnosti počítačových dat a systémů, pod kterými si 
lze představit hacking.  

Nejčastějším druhem kyberkriminality, se kterou se 

policie setkává, jsou různá podvodná jednání, od prostých 

falešných inzerátů na inzertních portálech, až po sofistiko-
vané phishingové útoky, které spočívají například ve vylá-

kání přihlašovacích údajů k internetovému bankovnictví 

poškozených prostřednictvím podvržených falešných 
e-mailů tvářících se, že se jedná o korespondenci od ban-

ky, a falešných přihlašovacích stránek k internetovému 

bankovnictví. Druhým nejčastějším druhem jsou různé 

formy hackingu, od napadení e-mailové schránky či účtu 
na sociální síti až po například ransomware útok, kdy do-

jde k nabourání se do firemní sítě, jejímu zašifrování 

a následnému vydírání pachatelem, kdy požaduje za dešif-
rování výkupné zaplacené v téměř nevystopovatelné kryp-

toměně. Na třetím místě se pak následně drží trestné činy 

proti mravnosti, jako je šíření dětské pornografie či ještě 

nebezpečnější jednání sexuálních predátorů, jako je nava-
zování nedovolených kontaktů s dítětem nebo sexuální 

nátlak. 

Podle výzkumů prováděných mezi dětmi a mladistvý-
mi nejsou však děti jen pouhé oběti, ale i pachatelé2. Mla-

diství pachatelé se nejčastěji dopouštějí mravnostních 

trestních činů. Trendem v posledních několika letech je, že 

se mladiství začínají dopouštět i sexuálního násilí ve formě 
sexuálního nátlaku, kdy dochází k vydírání zveřejněním již 

zaslané intimní fotografie s cílem vylákat další tento intim-

ní materiál. 
Pohybu v kyberprostoru se nikdo, ani děti, již nevy-

hneme. Proto je nutné v rámci výuky všech předmětů, kde 

se pracuje s výpočetní technikou, nejen při výuce informa-

tiky, děti učit bezpečnému chování v kyberprostoru, jako 
je tvorba silných hesel, důsledná kontrola informací, uží-

vání legálního softwaru a kvalitních antivirových progra-

mů. Žáci by měli znát a měly by jim být opakovaně vště-
povány zásady netikety3, což jsou pravidla slušného cho-

vání v prostředí internetu. Žáci by si měli uvědomovat, že 

data, která odešlou do internetu, může někdo zneužít. Ne-

mají nikdy úplnou jistotu, s kým skutečně komunikují a že 
druhá strana získané informace nezneužije. Jednou zaslaná 

fotografie už nejde vzít nikdy zpět.  

Pokud se kdokoliv setká s podezřelým chováním na 
internetu, které by mohlo být trestným činem či jiným 

protiprávním jednáním, je nutné toto co nejdříve oznámit 

Policii ČR. Je nutné si zadokumentovat všechny stopy, 

například uložením komunikace, nafocením podvodné 
stránky apod. Je lepší na nic nečekat a oznámit pouhé po-

dezření, protože se stopy v kyberprostoru rychle ztrácejí 

a poškozených může být během krátké doby velké množ-
ství.  

Naštěstí však ve školách i na internetu funguje množ-

ství šikovných osob a projektů, které se věnují osvětě a učí 

děti i dospělé zásadám bezpečného chování 
v kyberprostoru. Policie dlouhodobě spolupracuje 

s Asociací krajů ČR, která je autorem projektu Kraje pro 

bezpečný internet4. Tento projekt nabízí online kurzy pro 
všechny věkové kategorie i zpracované metodiky pro uči-

https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/pokusy/
https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/pokusy/
https://molview.org
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tele. Od roku 2020 spolupracuje Policie ČR také s ČSOB 

na projektu Tvoje cesta #onlinem5. Policie ČR má rovněž 
při každém krajském ředitelství zřízena oddělení tisku 

a prevence, která mohou školy kontaktovat a blíže se in-

formovat na možnosti spolupráce. Jako další je nezbytné 

zmínit projekt E-bezpečí6, realizovaný Pedagogickou fa-
kultou Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími orga-

nizacemi. Věnuje se prevenci, vzdělávání i výzkumu 

a patří dlouhodobě k oceňovaným projektům i v rámci 
Evropy. V neposlední řadě stojí za zmínku projekt Interne-

tem bezpečně7 nabízející kromě přednášek i volně stažitel-

né učebnice a příručky pro výuku informatiky a bezpečné-

ho chování na internetu. Výčet není v žádném případě 
kompletní, při hledání na internetu lze dohledat množství 

dalších zdařilých projektů.  

Tématům bezpečného chování v kyberprostoru je 
dáván ve veřejném prostoru stále větší prostor. Můžeme 

doufat, že to časem přinese své výsledky a množství útoků 

kyberkriminality začne s hlubší informovaností široké 

veřejnosti zase pomalu klesat.  
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VÝHODY VÝUKY NA YOUTUBE 

 
Olga Ryparová 
 
autorka projektu Olinium 

olga.ryparova@gmail.com 

 

Během pandemie jsme ze dne na den museli přejít na 
online výuku. Mou výhodou bylo, že jsem již pár měsíců 

před lockdownem založila YouTube kanál Olinium, kam 

jsem nahrávala výuková videa o chemii. Prakticky během 
pár hodin po uzavření škol jsem se rozhodla, že začnu po 

práci vysílat hodinové lekce chemie pro všechny studenty, 

kteří projeví zájem. První rok jsem učila 5krát týdně, bě-

hem druhého pandemického roku 3krát týdně. V příspěvku 
najdete dopady, které zpětně hodnotím po dvou letech 

výuky chemie na YouTube. 
 

Proč učit na YouTube 
 

Učit online nebo připravovat videa dopředu a pak je 

studentům poslat. To je něco, co jsme skoro všichni učitelé 

nebo lektoři zažili během pandemie. Vysílali jsme video-
konference přes Zoom, Microsoft Teams nebo Google 

Classroom. Proč jsem však postupně přešla na YouTube? 

YouTube je jedna z největších sociálních sítí zaměře-
ných na video. Většina studentů na nich sleduje zábavní 

i vzdělávací obsah. Jsou na konzumaci obsahu tímto způ-

sobem navyklí a také mají na youtubové platformě své 

vzory. Takže se k YouTube pravidelně vrací. 
Oproti videokonferenčnímu softwaru má YouTube 

velkou výhodu. Ať už si nahrajete video dopředu doma, 

nebo ho vysíláte živě, video si uložíte automaticky v clou-
du, který je zdarma. Za ty dva roky bych potřebovala zhru-

ba úložiště 1 TB, což není levná záležitost. Když už jed-

nou obsah vytvoříte, můžete ho recyklovat pro studenty, 

kteří onemocní a potřebují dohnat látku ze školy. Můžete 
jim tak usnadnit rychlý návrat do školy, když jim zašlete 

Obr. 1. Kybernetická kriminalita v letech 2011 až 2020 

https://www.policie.cz/clanek/kyberkriminalita.aspx
https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/117-ceske-deti-v-kybersvete/file
https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/117-ceske-deti-v-kybersvete/file
https://www.kpbi.cz/prilohy/157_vyzkum_final.pdf
https://www.kpbi.cz/prilohy/157_vyzkum_final.pdf
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/dalsi-temata/2226-netiketa-pravidla-slusneho-chovani-uzivatelu-internetu-journal
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/dalsi-temata/2226-netiketa-pravidla-slusneho-chovani-uzivatelu-internetu-journal
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/dalsi-temata/2226-netiketa-pravidla-slusneho-chovani-uzivatelu-internetu-journal
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/dalsi-temata/2226-netiketa-pravidla-slusneho-chovani-uzivatelu-internetu-journal
http://www.kpbi.cz
https://www.csob.cz/portal/csob/spolecenska-odpovednost/odpovedne-podnikani/pro-vzdelani/tvoje-cesta
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probranou látku ve videu. Každé video má svůj unikátní 

odkaz a studentovi stačí mít internetové připojení, aby se 
z videa naučil zmeškanou chemii. 

Další výhodou je možnost si rozdělit video na kapito-

ly, takže studenti jsou schopní ve videu jednoduše přesko-

čit k látce, kterou potřebují, aniž by museli složitě projíž-
dět celý záznam. 

Díky jednoduchému propojení můžete na pár kliků 

vložit do videa odkaz třeba na pokus z jiného chemického 
kanálu nebo video, které jde do hloubky učiva pro zájem-

ce. Tím můžete studentům, kteří chtějí chemii dále studo-

vat, prohloubit znalosti, které už přesahují středoškolské 

učebnice. 
 

Začít s výukou můžete hned 
 

Pokud jste o výuce na YouTube uvažovali, nepotře-

bujete žádné drahé vybavení a ani výjimečné schopnosti. 

Nejsnadnější způsob je nahrávat zvuk a kreslit u toho na 
bílé pozadí nebo do prezentace. K tomu stačí notebook 

a grafický tablet, na který kreslíte poznámky. Microsoft 

Windows má zdarma v počítači program Ink.  

Druhý typ videí mám takový, že sedím před kamerou 
a vysvětluji opět kreslením různá chemická témata. Do 

těchto videí jde pěkně vkládat obrázky, takže už to vyža-

duje postprodukční úpravu. V případě, že byste potřebova-
li poradit s nastavením streamu, natáčením nebo čímkoliv 

jiným, ozvěte se mi na mých sociálních sítích.  
 

Vzájemná komunikace jen přes chat 
 

Všechny večerní hodiny chemie jsem vysílala živě, 
interakce se studenty probíhala přes chat a po skončení 

streamu jsem video upravila a uložila přímo na YouTube. 

Jediná věc, která schází oproti klasickým videokonferenč-
ním hovorům, je nemožnost studentů připojit se s videem/

audiem. Komunikace s nimi probíhala jen přes chat. I to 

ale u mnoha introvertních studentů napomohlo tomu, že se 

nebáli zeptat písemně, zatímco v klasické hodině by se báli 
před třídou promluvit.  

 

Jak hodnotím dva roky své výuky? 
 

Můžu zodpovědně říct, že má práce, kterou jsem do 

tvorby veřejné výuky dala, se vyplatila. Dostala jsem už 
stovky poděkování za úspěšně složené maturitní nebo pří-

jímací zkoušky z chemie. Nejvíce mne ovšem překvapilo, 

že jsem ovlivnila desítky studentů v tom, že vůbec šli stu-

dovat chemii na vysokou školu. Ať už se rozhodnete uklá-
dat videa veřejně nebo soukromě pouze pro své studenty, 

do budoucna se k videím můžete vrátit a stále je používat. 

Pandemie byla extrémní situace a ne všichni učitelé 
se s ní stihli poprat. Zpětně hodnotím jako největší přínos 

toho takto veřejně učit to, že si studenti mohli zcela svo-

bodně vybrat, aby se se mnou pravidelně učili chemii. 

Pokud jim nevyhovovalo něco konkrétního, napsali mi 
zpětnou vazbu. Díky tomu jsem se dokázala ve výuce po-

sunovat. 

Komu můj styl nevyhovoval vůbec, našel si jiný 
zdroj. Před dvěma lety bych nevěřila, že by se mohly najít 

tisíce lidí z Česka i Slovenska, kteří se mnou budou zcela 

dobrovolně trávit hodinu každý den.  

 
● Čukatová R., Herink T., Holzhauser P., Stejskalová K., 

Balounová R., Daňhelka T., Ryparová O.: Chem. Listy 

116, 73–79 (2022).  

