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Výročí, zejména kulatá, jsou vhodnou příležitostí 

vzpomenout na osobnosti, které se významně zasloužily 
o rozvoj svého vědního oboru, nebo na události, které, byť 

se staly v minulosti, podstatně ovlivňují naši přítomnost 

i budoucnost. V roce 2022 si připomínáme hned pětici 

stoletých výročí týkajících se české analytické chemie, 
u nichž se spojují genius temporis a genius loci. Místem, 

které tato výročí propojuje, je Přírodovědecká fakulta Uni-

verzity Karlovy, přesněji řečeno její Chemický ústav. Tři 
výročí jsou osobní, vztahující se k vědcům, kteří svojí 

činností rozvíjeli tradici výuky a výzkumu analytické che-

mie na naší nejstarší univerzitě1. Dvě zbývající centenaria 

se vztahují k objevu polarografie, jednomu 
z nejzásadnějších českých příspěvků k analytické chemii. 

Připomínka těchto jedinečných výročí je vhodným pro-

středkem jak pro posílení identity nás chemiků, tak při 
proaktivní komunikaci chemie ve vztahu k veřejnosti, 

k zvyšování povědomí o významu chemie pro lidstvo2. 

V časovém pořadí prvním je 100. výročí narození 

českého analytického chemika Jaroslava Zýky (obr. 1), 
který přišel na svět 9. února 1922 v Ústí nad Orlicí3,4. Bě-

hem II. světové války byl totálně nasazen v Drážďanech, 

kde pracoval v místní lékárně, a jen s velkým štěstím pře-
čkal osudové bombardování města v únoru 1945 (cit.5). 

Lékárenská zkušenost ho po ukončení války přivedla ke 

studiu farmacie, které se v té době realizovalo na Přírodo-

vědecké fakultě UK6. Už v září 1946 byl promován magis-
trem farmacie, o dva roky později doktorem přírodních 

věd a zároveň se stal odborným asistentem Katedry analy-

tické chemie této fakulty. V roce 1953 se po předčasné 
smrti profesora Oldřicha Tomíčka stává v pořadí třetím 

vedoucím této katedry, kterou pak vede po dalších sedm-

náct let. Zýkovým odborným zaměřením se kromě elektro-

chemie staly především oxidačně‑redukční rovnováhy 

a jejich využití v odměrných stanoveních. Vedle mnoha 

časopiseckých prací vyniká především monografie Vybra-

né oxydačně-redukční odměrné metody z roku 1961 
(spoluautoři Antonín Berka a Jaroslav Vulterin), která se 

dočkala i překladu do němčiny, angličtiny a ruštiny. Dal-

ším polem Zýkovy vědecké činnosti byla farmaceutická 
analýza, kde, kromě časopiseckých prací, byl v roce 1957 

jedním ze spoluautorů rozsáhlé příručky Kvantitativní 

analysa léčiv. Nelze pominout ani jeho působení jako 

hlavního editora oblíbené Analytické příručky (vydání 

1966, 1972, 1979, 1988), která byla vydána i v anglickém 
překladu pod názvem Instrumentation in Analytical Che-

mistry (1994). Jako editor působil při vzniku a rozvíjení 

sborníku Nové směry v analytické chemii, vycházejícího 

v letech 1983−1989. Zajímavou je i jedna z jeho posled-
ních časopiseckých prací, týkající se definice samotné 

analytické chemie7. Vedle vědecké činnosti se Zýka věno-

val i pedagogickému působení jak na mateřské fakultě, tak 
v zahraničí. V oboru analytické chemie se habilitoval roku 

1956, profesorem byl jmenován v roce 1961. V letech 

1957–1959 byl děkanem Matematicko-fyzikální fakulty 

UK, na níž se v té době chemie vyučovala. Na světovém 
poli se účastnil organizace XXI. mezinárodního kongresu 

IUPAC v Praze v září 1967. V letech 1968 až 1970 byl 

ředitelem projektu UNESCO po modernizaci výuky a vý-
zkumu v chemii pro jihovýchodní Asii, včetně dlouhodo-

bého pobytu v Thajsku. Následovalo organizování postgra-

duálních kurzů UNESCO na mateřské Přírodovědecké 

fakultě UK v 70. až 90. letech 20. století. Tyto mezinárod-
ní aktivity se rovněž přetavily do Zýkových literárních děl, 

ať již cestopisu V zemi bílého slona (1975) nebo povídek 

z oblasti science-fiction vydaných ve sbírkách Nejistoty 

(1969), Dusno (1970) a Černé můry snů (1975). I po od-
chodu na odpočinek navštěvoval po dlouhá léta svoji milo-

vanou katedru. Zesnul v Praze 10. prosince 2010. 

PĚT ANALYTICKÝCH CENTENARIÍ PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UK 

Obr. 1. Jaroslav Zýka 
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Druhým stoletým výročím v pořadí tohoto roku je 

zrod polarografie, připadající hrou genii temporis rovněž 

na 9., resp. 10. února 1922 (obr. 2). Události se podrobně 
věnuje literatura8–11, uvedeme zde tedy jen základní fakta. 