●  https://doi.org/10.54779/chl20220073 
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Ze života chemických společností 

 
 
 

Prestižní Cena Rudolfa Lukeše pro rok 2021  
Tisková zpráva 
 

Cenu Rudolfa Lukeše, kterou uděluje Česká společ-

nost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia, letos 
získává doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. z výzkumného 

ústavu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně. Oceněný 

vědec vyvíjí technologii in-cell NMR (vnitrobuněčná nuk-
leární magnetická rezonance), což je jediná metoda, která 

dnes umožňuje zkoumat strukturu biomolekul a jejich in-

terakcí přímo uvnitř živých buněk. „Tato metoda nám jiný-

mi slovy umožňuje posoudit vliv vnitrobuněčného prostředí 

na chemickou strukturu a reaktivitu organických látek. 
Díky této informaci pak můžeme správně nasměrovat či 

zefektivnit vývoj léčiv,“ vysvětluje Lukáš Trantírek význam 

technologie pro medicinální chemii. 

Významná část organické chemie se věnuje objevová-
ní a přípravě biologicky aktivních sloučenin s terapeutic-

kým účinkem – léčiv. „Přestože u řady lidských onemoc-

nění již známe mechanismus jejich vzniku i vhodné cílové 

molekuly, neumíme příslušná léčiva vyvinout,“ říká Lukáš 
Trantírek. „Jedním z faktorů brzdících vývoj léčiv je právě 

fakt, že chybí atomárně rozlišené informace o interakci 

léčiva s biomolekulami přímo ve vnitrobuněčném prostoru, 

kde je chemická reaktivita organických látek ovlivněna 

řadou fyzikálně-chemických faktorů,“ vysvětluje oceněný 
vědec. 

Technologie in-cell NMR, kterou vyvíjí tým Lukáše 

Trantírka, právě takové studium atomárních interakcí mezi 
biomolekulami a léčivem uvnitř živých buněk umožňuje. 

„Data in-cell NMR nám umožňují posoudit specificitu léči-

va k danému molekulárnímu cíli nebo určit rozsah, jakým 

léčivo na cílovou molekulu působí. Všechny tyto informace 

jsou nesmírně důležité pro nasměrování nebo zefektivnění 
procesu racionálního vývoje léčiv,“ říká čerstvý laureát 

Ceny Rudolfa Lukeše. „Hlavní přínos námi vyvíjené tech-

nologie nicméně spatřuji v tom, že umožňuje studium záko-

nitostí, jakými se reaktivita organických molekul ve vnitro-
buněčném prostoru řídí,“ uzavírá vědec. 

Lukáš Trantírek získal doktorát z organické chemie 

na Masarykově univerzitě v Brně, následně absolvoval 

postdoktorandské stáže na University of California v Los 
Angeles a na Johannes Kepler University v rakouském 

Linzi. V letech 2009 až 2015 působil jako hostující docent 

na nizozemské Utrecht University. Na ústavu CEITEC 

vede výzkumnou skupinu Nekódující genom.  
Cenu Rudolfa Lukeše (za vynikající soubor původ-

ních prací z oboru organické chemie publikovaných v po-

sledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech) 
spojenou s osobní prémií 100 000 Kč od Nadace Experien-

tia převzal Lukáš Trantírek 4. listopadu při příležitosti 

konference Pokroky v organické, bioorganické a farma-

ceutické chemii – Liblice 2021. Více informací naleznete 
na webu Nadace Experientia v sekci: O ceně Rudolfa Lu-

keše.  

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

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Odborná setkání 

Proběhla 17. mezinárodní studentská  
konference „Modern Analytical Chemistry“ 

 
Již po sedmnácté se ve dnech 16. a 17. září 2021 sjeli 

do Prahy mladí analytičtí chemici, aby na konferenci 

„Modern Analytical Chemistry“ pořádané Katedrou analy-
tické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

prezentovali a diskutovali výsledky svého výzkumu na 

mezinárodním fóru. I tento ročník konference zaštítily jak 

Division of Analytical Chemistry, European Chemical 
Society, tak Odborná skupina analytické chemie České 

společnosti chemické. 

Konference se aktivně zúčastnilo padesát sedm před-
nášejících z dvanácti evropských univerzit pěti zemí: Aka-

demia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Kra-

kowie (Polsko), Masarykova univerzita (Brno, ČR), Poli-
technika Gdańska (Polsko), Politechnika Warszawska 

(Polsko), Санкт-Петербургский государственный 

университет (Rusko), Slovenská technická univerzita 

v Bratislave (Slovensko), Univerzita Karlova (Praha, ČR), 
Universität Regensburg (Německo), Uniwersytet Ja-

gielloński (Krakov, Polsko), Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej (Lublin, Polsko), Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu (Polsko) a Vysoká škola chemicko-

technologická (Praha, ČR). Z tohoto počtu se čtyři předná-

šející konference zúčastnili v on-line módu pomocí video-

konferenčního nástroje Google Meet. 

https://www.experientia.cz/cena-rudolfa-lukese/o-cene-rudolfa-lukese/
https://www.experientia.cz/cena-rudolfa-lukese/o-cene-rudolfa-lukese/
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Témata prezentovaných příspěvků zahrnovala jak 

výzkum a vývoj nových analytických technik či optimali-
zaci podmínek stanovení, tak aplikaci analytické chemie 

v environmentální, medicínské či potravinářské oblasti. 

Kvalita všech příspěvků byla velmi vysoká, odborná poro-

ta udělila následující ocenění: 

− cenu společnosti Metrohm ČR za nejlepší prezentaci 

v oblasti elektroanalytické chemie získal pan 

Ing. Michal Augustin (Univerzita Karlova) za práci 

Voltammetric investigation of the interaction between 
low-molecular weight double-stranded DNA and ni-

tenpyram and its electrochemically generated metabo-

lites. 

Profesor Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Karlovy, udělil na základě návrhu odborné poroty tři 

ceny děkana, kterou získali: 

− paní Mgr. Ewelina Maślak (Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu) za práci Short‑incubation 

method for rapid identification of bacterial pathogens 
via MALDI TOF MS technique. 

− pan Mgr. Michael Killinger (Masarykova Univerzita 

Brno) za práci Bioluminescence determination of 

caspase-3/7 in single osteosarcoma cells. 

− pan Johannes Eidenschink, M.Sc. (Universität Regen-
sburg) za práci Investigation of the oxidation behav-

iour of cysteine by means of electrochemistry hyphen-

ated to capillary electrophoresis and mass spectrome-

try. 

Vedle obsahové kvality příspěvky vynikaly i po strán-
ce jazykové, ačkoliv jednacím jazykem konference je vý-

lučně angličtina s cílem kultivovat jazykovou zdatnost 

účastníků. Vedle odborného programu přispěla konference 
i ke sdílení zkušeností a navazování kontaktů s jinými 

pracovišti. Valná většina příspěvků je zahrnuta i do plno-

textového konferenčního sborníku, abstrahovaného ve 

Web of Science. Sborník je dostupný na webové stránce 
konference: http://www.natur.cuni.cz/isc-mac/ 

Za úspěchem konference stojí i podpora ze strany 

jejích sponzorů, předních firem dodávajících vybavení 
nebo chemikálie pro analytické laboratoře, resp. společ-

ností, ve kterých absolventi oboru nacházejí své uplatnění. 

Jmenovitě konferenci podpořily firmy (v abecedním pořa-

dí): Avantor (cz.vwr.com), Fisher Scientific 
(www.thermofisher.cz), Lachner (www.lach‑ner.com), 

Metrohm Česká republika (www.metrohm.com/cs-cz/), 

Optik Instruments (www.optikinstruments.cz), Quinta 
Analytica (www.quinta.cz), 2Theta (www.2theta.cz), 

Waters (www.waters.com) a Zentiva (www.zentiva.cz). 

Všem sponzorům patří velký dík organizátorů i účastníků 

konference. 
Jménem organizátorů si dovoluji srdečně pozvat na 

18. ročník konference, který se uskuteční ve dnech 15. 

a 16. září 2022 na Chemickém ústavu Přírodovědecké 
fakulty UK. Veškeré informace zájemci naleznou na we-

bových stránkách konference: http://www.natur.cuni.cz/isc

-mac/ 

Karel Nesměrák  
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK 

Elektrochemici sobě: desáté pokračování série 
seminářů „Potlach o vybraných kapitolách 

z (bio)elektroanalytické chemie“  
 

V září minulého roku jsme se v elektrochemické ko-
munitě dočkali desátého pokračování neformálních semi-

nářů „Potlach o vybraných kapitolách z (bio)

elektroanalytické chemie“. Naše radost byla o to větší, že 
se setkání konalo jako za starých dobrých 

„předcovidových“ časů prezenčně, tentokrát na půdě Bio-

fyzikálního ústavu AV ČR v Brně. Vznik série těchto se-

minářů s podtitulem „pojďme společně lépe rozumět tomu, 
co děláme“ byl iniciován po 36. ročníku konference Mo-

derní elektrochemické metody v květnu 2016, která se 

tradičně konala v Jetřichovicích. Tradiční koncept této 
konference (viz příspěvek týchž autorů v tomto Bulletinu) 

s časově vymezenými 15–20minutovými bloky pro jednot-

livé příspěvky příliš nenahrává hlubším diskusím (což je 

ostatně problémem většiny v současné době pořádaných 
konferencí), zvláště pokud je umocněn ostychem případ-

ných diskutujících před slovutnějšími kolegy nebo jazyko-

vou bariérou. Diskuse navazující na tyto přednášky pak 
mívají spíše formální charakter a často v nich není prostor 

na vyjasnění rozporů v prezentovaných výsledcích, které 

někdy zasahují až do úrovně učebnicových (ne)znalostí.  

Vycházejíce z této zkušenosti, iniciovali odborní ga-
ranti jetřichovické konference Miroslav Fojta 

(Biofyzikální ústav AV ČR v Brně), Karolina Schwarzová 

(Katedra analytické chemie PřF UK v Praze) a Tomáš 
Navrátil (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR 

v Praze) pravidelné setkávání elektrochemické komunity 

na neformální platformě umožňující volnou diskusi jednot-

livých témat z (bio)elektroanalytické chemie od samot-
ných základů přes identifikaci problémů, které nás elektro-

chemiky mohou v praxi potrápit, až po jejich řešení na 

základě osobních zkušeností. Důležitým aspektem těchto 
diskusí je upozornění na neúspěchy a slepé uličky, se kte-

rými se ve vědecké praxi všichni setkáváme, ale které ne-

bývají příliš zdůrazňovány v prezentacích na obvyklých 

konferencích, kde se obvykle klade důraz na úspěchy 

Foto: Potlach IV, Lékařská fakulta UPOL, Olomouc, 5. 3. 2018  
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Tabulka 

Příspěvky ze seminářů „Potlach o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie“ 

I. PřF UK Praha, 

21.9.2016   

Elektrochemie nukleových kyselin a elektrochemické DNA biosenzory M. Fojta 

  Uhlíkové sp2 a sp3 elektrody v analýze nukleových kyselin a organických látek K. Schwarzová 

II. ÚFCH JH AV ČR, 

Praha, 22.3.2017   

Impedanční a admitanční techniky M. Hromadová 

  Oxidační a redukční mechanismy a jejich simulace R. Sokolová 

III. FCHT, Univerzita 

Pardubice, 7.9.2017 

Charakterizace uhlíkových pastových elektrod, elektroanalýza organických 

látek 

T. Mikysek 

    Uhlíkové pastové elektrody: přehled dosavadních aplikací s důrazem na zvlášť 

zajímavé metody a zákulisní informace 

I. Švancara 

    Extraktivní voltametrie biologicky významných látek na uhlíkových  

pastových elektrodách 

M. Sýs 

    Uhlíkové tištěné elektrody: příprava, vlastnosti, porovnání s uhlíkovou pastou, 

možnosti využití, elektroanalýza na kovových filmových elektrodách 

R. Metelka 

IV. LF, UP Olomouc, 

5.3.2018 

Elektrochemie v medicínských a farmakologických oborech 
Elektrochemie proteinů krevního séra a analýza posttranslačních modifikací 

J. Vacek 

    Glykoproteiny, biomarkery a elektrochemické senzory J. Tkáč 

    Nové mikroelektrody a jejich využití pro bioanalytické účely J. Hrbáč 

V. ÚFCH JH AV ČR, 

Praha, 10.10.2018 

"Pláč recenzenta" (aneb povídání o základním slušném vychování  

v elektrochemii, o experimentální taktice i o interpretační zodpovědnosti) 

Organická a organometalická molekulární elektrochemie 
Princip a využití elektrochemicky generované luminiscence (ECL) 

J. Ludvík 

    Kombinace elektrochemie s dalšími metodami (zejména in-situ EPR- 

a UV-Vis-spektroelektrochemie) 

J. Klíma 

VI. BFÚ AV ČR Brno, 

28.2.2019 

Poškození a nekovalentní interakce DNA pod dozorem elektrochemických 

metod (aneb přednosti, zrady a křišťálové koule) 
Studium struktury DNA pomocí elektrochemie: vliv konformace, sekvence 
nebo jiných jevů? (aneb třikrát měř, dvakrát mysli, jednou kategoricky  

prohlašuj!) 

M. Fojta 

    Jak fungují antioxidanty M. Číž 

VII. 

    

ÚFCH JH AV ČR, 

Praha, 

15.10.2019     

Jak a kterak na elektrochemii v průtoku H. Dejmková 

Kapilární elektroforéza s bezkontaktní vodivostní detekcí ve spojení 

s mikrodialýzou pro biomedicínský výzkum 

P. Tůma 

Problém elektroanalýzy – přímý kontakt elektrody s analyzovaným prostředím F. Opekar 

VIII. ÚFCH JH AV ČR, 

Praha, 18.2.2020 

Radosti a strasti elektrochemie v nevodných prostředích A. Liška 

IX. Uvedení do elektrochemie lipidových membrán a membránových proteinů J. Vacek LF, UP Olomouc 

(on-line), 

16.3.2021 Lipidy 
a membrány     

  Membránové modely: jejich příprava a charakterizace J. Turánek 

  Využití elektrochemie pro studium transportu látek přes membrány T. Navrátil 

  Vysoce komplexní 3D lipidové matrice a mezofáze M. Zatloukalová 

X. BFÚ AV ČR Brno, 

29.9.2021  

Katalytické  
vylučování vodíku 

ve službách (bio)-

elektroanalytické 

chemie     

Neni voda jako voda…. J. Janata 

  Přirozené a chemicky modifikované biomakromolekuly jako katalyzátory  

vyvíjení vodíku 
M. Fojta 

  Ako využiť katalytické vylučovanie vodíka pri skúmaní bielkovín V. Ostatná 

  Elektrochemické vylučování vodíku na pevných površích A. Daňhel 
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a pozitivní výsledky. Podobně je pozornost věnována tra-

dovaným mýtům a dogmatům, jejichž revize občas naráží 
na přirozený lidský sklon ke stereotypům nebo na nešvar 

dnešní doby, kdy „všichni píší, ale nikdo nečte“. Jednotli-

vá témata Potlachů jsou uváděna v rámci oboru renomova-

nými řečníky, jejichž příspěvky smějí být na Potlachu 
přerušované dotazy z auditoria a už v jejich průběhu probí-

há diskuse. To s sebou přináší jistou časovou rozvolněnost 

jednotlivých bloků, která souzní s neformální atmosférou 
akce. Polední pizza od firmy Metrohm Česká republika, 

jejíž podpoře se Potlachy těší již od jejich počátků, a spo-

lečné posezení v inspirujícím prostředí po skončení semi-

náře se staly nedílnou součástí těchto akcí. 
Uspořádáním neformálního semináře v září 2016 na 

Přírodovědecké fakultě UK se zrodil první Potlach. Za 5 

let konání bylo zhruba v půlročních intervalech dosud 
uspořádáno deset Potlachů, kdy se mezi 25 prezentujícími 

potlacháři vystřídali, kromě zmíněných iniciátorů a organi-

zátorů akce a jejich pracovišť, také elektrochemici 

z aktivních skupin na Lékařské fakultě Univerzity Palacké-
ho Olomouc a na Fakultě chemicko-technologické Univer-

zity Pardubice. Posluchači a zájemci o elektrochemii se 

rekrutují z různých cílových skupin od pregraduálních 
studentů po zkušené vědce, kteří již přebírají ceny za celo-

životní přínosy. Jak vyplývá z přehledu příspěvků ve výše 

uvedené tabulce, na přetřes přišla za roky konání jak širo-

ká a obecná témata jako elektrochemie na sp2 a sp3 elektro-
dách, možnosti elektrochemické detekce v průtokových 

metodách, záludnosti elektrochemie v nevodných prostře-

dích, elektrochemie DNA a dalších biomolekul, admitanč-
ní a impedanční techniky, oxidační a redukční mechanis-

my a jejich simulace, tak témata specializovanější jako 

elektrokatalytické jevy, elektrochemie lipidových mem-

brán a membránových proteinů, nebo kombinace elektro-
chemie s dalšími metodami (např. in-situ EPR- a UV-Vis-

spektroelektrochemie).  

Máme radost, že neformální formát semináře se setkal 
s všeobecným přijetím, za dobu konání se řady pravidel-

ných potlachářů utěšeně rozrostly, a že v relativně nepo-

četné české a slovenské elektrochemické komunitě vládne 

i díky Potlachům atmosféra, v níž přístup „Elektrochemici 
sobě“ vytváří prostor pro otevřenou a smysluplnou komu-

nikaci a vzájemnou spolupráci i v dobách poznamenaných 

inflací nejrůznějších výkazů a hodnotících tabulek. 
K. Schwarzová, M. Fojta, T. Navrátil 

Odborná skupina analytické chemie ČSCH 

 

 

40. Moderní elektrochemické metody 
 

Jak jsme byli zvyklí, pořadová čísla mezinárodní kon-
ference Moderní elektrochemické metody (MEM) narůsta-

ly pravidelně s přibývajícími roky v kalendáři. Tak tomu 

bylo až do roku 2019. O proběhnuvším 39. ročníku konfe-

rence byli čtenáři informováni v Bulletinu Asociace čes-
kých chemických společností, 4. čísle, 50. ročníku na str. 

620–621. Zcela přirozeně jsme předpokládali, že se sejde-

me znovu v květnu 2020 k uspořádání jubilejního 
40. ročníku. Ovšem, abychom parafrázovali známé rčení: 

Člověk míní a Covid-19 mění. Přesun na listopadový ter-

mín 2020 se ukázal jako příliš optimistický. Jelikož pesi-
misté nemohou být nikdy zklamáni, nedošlo k tomuto 

stavu jejich mysli ani v květnu 2021. Přesto již v červenci 

2021 obdržela široká elektrochemická obec pozvánku, 

v níž bylo zcela nezpochybnitelně uvedeno, že je třeba si 
v kalendáři zarezervovat pro účast na 40. ročníku MEM 

druhý listopadový týden, tedy 8.–12. 11. 2021. 

Po zkušenostech s on-line výukou a on-line či hybrid-
ními formami pořádání konferencí, které sice umožní účast 

nadprůměrného počtu účastníků, vykázání vyššího počtu 

realizovaných akcí do ročních statistik, minimalizaci ces-

tovních nákladů, prakticky odbourání konferenčních po-
platků, avšak jejich vědecký či osobní přínos pro účastníky 

se pohybuje v okolí minimálních hodnot, členové organi-

začního i vědeckého výboru se jednoznačně dohodli, že 
jedinou možnou přípustnou formou konání MEM je tradič-

ní „fyzická“, tedy prezenční podoba. 

A skutečně, krátce po poledni prvého dne uvedeného 

termínu se začali sjíždět první účastníci MEM v krásném 
prostředí národního parku České Švýcarsko, do hotelu 

Bellevue v Jetřichovicích u Děčína. Nakonec se počet 

účastníků začal blížit osmi desítkám. 
Tato konference je známa tím, že představuje široké 

odborné veřejnosti novinky i stávající elektrochemické 

metody s využitím nejmodernější techniky a materiálů. Je 

otevřena různým formám aktivní účasti – přehledným 
sdělením, původním pracím i prezentacím firem. Nicméně, 

akce si i přes vysokou odbornou úroveň zachovává nefor-

mální atmosféru a dostatečný prostor k diskusím (ať již 
během přestávek na kávu, na konzumaci jídel, během půl-

denních výletů, tradiční „sausage party“, návštěv u kiosku 

K1 nebo letošního slavnostního rautu v restauraci Praha).  

Letošní akce dovršila čtvrtou desítku v sérii konferen-
cí MEM a navázala na bohatou tradici sahající až do roku 

1980. V průběhu času byl korigován název z „elektro-

analytických“ na širší „elektrochemické“ metody, měnili 
se garanti, pořadatelé, avšak v něčem zůstávají tyto konfe-

rence neměnné: Hlavním organizátorem je již od roku 

1987 paní Lenka Srsenová. Konzervativnost se projevuje 

i v místě pořádání, kterým je od roku 2003 hotel Bellevue 
(dříve Oleg Koševoj) v Jetřichovicích (jiné lokality se 

prostě neosvědčily, nechytily nás tak za srdíčko – podrob-

něji na odkazu https://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%
C3%AD_elektrochemick%C3%A9_metody). Proto téměř 

častěji než zkratku MEM či plný název konference všichni 

používají jen „Jetřichovice“. 

Za vědeckou úroveň MEM byla zodpovědná, stejně 
jako v předešlých letech, trojice odborných grantů: prof. 

Tomáš Navrátil (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského 

AV ČR, v.v.i., Praha), doc. Miroslav Fojta (Biofyzikální 
ústav AV ČR, v.v.i., Brno) a doc. Karolina Schwarzová 

(Katedra analytické chemie, PřF UK, Praha). 

Asi by se divili účastníci prvních ročníků MEM, kdy-

by přijeli letos do Jetřichovic. Místo dřívějších uživatelů 
z průmyslu, lačnících po prohloubení znalostí v oblasti 

praktické elektroanalýzy, tvořili převážnou většinu součas-

ných účastníků vědečtí a odborní vysokoškolští a akade-
mičtí pracovníci. Bohužel, Covid-19 negativně ovlivnil 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_elektrochemick%C3%A9_metody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_elektrochemick%C3%A9_metody
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slibně rostoucí trend v počtu zahraničních účastníků 

v několika posledních letech. Výjimku představovali slo-
venští kolegové, jejichž procentuální zastoupení pronikavě 

stouplo (pro tento zajímavý jev jsme nenašli uspokojivé 

vysvětlení). 

Všechny příspěvky (celkem 64) byly prezentovány 
ústní formou v anglickém, českém či slovenském jazyce. 

Nejpočetněji byly zastoupeny přednášky využívající bo-

rem dopované diamantové elektrody. Všechny příspěvky 
dosahovaly vysoké úrovně a byly shrnuty do konferenční-

ho sborníku, který byl vydán v tištěné podobě, a kromě 

toho je k dispozici i v podobě elektronické na adrese: 

https://www.bestservis.eu/images/file/
Sbornik_metody21.pdf. Sborník byl zaslán k indexaci ve 

Web of Science – Conference Proceedings Citation Index 

(Clarivate Analytics), a doufáme, že bude akceptován, 
stejně jako u předcházejících deseti ročníků. 

Účast skýtala jedinečné možnosti pro studenty pre-

zentovat své příspěvky v českém, slovenském nebo i an-

glickém jazyce před náročným, ale i přesto tolerantním 
publikem, vyzkoušet si roli předsedajícího i zastávat tech-

nickou podporu. 

Asi bychom neodvedli řádně svou práci, kdybychom 
nepoděkovali našim sponzorům, jejichž podpora pomohla 

uspořádat letošní konferenci MEM. V první řadě je třeba 

zmínit společnost Metrohm, Česká republika, s.r.o., za-

stoupenou jejím ředitelem Dr. Peterem Barathem, která 
dlouhodobě podporuje vzdělávání mladých vědeckých 

pracovníků, rozvoj elektrochemie, ale i jiných, zejm. che-

micko-analytických odvětví; dále děkujeme společnostem 
ComArr, spol. s r.o., International Society of Elecroche-

mistry a časopisu Chemagazin. Na předsednickém stole 

bylo umístěno po celou dobu logo ChemPubSoc Europe 

a vedle promítacího plátna roll-up České společnosti che-
mické. 

Všichni účastníci vč. organizátorů a garantů si velmi 

považují neformální atmosféry, odborných, a přitom přá-
telských diskusí a neformálních pracovních i osobních 

kontaktů. Pro pořadatele je známkou spokojenosti zúčast-

něných i to, že většina z nich již patří mezi pravidelné 

účastníky a MEM konference si našla své pevné místo 
v kalendáři chemických akcí jak jednotlivců, tak mnoha 

vědeckých pracovišť. 

V závěru bychom rádi poděkovali též všem účastní-
kům konference, kteří svou přítomností, svými přednáška-

mi, svými konstruktivními komentáři nebo účastí 

v neformálních diskusích pomohli dosáhnout odpovídající 
vysoké úrovně této již tradiční mezinárodní vědecké kon-

ference. 

Je však nutno přiznat, že časový posun 40. ročníku 

měl aspoň jednu výhodu: Na nový, v pořadí 41. ročník 
MEM se nemusíme těšit celý rok, ale již 22. 5. 2022 by-

chom se (snad!) měli opět sejít v jetřichovickém hotelu 

Bellevue a zahájit 41. ročník mezinárodních Moderních 
elektrochemických metod. A proto bychom rádi zakončili 

zvoláním: „Těšíme se na setkání s Vámi“ a doufáme, že 

tím nezakřikneme pořádání dalšího ročníku v pravidelném 

termínu. 
T. Navrátil, M. Fojta, K. Schwarzová 

Odborná skupina analytické chemie ČSCH 

 

 

Strategické partnerství Univerzity Karlovy 

v Praze a Macquarie University v Sydney  
v roce 2021 

 
Univerzita Karlova patří bezesporu mezi špičkové 

české vysoké školy a má i zcela mimořádnou mezinárodní 

reputaci. Udržení této pozice však vyžaduje mimořádnou 
aktivitu ve všech oblastech působnosti naší alma mater. 

Jednou z těchto oblastí je i intenzivní spolupráce s úzce 

vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou 
jako strategická partnerství (https://csp.cuni.cz/CSP-

26.html). Jak již bylo uvedeno na stránkách tohoto časopi-

su (Chem. Listy 115, 69 (2021)), tak mezi naše strategické 

partnery patří Macquarie University v Sydney, jedna 
z předních vysokých škol v Austrálii (viz https://

www.mq.edu.au). Díky pokračující všestranné pomoci 

vedení Univerzity Karlovy, jejího rektorátu a zejména 

pracovníků Centra strategických partnerství na RUK 
(PhDr. Jaromíra Soukupa, Ph.D. a Mgr. Barbory Bednaří-

kové) a koordinátorky strategických partnerství na Příro-

dovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) (Mgr. 
Evy Tesaříkové Březinové) se do tohoto partnerství mohla 

úspěšně zapojit i naše UNESCO laboratoř elektrochemie 

životního prostředí při Katedře analytické chemie PřF UK 

a i v roce 2021 toto strategické partnerství dále úspěšně 
rozvíjet navzdory složité epidemiologické situaci na obou 

univerzitách. Vyvrcholením této spolupráce byl on-line 

seminář „Strategies for Minimising Electrode Passivation 
in Development of Electrochemical Biosensors“ – viz 

pozvánka na www.chemicke-listy.cz/files/2022_01.pdf – 

uspořádaný pod záštitou děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy, 

CSc. dne 11. 11. 2021. 
Na programu tohoto semináře byly následující před-

nášky: 

− Zima J.: Welcome Address by the Dean of the Faculty 

of Science, Charles University, Prague 

− Šmejkal P.: Introduction of Department of Teaching 

and Didactics of Chemistry at Faculty of Science, 

Charles University 

http://www.chemicke-listy.cz/files/2022_01.pdf
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− Barek J.: How to Minimise Electrode Passivation 

− Wong D.: Selective Detection of Dopamine at Anti-

fouling Conical-Tip Carbon Electrodes 

− Vyskočil V.: Electrochemical DNA Biosensors for 

Detection of DNA Damage 

− Dvořák P.: Possibilities and Limitations in Develop-

ment of  New Methodologies for Determination of 

Organic Compounds Using Batch Injection Analysis 

− Štafurová K.: Retractable-Pen-Based Renewable Sil-

ver Amalgam Film Electrode 

− Fischer J.: Novel Passivation Resistant Electrode Ma-

terials for Cathodic Voltammetry 

− Tvorynska S.: A Perspective Biosensing Platform in 

Flow Analysis: Oxidoreductase-Based Mini-Reactor 

Coupled with Silver Solid Amalgam Electrode 

− Augustin M.: Utilization of Linear Sweep Voltamme-

try at EPPG and Molecular Docking for the Investiga-
tion of the Interaction between dsDNA/GMP and 

Neonicotinoid Insecticide – Nitenpyram 

Všechny prezentace v ozvučené formě jsou 
k dispozici u autorů tohoto článku (barek@natur.cuni.cz). 

Autoři těchto řádek považují za nejdůležitější intenzivní 

zapojení pregraduálních i postgraduálních studentů do 

tohoto semináře dokumentující skutečnost, že projekty 
strategické spolupráce významným způsobem zvyšují 

úroveň nejen vědecko-výzkumné, ale i pedagogické práce 

v naší laboratoři. Proto považujeme za důležité i zapojení 
Katedry učitelství a didaktiky chemie s jejím obrovským 

potenciálem v oblasti přípravy mladých analytických che-

miků. Dále byla potvrzena kompatibilita vědecko-

výzkumného zaměření obou laboratoří a jejich zájem na 
dalším rozvoji tohoto strategického partnerství. I nadále 

platí naše tvrzení z předchozího výše citovaného článku 

v tomto časopise, že od jednotlivých pracovišť Macquarie 
University se můžeme mnoho naučit, a to vzhledem 

k jejich úzké návaznosti na tradiční britské vysoké školství 

kombinované s mimořádnou pracovitostí obyvatelstva 

v oblasti Tichého oceánu. I z tohoto hlediska považujeme 
rozhodnutí vedení Univerzity Karlovy zahájit strategickou 

spolupráci s Macquarie University za neobyčejně šťastnou 

a užitečnou pro naši univerzitu a i pro naše pracoviště 
a uděláme vše, co je v našich silách, abychom tento šťast-

ný záměr vedení naší univerzity dále úspěšně rozvíjeli. 
 

Tento projekt strategického partnerství byl podporo-

ván Univerzitou Karlovou v Praze, Centrem strategických 

partnerství a Fondem pro strategické partnerství 

s Macquarie University v Sydney. Za technickou a organi-
zační pomoc při organizaci on-line semináře děkujeme 

Ing. Radmile Řápkové a RNDr. Janu Fischerovi, Ph.D. 

Náš dík patří i firmě Metrohm ČR (www.metrohm.com/cs-cz). 

 

Jiří Barek, Vlastimil Vyskočil a Jiří Zima 
Katedra analytické chemie PřF UK v Praze 

 

Strategické partnerství Univerzity Karlovy 
v Praze a Hebrew University v Jeruzalému 

 
Jak již bylo konstatováno v předchozím sdělení věno-

vaném strategické spolupráci s Macquarie University 

v Sydney, věnuje Univerzita Karlova (UK) speciální po-
zornost rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univer-

zit a institutů označovanou jako strategická partnerství 

(https://csp.cuni.cz/CSP-26.html). Mezi vybrané univerzity 

patří i The Hebrew University of Jerusalem (https://
en.huji.ac.il/en), která patří k předním izraelským univerzi-

tám a do první stovky v mezinárodním žebříčku univerzit. 

Spolupráce mezi laboratoří prof. Mandlera (Faculty of 
Science, Institute of Chemistry) a UNESCO laboratoří 

elektrochemie životního prostředí na Přírodovědecké fa-

kultě Univerzity Karlovy (PřF UK) se datuje již od začátku 

devadesátých let minulého století v rámci působení divize 
analytické chemie Evropské chemické společnosti 

(EuChemS) a realizovala se prostřednictvím přednáško-

vých pobytů prof. Mandlera v Praze a prof. Barka a prof. 
Zimy v Jeruzalému v rámci programu ERASMUS. 

V rámci tohoto programu navštívila laboratoř prof. Man-

dlera i řada studentů z naší UNESCO laboratoře elektro-

chemie životního prostředí. Nicméně iniciativa 
„Strategická partnerství“ vedení Univerzity Karlovy 

a jejího rektorátu znamenala i v tomto případě další vý-

znamný impuls k této všestranně užitečné a prospěšné 
spolupráci. Navzdory epidemii koronaviru proběhl 9. listo-

padu tohoto roku společný on-line seminář obou pracovišť 

s názvem „What's New in Electroanalytical Chemistry?“ 

Tento seminář proběhl pod záštitou děkana PřF UK prof. 
J. Zimy za účinné technické i organizační podpory České 

společnosti chemické – viz pozvánka www.chemicke-

listy.cz/files/2022_01a.pdf s následujícím programem: 

− Zima J.: Welcome Address by the Dean of the Faculty 

of Science, Charles University, Prague 

− Šmejkal P.: Introduction of Department of Teaching 

and Didactics of Chemistry at Faculty of Science, 

Charles University 

− Barek J.: Electroanalytical Chemistry at Charles Uni-

versity – Where We Are and Where We Are Heading 

− Zelikovich D.: Shell-Matrix Interaction in Nanoparti-

cle-Imprinted Matrices (NAIMs) 

− Vyskočil V.: Electrochemical DNA Biosensors for 

Detection of DNA Damage 

− Dery L.: Detection of NPs by Nanoparticle-

Imprinted Polymers (NAIMs) 

− Dvořák P.: Possibilities and Limitations in Develop-
ment of New Methodologies for Determination 

of Organic Compounds Using Batch Injec-

tion Analysis 

− Mandler D.: Flow-through Electrochemical System: 
Detection and Removal of Pollutants at the Same 

Time? 

− Štafurová K.: Retractable-Pen-Based Renewable Sil-

ver Amalgam Film Electrode 

http://www.chemicke-listy.cz/files/2022_01a.pdf
http://www.chemicke-listy.cz/files/2022_01a.pdf
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− Fischer J.: New Trends in Cathodic Voltamme-

try of Bioactive Compounds 

− Tvorynska S.: Flow Amperometric Biosensors Based 
on the Enzymatic Mini-Reactor and Silver Solid 

Amalgam Electrode 

− Augustin M.: Utilization of Linear Sweep Voltamme-

try at EPPG and Molecular Docking for the Investiga-
tion of the Interaction between dsDNA/GMP and 

Neonicotinoid Insecticide – Nitenpyram 

Řada příspěvků izraelských studentů byla na vynikají-

cí úrovni a potvrdila oprávněnost a užitečnost tohoto pro-
jektu strategického partnerství. Záznamy powerpointových 

prezentací jsou k dispozici u prof. J. Barka 

(barek@natur.cuni.cz). Vzhledem k jistým technickým 
problémům souvisejícím s momentálním pobytem prof. 

Mandlera v Singapuru a s hospitalizací prof. Barka v den 

konání webináře nebyl bohužel prostor pro diskusi předne-

sených prezentací. Bylo však dohodnuto, že při nejbližší 
vhodné příležitosti bude uspořádán další on-line seminář 

věnovaný právě diskusi prezentovaných výsledků. O detai-

lech budou zájemci informováni prostřednictvím webo-
vých stránek Katedry analytické chemie PřF UK a webo-

vých stránek časopisu Chemické listy. 

Naše čtenáře může v této souvislosti zajímat i náš 

pohled na vysoké školství, vědu a výzkum v oblasti analy-
tické chemie v Jeruzalému. Z našeho pohledu se jedná 

o špičkové vědecké i pedagogické pracoviště a spolupráce 

s ním nepochybně povede ke zkvalitnění vědecko-
výzkumné i pedagogické práce nejen v naší laboratoři, ale 

i na celé naší katedře. V každém případě prof. Mandler 

jasně deklaroval zájem rozšířit dosavadní užitečnou spolu-

práci v oblasti moderních elektroanalytických metod i do 
oblasti metod separačních a spektrometrických. Proto po-

važujeme rozhodnutí vedení Univerzity Karlovy zvolit 

Hebrew University of Jerusalem za strategického partnera 
za velmi prozíravé a odborně fundované. 

 

Tento projekt strategického partnerství byl podporo-

ván Univerzitou Karlovou v Praze, Centrem strategických 

partnerství a Fondem pro strategické partnerství s Hebrew 

University Jerusalem. Za technickou a organizační pomoc 

při organizaci on-line semináře děkujeme Ing. R. Řápkové, 
RNDr. J. Suchánkové, Ph.D. a RNDr. J. Fischerovi, Ph.D. 

a firmě Metrohm ČR (www.metrohm.com/cs-cz). Naše 

poděkování patří i vedení Univerzity Karlovy, jejímu rek-

torátu a zejména pracovníkům Centra strategických part-

nerství na RUK (PhDr. Jaromíru Soukupovi, Ph.D. 
a Mgr. Barboře Bednaříkové) a koordinátorce strategických 

partnerství na PřF UK (Mgr. Evě Tesaříkové Březinové). 

 

Jiří Barek, Vlastimil Vyskočil a Jiří Zima 

Katedra analytické chemie PřF UK v Praze 

Recenze 

Thermal Analysis and  
Thermodynamic Properties 

of Solids 
(Termická analýza a termodyna-

mické vlastnosti pevných látek) 
Jaroslava Šestáka 

  

Vydal Elsevier 2021. 
ISBN 9780323855372 

via Book depository 4616,33 Kč 

 

Kniha se zabývá základními princi-
py a nejnovějšími aktualizacemi v oblasti nauky o teple 

a představuje autoritativní přehled teoretických znalostí 

a praktických aplikací v několika oblastech. Od prvního 
vydání této knihy v roce 2005 bylo dosaženo velkého po-

kroku v teoretickém porozumění a následné schopnosti 

posoudit a aplikovat principy termické analýzy, zejména 

v termodynamickém záměru s důrazem na teplotní pod-
mínky. Obsahuje dvacet kapitol příspěvků na 660 barev-

ných stránkách, které poskytují aktuální špičková témata 

zahrnující tepelnou analýzu, měření, přenos tepla a hmoty, 
termodynamiku, fázové přechody, tepelnou a aplikovanou 

fyziku pevných látek, makro- a mikrodimenzionální pří-

stup k vybraným materiálům a jejich tepelným vlastnos-

tem. 

Kniha je poněkud nadčasovým, ale úctyhodným au-

torským úsilím a úspěšnou kompilací dostupných dat, 
snadno stravitelnou a lehce čitelnou, která poskytuje nej-

novější a nevšední pohled na teoretickou tepelnou analýzu 

prováděnou za podmínek mimo rovnováhu (neizotermní). 

Měla by se stát nezbytnou součástí všech knihoven institu-
cí s podobným materiálovým přístupem. 

Obsahuje zásadní kapitoly obsažené v knize ve dvou 

částech.  
Základy, jako například: 

1.  Termofyzikální vyšetření, experimentální uspořádání, 

kontrola vzorku a teploty 

2.  Pochopení významu teploty, tepla, gradientů a souvise-
jící termodynamiky 

3.  Fenomenologický přístup ke kalorické teorii tepla jako 

alternativní termodynamika 
4.  Termostatika jako učebnicová termodynamika 

5.  Rovnovážné pozadí a jeho význam pro změny teploty 

a velikosti částic 

6.  Termodynamika: praktická dynamika za konstantního 
ohřevu 

7.  Termotika: teoretická termická analýza, termometrie 

a kalorimetrie 
8.  Racionalita tvorby kinetických modelů: jak zformovat 

popis reakční cesty v pevném stavu 

9.  Usnadněná kinetika reakcí studovaná termickou analý-

mailto:barek@natur.cuni.cz


Chem. Listy 116, 59−94 (2022)                                                                                                                                                 Bulletin 

87 

Zákony, které ovlivní život chemiků 

zou 

10. Termokinetika v DTA experimentech 
11. Fyzikální termokinetika reverzibilního tepelného roz-

kladu termogravimetrií 

12. Využití fraktálů, řešení tepelných procesů a pravdivější 

neizotermální kinetika 
a praktické aplikace zahrnující: 

13. Metastabilní stavy skel, využití přechodových teplot, 

koeficienty tvorby skla a pojmy křehkosti 
14. Vysvětlení kinetiky krystalizace obou skel během za-

hřívání a tání při chlazení s uvedením nesprávnosti 

Kissingerovy metody 

15. Kinetické fázové diagramy jako vynucený důsledek 
rychle se měnící teploty nebo zmenšování velikosti 

částic 

16. Termodynamický popis chování mobilních komponent 
v nestechiometrických částečně otevřených keramic-

kých systémech v rámci supravodičového modelu 

17. Termodynamika periodických procesů, dendritová 

podobnost, sebeorganizace a stimulovaná kvantová 
difuze 

18. Nemůstkový kyslík v biokompatibilní keramice, poly-

sialáty a geopolymery v oblasti oxidu křemičitého 
19. Termodynamika a sociální chování, ekonofyzika 

a ekosystémy aplikované ve vztahu k zákonům proti 

pocitům 

20. Schéma termální analýzy zaměřené na lepší porozumě-
ní klimatickým změnám Země v důsledku střídavého 

ozáření. 

Viz: https://www.elsevier.com/books/thermal-
analysis-and-thermodynamic-properties-of-solids/

sestak/978-0-323-85537-2 

Text věnuje zvláštní pozornost teplotě měřené 

v podmínkách nerovnováhy a její hlubší analýze, která 
naznačuje zavedení nového výrazu „temprericita“ v oblasti 

extrémních změn. Korelace rychlých teplotních změn a 

zmenšování velikosti je jádrem nové větve zvané kinetické 
fázové diagramy důležité pro makro- a nanomateriálové 

disciplíny. Kromě upgradu základny znalostí tepelných 

měření a její aplikace pro speciální studium neizotermní 

kinetiky se kniha zabývá reálnými aplikacemi v některých 

aktuálně řešených problémech studia metastabilních pev-

ných látek. Spolu s široce studovaným oborem skel a je-
jich transformací se jedná o polysialáty a nestechiometric-

ké sloučeniny, stejně jako o hodně diskutované téma perio-

dických chemických reakcí v rámci účinku kvantovou 

difuzí. Poslední kapitoly se nevyhýbají vlivným, byť sou-
visejícím tématům, jako je sociální a atmosférická termo-

dynamika. 

Kromě toho obsahuje velmi přesvědčivou úvodní 
kapitolu, jako je „Výročí půlstoletého vývoje a vytváření 

nové oblasti termické analýzy“, která poskytuje podrobný 

popis raného vývoje oboru, a „Slovníček pojmů, definic 

a symbolů“, který poskytuje důležitý několikastránkový 
přehled významů dále rozpracovaných v textu. Důležitá je 

i sekce „Literatura“, která je soustředěna na 71 samostat-

ných stránkách obsahujících téměř dva tisíce vícenásob-
ných citací, včetně názvů článků pokrývajících prakticky 

vše, co je k jednotlivým tématům k dispozici.  

Kniha se stane důležitým nástrojem pokročilých vy-

sokoškoláků, postgraduálních studentů, postdoktorandů, 
výzkumných pracovníků a lektorů pracujících v oblasti 

termodynamických studií a termofyzikálních měření, pro 

které bude tato kniha stejně neocenitelná, jako byly dříve 
dostupné knihy na začátku 60. let při vzniku oboru 

(Wendlandt, Garn, Pilojan, Brown, Swalin nebo Šatava). 

Autorem je prof. J. Šesták, badatel, pedagog, fotograf 

a horolezec, který získal řadu ocenění za své životní úspě-
chy v oblasti chemie a fyziky pevných látek, jako je titul 

dr. h. c. v roce 2010 a nejvyšší české vyznamenání udělo-

vané prezidentem v roce 2017. Pracoval po celém světě, 
včetně pozic v institucích Nuclear Center ve Studsviku 

(Švédsko), University of Missouri v Role (USA), Kyoto 

University (Japonsko), Univerzita Santiago (Chile), Tech-

nická fakulta Bělehradské univerzity v Boru (Srbsko), 
Tchajwanská národní univerzita (Taipei), Fyzikální ústav, 

Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze, 

Západočeská univerzita v Plzni, a stal se spoluzakladate-
lem University of New York v Praze (Česká republika). Je 

také bývalým předsedou Odborné skupiny termické analý-

zy v letech 1994–2008. 

Petra Šulcová 

470/2021 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 
sp. zn. Pl. ÚS 114/20 ve věci návrhu na zrušení části § 8a 

odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozi-
del na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobe-
nou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů 

463/2021 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách provádění kli-

nického hodnocení humánních léčivých přípravků 
462/2021 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb 

zahraničního stravného pro rok 2022 

446/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 
Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozděj-
ších předpisů 

445/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a do kanalizací a o citlivých oblastech 

425/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva 

financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
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(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
pozdějších předpisů 

417/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění poz-
dějších předpisů, a některé další zákony 

416/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

415/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

413/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

397/2021 Sb. Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce 

a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, bram-
bory a výrobky z nich a banány 

392/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 
Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění poz-

dějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení 
požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 

390/2021 Sb. Nařízení vlády o bližších podmínkách poskyto-
vání osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků 
377/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., 
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného zá-

chranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
367/2021 Sb. Zákon o opatřeních k přechodu České republiky 

k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 
Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších 

předpisů 
366/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léči-

vech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 
359/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku 
stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hor-

monálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se 
pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající 
ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné 
metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády 

č. 2/2012 Sb. 
348/2021 Sb. Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 

2022 až 2026 
334/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpeč-
ných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů 

pad 

Zprávy 

 
„Doba plastová“ si žádá vzdělanější školáky. 
Pomoci jim má postava Plastíka s kouzelným 
kufříkem 
Tisková zpráva 
 

Doposud 26 základních škol ve Středočeském a Ús-

teckém kraji se zapojilo do unikátního projektu Plastík 

a jeho kouzelný kufřík, který žákům nabídne exkurzi do 
světa chemie skrze zábavné pokusy. Vzdělávací program 

pochází z licence nadace asociace Plastics Europe 

z Německa, kde se mu během 20 let existence dostalo 

nebývalé popularity a dnes ho najdeme na každé druhé 
škole. V České republice program poskytuje exkluzivně 

vybraným školám skupina ORLEN Unipetrol. U žáků má 

vzbudit zájem o přírodní vědy prostřednictvím pokusů 
s plasty. V rámci projektu dostaly základní školy vzděláva-

cí balíček skládající se z kufříku s pokusnou sadou, pra-

covních sešitů pro děti, příručky pro učitele a dalších ma-

teriálů v celkové hodnotě 550 tisíc korun.  
„Plasty jsou charakteristickým materiálem dnešní 

doby. Je proto důležité i zároveň užitečné se o nich vzdělá-

vat, aby nastupující generace lépe chápala, jak vznikají 

a jak je nutné s nimi zacházet ve smyslu udržitelné budouc-

nosti. A to platí i pro ty nejmladší školáky. Plastíkův kou-

zelný kufřík slouží jako stavební kámen pro nauku o pří-
rodních vědách ve školním věku. Pokusy, které jsou v něm 

popsané, přivádějí děti k tématu plastů formou experimen-

tů. Věříme, že se nám tím podaří přiblížit přírodní vědy 

budoucí generaci,“ komentuje Katarzyna Woś, místopřed-

sedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol 
a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, jež 

vzdělávací program v České republice zastřešují a vynalo-

žily na něj dohromady již 550 tisíc korun.  
U německých sousedů, odkud Plastík pochází, najde-

me naučný kufřík ve více jak polovině škol. „Udržitelnost 

přináší spoustu nových výzev, ke kterým znalost plastů, 

jejich charakteristiky a způsobu recyklace neodmyslitelně 

patří. Z tohoto důvodu asociace Plastics Europe iniciovala 
program Kunos coole Kunststoff-Kiste, v českém překladu 

Plastík a jeho kouzelný kufřík, jako součást své spolupráce 

se základními školami. V Německu oslavil Plastík již 20 

let, během nichž jsme rozdali na 17,5 tisíce sad,“ říká Tan-
ja Rühl z komunikačního oddělení Plastics Euro-

pe Německo. 

Během dvou workshopů, které se konaly ve městech 

Most a Kralupy nad Vltavou, předali zástupci skupiny 
ORLEN Unipetrol kufříky a doprovodné materiály celkem 

26 školám z Ústeckého a Středočeského kraje. Pod vede-

ním lektorky Adély Marschallové Rumlerové, učitelky 
z litoměřického gymnázia, se téměř čtyři desítky pedagogů 
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seznámily s jednotlivými pokusy a následně si je i sami 

vyzkoušeli. „Pedagogové mají unikátní možnost díky zvo-

leným experimentům interaktivně zapojit své žáky do bada-
telské výuky, a to zábavnou formou, kterou jim Plastík 

a jeho kouzelný kufřík představuje. Jak ukazují studie 

v oblasti vývojové psychologie a návyků učení, seznamová-

ní se s fenomény přírodních věd v časném mládí je zákla-
dem pro jejich snazší pochopení v dospělosti,“ představuje 

Adéla Marschallová Rumlerová, učitelka chemie z Gym-

názia Josefa Jungmanna v Litoměřicích.  

Do projektu se zapojila i ZŠ Libiš, která od té doby 
sadu aktivně využívá: „Plastíkův kouzelný kufřík používá-

me při výuce druháků a třeťáků, konkrétně v kroužku Ba-

datel. Výhodou je, že jsou zde na jednom místě všechny 

komponenty potřebné k pokusům. Žákům nejprve předsta-

víme různé druhy plastů a jak je od sebe odlišit. Příklady 
plastů sami vidí na věcech denní potřeby. Nejoblíbenější 

částí jsou pak pokusy, kde si vlastnosti plastů vyzkouší 

v praxi,“ uvádí Eva Hobíková, vedoucí kroužku a asistent-

ka pedagoga. Žáci například zjišťují, jaké plasty se rozloží 
ve vodě a půdě, které plasty je mohou ochránit před nára-

zem a jak si plast vyrobit.  

 
 

V litvínovské chemičce pokračují s výstavbou 
jednotky DCPD. Dorazila nejtěžší, 33tunová, 

destilační kolona dlouhá 34 metrů 
Tisková zpráva 

 
Největší česká petrochemická společnost pokračuje 

s výstavbou jednotky na výrobu nového produktu – dicyklo-

pentadienu (DCPD), jehož uvedení na trh se očekává 

v druhé polovině roku 2022. Výstavba pokračuje 
i v zimním období, během kterého jsou instalovány čtyři 

velkoobjemové zásobníky a rektifikační kolony, ve kte-

rých bude při výrobním procesu docházet k destilaci ko-
nečného produktu DCPD na požadovanou čistotu. V pon-

dělí 20. prosince dorazila do výrobního areálu ORLEN 

Unipetrolu v Litvínově nejtěžší z nich o průměru 2,3 me-

tru, délce 33,9 metru a hmotnosti 33 tun. Konvoj s kolo-
nou, kterou stejně jako tři další zajišťuje společnost Inte-

cha, vyjel ve tři hodiny ráno z Pardubic a do litvínovského 

Chemparku dorazil po absolvování přes 200 km dlouhé 
cesty okolo sedmé hodiny ranní.  

„Po tomto produktu je na globálních trzích vysoká 

poptávka. V Evropě je v současné době deficit výrobních 

kapacit DCPD a do roku 2030 očekáváme navýšení po-

ptávky o dalších dvacet procent, na amerických trzích 
o čtyřicet procent a na asijských trzích dokonce o šedesát 

procent. Proto jsme se rozhodli investovat do výstavby 

vlastní technologie výroby DCPD. Je to další příklad, jak 

náš vlastní výzkum a vývoj podporuje naše podnikání,“ 
vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva skupiny OR-

LEN Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj. 

Kapalný uhlovodík dicyklopentadien bude vyráběný 

technologií, kterou vyvinuli výzkumní pracovníci ORLEN 
Unipetrolu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-

technologickou v Praze. Produkt bude mít širokou škálu 

využití v automobilovém průmyslu, stavebnictví, elektro-
technice či lékařství a farmacii. Bude využitelný pro další 

výrobu polymerních materiálů, pryskyřic či chemických 

specialit, které nacházejí uplatnění např. ve výrobě lepidel, 

barviv, automobilových a lodních komponentů, optických 
vláken, speciálních čoček, lékařských komponent, obalo-

vých materiálech či sanitárních výrobcích do kuchyní 

a koupelen a podobně. 
Technologický proces izolace DCPD z tzv. lehkého 

pyrolýzního benzinu byl vyvinut v rámci dlouhodobého 

strategického projektu využití vedlejších produktů Ethyle-

nové jednotky. „Cílem projektu bylo nalézt způsob izolace 
uhlovodíků, které jsou produkovány jako vedlejší produkty 

ve výrobních jednotkách petrochemie, mají vyšší přidanou 

hodnotu a jsou zároveň dobře uplatnitelné na trhu. DCPD 

je právě jedním z takových příkladů. Společně s týmem 

prof. Josefa Paška z Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze jsme navrhli vhodný způsob výroby a vypracovali 

technologii na izolaci DCPD v širokém rozmezí komerč-

ních kvalit, přičemž instalovaná kapacita bude představo-

vat přibližně 25 % celkové produkce v Evropě,“ uzavřel 

Tomáš Herink. 
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Docenti jmenovaní od 1. 2. 2021 do 1. 12. 2021 
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/habilitacni-rizeni 

  

 doc. Dr. Ing. Luděk Dluhoš 

pro obor Materiálové vědy a inženýrství 

 
doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D. 

pro obor Genomika a proteomika 

 
doc. MUDr. Janka Franeková, Ph.D. 

pro obor Klinická biochemie 

 

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

 

doc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D. 
pro obor Biochemie 

 

doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc. 

pro obor Technologie potravin 
 

doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D. 

pro obor Technologie a materiály 
 

doc. Ing. Iveta Hrádková, Ph.D. 

pro obor Technologie potravin 

 
doc. Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D. 

pro obor Makromolekulární chemie 

 
doc. Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. 

pro obor Fyzika kondenzovaných látek 

 

doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.  
pro obor Farmakognosie  

 

doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D. 
pro obor Textilní technika a materiálové inženýrství 

 

doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D. 

pro obor Lékařská farmakologie 
 

doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. 

pro obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 
 

doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D. 

pro obor Lékařská chemie a biochemie 
 

doc. Ing. Štěpán Kment, Ph.D. 

pro obor Fyzikální chemie 

 
doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D. 

pro obor Textilní technika a materiálové inženýrství 

 

doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. 

pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí  
 

doc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. 

pro obor Biochemie 

 
doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. 

pro obor Agrochemie a výživa rostlin 

 
doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. 

pro obor Anorganická technologie 

 

doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. 
pro obor Potravinářská chemie 

 

doc. Ing. Šárka Musilová, Ph.D. 
pro obor Zemědělská mikrobiologie 

 

doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D. 

pro obor Hygiena a technologie potravin 
 

doc. Michal Řezanka, Ph.D. 

pro obor Organická chemie 
 

doc. Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D. 

pro obor Technologie potravin 

 
doc. Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D. 

pro obor Technologie makromolekulárních látek 

 
doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 

pro obor Lékařská farmakologie 

 

doc. PharmDr. Martin Šíma 
pro obor Lékařská farmakologie 

 

doc. PharmDr.  Magdaléna Šustková, CSc. 
pro obor Lékařská farmakologie 

 

doc. Ing. Jiří Váňa, Ph.D. 

pro obor Organická chemie 
 

doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. 

pro obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 
 

 

Profesoři jmenovaní s účinností od 15. 12. 2021 
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rizeni-ke-jmenovani-
profesorem 

  
prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. 

pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 

Členská oznámení a služby 
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prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. 

pro obor Lékařská chemie a biochemie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 

 

prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. 

pro obor Anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 

prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. 
pro obor Technologie potravin 

na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

 

prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová 
pro obor Biotechnologie 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 
 

prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 

pro obor Biochemie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 

prof. Ing. David Řehák, Ph.D. 

pro obor Bezpečnost a požární ochrana 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava 

 

prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. 
pro obor Makromolekulární chemie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 
prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D. 

pro obor Metalurgická technologie 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava 
 

prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D. 

pro obor Technologie makromolekulárních látek 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

 

prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. 

pro obor Biologická chemie 
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně 

Osobní zprávy 

Vzpomínka na prof. 
Miloslava Ferlese 
 
Dne 7. 2. 2022 by se dožil sta 

let význačný český organický 

chemik prof. Ing. Dr. Milo-
slav Ferles, DrSc. Narodil se 

7. 2. 1922 v Čelákovicích 

v rodině statkáře jako nejstar-

ší ze tří synů. Když bylo Mi-
loslavovi 14 let, zemřel mu 

tatínek a maminka musela 

péči o hospodářství i tři syny 
zvládat sama.  

Miloslavovu životní dráhu výrazně ovlivnilo studium 

na gymnáziu v Brandýse nad Labem, kde se díky pouta-

vým výkladům a pokusům profesora Topinky nadchl pro 
chemii. Jako středoškolský student si zřídil skromnou che-

mickou laboratoř a výsledky jednoho experimentu dokon-

ce poslal ve třicátých letech minulého století formou sděle-
ní do tehdy již vycházejícího časopisu Vesmír.  

Chemie se stala hlavní náplní jeho dalšího plodného 

života. Gymnázium absolvoval za protektorátu v roce 

1941, kdy byly zavřené české vysoké školy, a proto odešel 
pracovat jako laborant do Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu, kde ho potkalo velké štěstí. Dostal se do laborato-

ře doc. Lukeše v pražských Vysočanech, kde pracovali 
budoucí významní badatelé české chemie jako Šorm, Ar-

nold, Jizba a mnozí další. Vedení Spolku zde za války 

umožnilo docentu Lukešovi vědecky pracovat a vychová-

vat novou generaci organických chemiků. Zde Miloslav 
získal nedocenitelné praktické laboratorní zkušenosti 

a dovednosti, které pak využíval v dalším odborném živo-

tě. Po zaškolení u doc. Lukeše byl Miloslav Ferles zaměst-
nán více než dva roky ve farmaceutické laboratoři Spolku 

v Rybitví u Pardubic. Koncem války byl přesunut do závo-

du Spolku v Neratovicích, kde pomáhal u zedníků, svářečů 

či asfaltérů.  
Po skončení druhé světové války Miloslav Ferles 

nastoupil na Vysokou školu chemicko-technologického 

inženýrství v Praze, kterou absolvoval v roce 1948. 
V krátké době dvou let získává titul doktor technických 

věd a v roce 1960 se habilitoval. Titul DrSc. získal v roce 

1969. Vlastní jmenování docentem (1965) a později též 

profesorem organické chemie (1979) bylo komunistickým 
vedením řadu let nespravedlivě oddalováno. 

Miloslav Ferles se věnoval organické chemii, a to 

především heterocyklickým sloučeninám. Např. o pyridinu 
píše s přítelem Jizbou jednu ze svých prvých monografií 

a z této doby pochází jeho pořekadlo: „Pyridin je můj stín“ 

Postupně se z něj stává rovněž jedna z největších kapacit 

přes české názvosloví organických sloučenin. S láskou se 
věnuje pedagogické činnosti a Ferlesovy přednášky orga-

nické chemie ve velké posluchárně školy patřily k velmi 

oblíbeným a vyhledávaným. V sedmdesátých letech začal 
rovněž přednášet volitelný předmět „Výroba léčiv“. Na 

tento předmět sepsal Miloslav Ferles skripta, která byla ve 

své době jediná svého druhu na trhu. Ze sepsa-

ných učebnic snad stojí nejvíce za zmínku rozsáhlá orga-
nická chemie, kterou napsal společně s Červinkou a Děd-

kem. Studenti ji pro velkou obsažnost a zelenou vazbu 

nazývali „Zelená příšera“, přesto však zůstává i po letech 
uznávanou českou učebnicí organické chemie.  
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Za svůj život Miloslav Ferles se svými spolupracovní-

ky připravili a analýzou potvrdili 990 sloučenin, některé 
i poprvé na světě, přesto však za své nejlepší „produkty“ 

vždy označoval dceru Evu a syna Miloslava. Po narození 

vnuček se tyto staly jeho nejmilovanějšími bytostmi, které 

zmírnily zármutek nad odchodem milované manželky 
v roce 1996.  

Není možné zapomenout na práci Miloslava Ferlese 

v Československé později v České společnosti chemické, 
jejímž členem se stal již v roce 1942, tedy jako dvacetiletý. 

Už v 60. letech byl členem hlavního výboru společnosti, 

později jejím místopředsedou i předsedou Pražské poboč-

ky společnosti. V roce 1972 založil s prof. Čůtou Odbor-
nou skupinu historie chemie, jejímž byl rovněž několik let 

předsedou. Právě Československá společnost chemická mu 

právem udělila v roce 1973 své nejvyšší vyznamenání – 
Hanušovu medaili při ČSAV za zásluhy o rozvoj chemie 

a v roce 1993 čestné členství. Slovenská chemická společ-

nost mu udělila v roce 1980 stříbrnou a v roce 2001 zlatou 

medaili. Konečně i na VŠCHT Praha obdržel v roce 1987 
pamětní medaili F. Štolby a v roce 1992 k 40. výročí zalo-

žení VŠCHT Praha medaili Emila Votočka za přínos 

v oblasti výuky chemie. 
Asi jako padesátiletý se intenzivněji začal zabývat 

historií chemie, kdy začal psát krátké příspěvky o význač-

ných chemicích do časopisu Vesmír. Současně publikoval 

v Bulletinu chemické společnosti životopisy chemiků nej-
prve v rubrice „Miniportréty světových chemiků“, v 90. 

letech pod novým názvem „Střípky a klípky o světových 

chemicích“. Za přibližně 30 let napsal do Bulletinu více 
jak 70 životopisných článků o chemicích se zajímavostmi 

i z jejich soukromí. Později v rámci Odborné skupiny his-

torie chemie ČSCH rovněž často na tato témata přednášel.   

I po odchodu do důchodu Miloslavu Ferlesovi napl-
ňovala život krom rodiny hlavně chemie. Několik let se 

věnoval výuce chemie léčiv pro farmaceutické laborantky. 

Stále psal příspěvky do Bulletinu chemické společnosti 
z historie chemie i nekrology a biografické články u příle-

žitosti úmrtí a výročí našich významných chemiků, před-

nášel v Odborné skupině historie chemie, recenzoval od-

borné knihy či psal posudky na doktorské a habilitační 
práce.  

Chemie Miloslava Ferlese provázela celým životem, 

až do 7. srpna 2009, kdy zemřel ve věku 87 let v křesle ve 
svém pokoji při četbě chemického textu. 

 Eva Mašková 

 

Životní jubileum 
prof. RNDr. Václava  

Pačese, DrSc., dr. h. c. 
 

Zdá se nám to jako včera, když 
jsme redigovali článek Rudolfa 

Zahradníka u příležitosti Vaško-

vých sedmdesátin (Chem. Listy 

106, 66 (2012)). Čas však rychle 
běží, a tak je před námi milá po-

vinnost znovu se vyznat z našeho 

obdivu k Vaškovi jako vynikajícímu vědci, učiteli, mana-

žerovi a hlavně vynikajícímu člověku. Vašek se narodil 
2. 2. 1942 v Praze, vystudoval biochemii na PřF UK 

a působil na řadě špičkových zahraničních pracovišť 

(Yaleova univerzita, univerzity v Chicagu, Seville a v Bris-

tolu, Ústav aplikované biochemie v Japonsku), avšak pev-
ně kotvil na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd 

České republiky, kde studoval strukturu genomů. Jeho 

skupina patřila mezi první, které v roce 1986 přečetly úpl-
nou dědičnou informaci nějakého organismu. Objevil en-

zym zapojený do katabolismu rostlinného hormo-

nu cytokininu. Je spoluautorem prvního českého syntetic-

kého genu. Publikoval více než 100 původních prací 
a podílel se na 5 knihách. Popularizuje svůj obor ve všech 

mediích a příkladným způsobem se zapojuje i do veřejné-

ho života, kde je jeho jméno spojeno zejména s komisí pro 
posouzení energetických potřeb ČR. Své manažerské 

schopnosti naplno uplatnil při výkonu funkce místopředse-

dy a později předsedy AV ČR. A z našeho hlediska dodnes 

obdivujeme jeho práci redaktora našeho časopisu. Rozhod-
ně se nám nepovede charakterizovat Vaškovu v pravdě 

renesanční osobnost lépe, než to před deseti lety udělal 

Rudolf Zahradník. A proto raději necháváme místo pro 
vyjádření Vaškových žáků a nejbližších spolupracovníků. 

A Vaškovi přejeme do dalších let hlavně to zdravíčko 

a radost z práce, což je asi to nejlepší, co si každý vědec 

může přát. 
Za redakční kruh Jiří Barek 

 

 

Výročí Václava Pačese 
 
O Václavovi Pačesovi jsem se dozvěděla daleko dří-

ve, než jsem ho osobně pořádně poznala. Obdivovala jsem, 

že zavedl metodu sekvenování DNA u nás a již v roce 

1986 určil kompletní sekvenci DNA bakteriofága, který 
parazituje na bakterii Bacillus subtilis. Bylo to v době, kdy 

celosvětově ukončených genomových projektů nebylo 

ještě mnoho a naše země se tak zařadila po boku těch, 

které již tento výzkum úspěšně rozvíjely. Václav Pačes se 
pak věnoval celkové organizaci genomu, jeho funkčním 

úsekům a jejich vývoji, stal se jedním ze zakladatelů geno-

miky u nás a také jedním z prvních českých členů EMBO, 
Evropské molekulárně biologické organizace. Skutečně 

jsem se však s Vaškem blíže seznámila až v Nadaci pro 

vznik Učené společnosti ČR, kterou založili profesoři Ru-

dolf Zahradník a Otto Wichterle, z níž potom vznik-
la samotná Učená společnost.  

Naše osudy se ještě více protnuly při společné práci 

v Akademické radě Akademie věd ČR vzniklé k 1. lednu 
1993 po rozpadu Československé republiky. Předsedou 

Akademie se tehdy stal Rudolf Zahradník a my s Vaškem 

jsme se stali jejími místopředsedy. Vašek byl dobrým Ru-

dolfovým přítelem a účinně mu pomáhal a podporoval ho 
v jeho nelehké snaze o zachování Akademie jako nevyso-

koškolské vědecké instituce a o její transformaci v soubor 

výkonných a tvůrčích vědeckých ústavů. Rudolf se jednou 
vyjádřil, že vidět Václava Pačesa po ránu je jako potkat 

sluníčko a mít pak dobrou náladu po celý den. A ta byla 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADch_v%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bristol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bristol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
https://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katabolismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cytokinin
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v době sílících útoků proti Akademii vskutku potřebná. 

Vašek se v mezidobí, než se sám stal předsedou Aka-

demie, věnoval intenzivně jako ředitel Ústavu molekulární 
genetiky AV ČR podpoře tohoto vysoce progresivního 

oboru vědy a jeho popularizaci. To bylo neobyčejně důle-

žité, neboť česká molekulární biologie musela po sameto-

vé revoluci rychle dohánět tu světovou. A Vašek byl vý-
borným popularizátorem. 

S Vaškem mě pojilo ještě něco navíc než jen péče 

o Akademii a obecně o vědu u nás vůbec. Vašek vyrostl 
v pražské Pětce, přesně v Pátém oddílu vodních skautů, 

který v roce 1913 založil spisovatel Jaroslav Novák-

Braťka. Vašek, stejně jako všichni, tam začínal jako plav-

čík a postupem času se vypracoval na kormidelníka muž-
stva. Během tohoto „stárnutí“ v oddílu se učil nejen kama-

rádství, ale i odpovědnosti za mladší i za celek. Všichni 

členové Pětky byli na svůj oddíl a jeho tradice náležitě 
hrdí. Po roce 1948 a zákazu skautské organizace 

v Československu se Pětka napřed uchýlila pod Yachtclub 

a později v šedesátých letech pod Odbor turistiky tělový-

chovné jednoty Slavoj Praha, jehož jsem byla také člen-
kou. Tento Odbor vznikl původně z vodáckého oddílu 

Anglického gymnázia, mezi jeho členy bylo více původ-

ních skautů, a co je důležité, jeho chalupa Petraška 
v Krkonoších byla jen kousek od pětkařské chalupy Skoč-

ky. Postupně odrostlíci z Pětky přecházeli do Slavoje, tam 

vznikl i oddíl pro dívky, mladší dívky a mladší kluky 

a časem se Slavoj a Pětka spolu propojily. K ještě většímu 
stmelení došlo, když Pětka přišla o Skočku a Slavoji sho-

řela Petraška. Všichni se pak mezigeneračně spojili a do tří 

let postavili novou a větší Petrašku. V té době se Vašek již 
jen stýkal se starými pětkaři, ale v Pětce vyrostl jeho starší 

syn Honza, znamenitý genetik jako jeho otec, bioinforma-

tik a popularizátor vědy. Honza, přezdívkou Pešek, se sám 

stal předsedou Slavoje Praha, který nyní patří pod Klub 
českých turistů. A tak ve velkém konglomerátu Pětka-

Slavoj Praha stále žije duch Pačesů – otce Václava a syna 

Honzy. Jen nevím, kdo v dějinném hodnocení obstojí lépe. 
Pešek připravuje každý rok na Petrašce vynikající silvest-

rovskou hostinu pro zhruba padesát přítomných členů 

a vaří tam i během brigád na opravu chalupy či na dřevo. 

Otázkou zůstává, zda Vašek býval také tak znamenitým 
kuchařem jako jeho syn. Ale vzhledem k tomu, že jsou oba 

chemici a ti umí vařit, domnívám se, že srovnání vyjde 

nastejno.   
Helena Illnerová     

Milý Václave, 

mnoho věcí se událo od okamžiku, kdy jsem poprvé 
vstoupil do Tvé laboratoře na „Flemingáči“, abych se Tě 

zeptal, zda u Tebe mohu dělat diplomku. Jsem velmi rád, 

že jsi k tomu tenkrát svolil, a velmi Ti za to děkuji. Mno-

hokrát jsem si od té doby uvědomil, jak důležitý ostrůvek 
všeobecně pozitivní deviace Tvá skupina a lidi v ní byla. 

Chci Ti říci, že tuto neocenitelnou zkušenost se snažím 

uplatňovat i dnes, kdy mám na starosti vlastní tým lidí.  
Díky Tobě jsem se mohl seznámit i se dvěma vynika-

jícími lidmi, Silvanem Rivou a Margaritou Salas. Můj 

dlouhý pobyt v Margaritině laboratoři, který jsi mi velko-

ryse umožnil, měl na můj profesní vývoj velmi důležitý 
vliv a jeho dozvuky mám v sobě ještě dnes. 

Neodmyslitelný je pro mě Tvůj lidský ‚rozměr‘; stále 

oceňuji, jak jsi shovívavě toleroval nezralost mého vědec-
kého fenotypu. 

Koneckonců nejzásadnějším z Tvých ‚příspěvků‘ 

k mým dalším krokům bylo zaměření Tvé laboratoře na 

sekvenační metody a jejich využití, které nás přivedly 
k Wilhelmovi Ansorge a mě do EMBL v Heidelbergu, 

v podstatě k splnění profesního snu… Ač se to zdá neuvě-

řitelné, jsem zde již 27 let. Jsem pevně přesvědčen, že se 
mi v tomto Ústavu daří i díky Tvému počátečnímu 

‚vkladu‘.  

Při každém našem setkání si vzpomenu na to první, 

které – jak se i dnes ukazuje – bylo vpravdě osudové. Dě-
kuji Ti za něj. 

Přeji Ti, ať se Ti i nadále daří. 

Vladimír Beneš 
 

 

Milý Vaclav, 

dovol mi, abych si při této příležitosti zavzpomínal na 
léta, která jsem prožil v Tvé laboratoři. Bylo to formativní 

a asi nejpříjemnější období mé profesní kariéry. Ano, byli 

jsme mladší, byla to sešněrovaná normalizační doba, ale tolik 
legrace a dobré pohody jsem už pak nezažil a ovlivnilo mě to 

daleko více, než jsem si v té době uvědomoval.  

Jak si jistě vybavuješ, atmosféře v laboratoři dominovala 

kultura slovních hříček, double entendre a přehnaně exaltova-
né používání vědecké terminologie. 

Bylo nás tam pět –Ty, já a pak ti mlaďoši Pavel Urbánek, 

Čestmír Vlček a nakonec nejmladší Vladimír Beneš. A všich-
ni jsme se účastnili, každý přispíval po svém, a tak jsme všich-

ni spolutvůrci či spoluviníci toho prostředí, které se svému 

okolí neustále vzdalovalo. 

Mluvili jsme v kódu, kde slova se střídala s gesty, a pro 
většinu lidí, kteří nás občas navštívili, to bylo nesrozumitelné, 

ujeté a asi si po odchodu ťukali na hlavu. Ta gesta získávala 

stále větší význam a jejich slovník jsme neustále rozšiřovali. 
Například když jsme natrefili na zajímavý úkaz, nebo zdánli-

vou koincidenci při našem bádání, místo původního „to nemů-

že být náhoda“ jsme si vypracovali mimiku, kdy jsme se podí-

vali do stropu, zvedli dlaně k nebi a poukázali tak mlčky na 
vyšší sílu. 

Důležitým bylo používání cizích jazyků, často s přehna-

nou výslovností. Ač anglofilové, a specialisti na anglo-
americké reálie, rostoucímu používání angličtiny ve vědě 
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jsme vědomě čelili až teatrálním zdůrazňováním francouzštiny 

a němčiny. 
Takže slovo projekt jsme po francouzsku vyslovovali 

jako [prožé]. Pro fotografování gelů jsme používali vysoce 

kvalitní černobílý film ORWO z NDR, který se jmenoval 

Dokument, my jsme ho ale vyslovovali jako [dokümá], s no-
sovkou na konci. 

Vyvinuli jsme i malou kapesní elektroforézu na agaroso-

vé gely, které jsme říkali špalíková. Přeložili jsme si to do 
němčiny jako die Stöckelelektrophorese. Několikrát byl u nás 

na stáži východoněmecký pracovník Volkmar Hahn z Berlin-

Buchu, a ten nás opravil, že lepší termín by mohl být eine 

paralelle Taschenelektrophorese. Jen pro zajímavost, tato vel-
mi praktická elektroforéza se doposud používá v laboratoři 

Strukturní biologie, sdílené ústavy ÚMG a ÚOCHB.  

Pod vlivem zahraničních pracovníků (kromě Volkmara 
byl u nás několikrát i Ivan Ivanov z bulharské Sofie) jsme ve 

vzájemném oslovování přestali používat vokativu a svá jména 

jsme si zkrátili. Takže místo Václave a Zdeňku se dodnes 

oslovujeme Vaclav a Zdenek. 
Přes všechny ty legrácky se nám ale dařilo dělat na tu 

dobu celkem slušnou vědu. Naše laboratoř, i tím, že pokrývala 

rodící se moderní obory jako genové inženýrství, sekvenování 
DNA a biotechnologie, se stala tak trochu výkladní skříní 

ČSAV. Pravidelně k nám byly přiváděny významné návštěvy, 

jak ze zahraničí (osmdesátiletý akademik Engelgart z Moskvy, 

ale také mladý vědecký zástupce Francouzské komunistické 
strany, s kterým jsme dolaďovali správnou výslovnost) tak 

i z domova. Z vládních činitelů mi utkvěla návštěva ministra 

Václava Hůly. Když jsme mu prezentovali, jak se sekvenuje 
DNA, shrnul to slovy: „Tak vy to hodíte do mašiny a ono vám 

to vyplivne výsledky“. Pracně jsme mu vysvětlovali, že my 

musíme pečlivě okem proti světlu odečítat ty proužky z auto-

radiogramů a že to stroje za nás neudělají. Dnes ale vidím, že 

on byl ten vizionář, který už v 80. letech předpověděl automa-

tické sekvenátory firem Applied Biosystems a Illumina. 
Nejvíce na hraně jsme se asi octli při návštěvě člena ÚV 

KSČ a předsedy vlády Jozefa Lenárta. Václav mu dal odborný 

výklad a na konci se žoviálně zmínil: „A vy tu máte u nás na 

ústavu i dcerku, pracuje o patro níže…“ Lenárt se ale ohradil: 
„Ja žiadnu dcérku nemám, ľudia to niekedy hovorja, aby odo 

mňa získali výhody.“  

Já jsem se pokusil situaci zachránit a zpoza Lenártových 
zad jsem expresivně gestikuloval: „To je Kapková!“ Václav to 

pak naštěstí se šarmem zvládnul a laboratoř tím pádem neza-

vřeli. 

V té pačesovské laboratoři, jak jsme jí říkali, byla i tajná 
komnata. Byla to skřínka s výmluvným názvem, napsaným 

černou voskovkou: Emigranti. Byla úplně pod stropem vlevo 

a člověk by se k ní dostal jen po dlouhém žebříku. Občas jsem 
na ni koukal a samozřejmě během času jsme ji začali nazývat 

„Les Émigrés“. Václav se občas rozpovídal o osudech lidí, 

kteří s ním sdíleli laboratoř, a co po nich zůstalo (a to bylo v té 

skřínce). Poslední případ, a to už bylo začátkem osmdesátých 
let, byl Václavův dlouholetý kamarád ještě ze skautského 

oddílu. Jeho jméno vyslovil, když bylo úplně nejhůř, když na 

nás dopadlo něco skutečně absurdního a nevěděli jsme, jak to 
ustojíme. Nebojte se, říkal nám, cesta z toho existuje a tu nám 

ukázal Jiří Novotný. Postupně jsme si samozřejmě vytvořili 

konspirační gesto. Třikrát mávnutí pravou dlaní směrem ke 

dveřím, s aspirovaným fuit, fuit, fuit. 
A že jsem ta gesta vzal vážněji, to jsi možná, Vaclav, ani 

netušil. Určitě jsi tím a vším ostatním ovlivnil a významně 

obohatil můj život. O to více jsem Ti za to vděčný. 
Vaclav, bylo to úžasné období, co jsme spolu prožili. Do 

dalších let Ti přeju pokojné rozvíjení toho zdravého humoru 

a radosti ze života. S důrazem, samozřejmě, na to zdraví. 

Zdeněk Hostomský 

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 2. čtvrtletí 2022 
Uveřejněno se souhlasem jubilujících. 
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