Poté co se v roce 1918 stal Heyrovský asistentem Chemic-

kého ústavu UK, zabýval se z podnětu prof. Bohumila 
Kučery měřením elektrokapilarity rtuti pomocí rtuťové 

kapající elektrody, přičemž si všímal anomálií na křivkách 

získávaných z experimentálních dat. Na počátku roku 

1922 zapojil do elektrického obvodu galvanometr, ale pro 
jeho malou citlivost nemohl změřit procházející proud. Ve 

středu 9. února 1922 odpoledne měří Heyrovský elektroka-

pilární křivku rtuti v prostředí 1 mol dm−3 roztoku chloridu 
sodného, přičemž v laboratorním deníku (psaným od dob 

londýnských studií v angličtině) nejen zdůrazňuje „All 

must be made with the galvanometer.“ (Vše se musí dělat 

s galvanometrem), ale pro pokročilou hodinu si pozna-
menává „At the maximum is something happening, but no 

time to look for this now!“ (V maximu [křivky] se něco 

děje, ale teď není čas to prozkoumat!). Druhého dne, ve 

čtvrtek 10. února 1922, experiment opakuje, přičemž do 
obvodu zařazuje citlivý galvanometr a získává první pola-

rografický záznam na světě. Brzy se ukázalo, že nově ob-

jevená metoda má ohromný potenciál v chemické analýze, 

zejména pro možnost stanovení velmi nízkých koncentra-
cí, v té době nedosažitelných žádnou jinou metodou. Navíc 

za pouhé tři roky po objevu principu polarografie sestrojili 

Heyrovský a Masuzó Šikata (1895−1964) polarograf pro 
samočinný záznam polarografických křivek, který se stal 

prvním automatickým registrujícím přístrojem v analytické 

chemii12. Z polarografie se posléze vyvinuly četné další 

elektroanalytické metody, které dodnes zasahují do mnoha 
oborů lidské činnosti od průmyslu, přes potravinářství, až 

k farmacii a lékařství – zde připomeňme nesčetné ampero-

metrické senzory zachraňují včasnou diagnostikou lidské 

životy a chránící jejich zdraví. 
Porušme nyní časový sled událostí, protože s objevem 

polarografie je spojeno ještě jedno centenarium – v pořadí 

roku páté, totiž jedno sto let od otištění první publikace 

o novém objevu. Období po odhalení principu polarografie 
naplnil Heyrovský velkým množstvím experimentální 

práce: za pouhých sedm týdnů popsal více než dvě stě 

stran laboratorních deníků. Jeho činnost vrcholí publikací 
otištěnou v říjnu 1922 v Chemických listech13, která je 

první publikací o polarografii vůbec (obr. 2). Můžeme ji 

zároveň označit za počátek cesty, která o třicet sedm let 

později, 26. října 1959, vyústila v udělení Nobelovy ceny 
„za objev a rozpracování analytické polarografické meto-

dy“ (převzal ji ve Stockholmu 10. prosince 1959), tedy 

s přihlédnutím k významu, který Heyrovského objev měl, 

a stále má, pro analýzu14.  
Zbývající dvě centenaria uveďme opět v časovém 

sledu roku. Na únor připadá i třetí stoleté výročí, protože 

16. února 1922 se v Berouně narodil český analytický che-

mik Václav Suk (obr. 3)3. Na Přírodovědecké fakultě UK 
vystudoval, jak bylo tehdy poměrně obvyklé, nejprve 

v roce 1946 farmacii, o čtyři roky později pak i analytic-

kou chemii. Tématem jeho disertační práce byly flu-
orescenčních indikátory a problematice využití organic-

kých barviv především v chelatometrii a molekulové spek-

trometrii se věnoval po celou svou vědeckou dráhu. Kromě 

řady časopiseckých publikací (z nichž je dosud citována 
základní práce o pyrokatechinové violeti15) se stal spoluau-

torem několika monografií, přičemž největší proslulosti 

dosáhl Handbook of Triarylmethane and Xanthene Dyes: 
Spectrophotometric Determination of Metals z roku 1985 

(spoluautory byli Oldřich Valcl a Irena Němcová). V praxi 

byla oblíbená Příručka měření pH z roku 1975, na níž 

Obr. 2. „Rodné listy polarografie“: Faksimile stránek z laboratorního deníku Jaroslava Heyrovského z 9. února 1922 a z 10. února 1922. 
Faksimile první stránky první publikace o polarografii z říjnového čísla Chemických listů 1922 
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participoval s Jaroslavem Číhalíkem a Jiřím Dvořákem. 

Na své mateřské Katedře analytické chemie PřF UK půso-
bil Václav Suk i jako pedagog a vedl nejrůznější přednáš-

ky a praktika z analytické chemie. V tomto oboru se v roce 

1965 habilitoval prací Studium chemických indikátorů, 

profesorem byl jmenován roku 1979. V letech 1971–1982 
zastával funkci vedoucího katedry. Zesnul v Praze 

28. června 2003. 

Další analytické centenarium, spojené s Přírodově-

deckou fakultou UK, připadne na 3. srpen 2022. Toho dne 
uplyne sto let od narození českého analytického chemika 

Miroslava Maláta (obr. 4)3. Pražský rodák vystudoval na 

zmíněné fakultě roku 1946 farmacii, o čtyři roky později 
obhájil disertační práci z oboru analytické chemie. Po ab-

solvování vojenské služby se na fakultu vrátil a zahájil zde 

svoji vědeckou i pedagogickou dráhu. Odborně se zaměřo-

val na komplexotvorné rovnováhy a jejich uplatnění nejpr-

ve v odměrné analýze a posléze v molekulové spektrome-
trii. Dodnes cennou je jeho rozsáhlá monografie Absorpční 

anorganická fotometrie z roku 1973, čítající bezmála 

900 stran – přičemž, jak vzpomínají pamětníci, všechna 

z literatury převzatá stanovení se svými spolupracovníky 
experimentálně ověřil. V roce 1988 ji následovala kniha 

Extrakční spektrofotometrie kovů a nekovů, s přibližně 

polovičním rozsahem. Jako pedagog se věnoval kromě 

přednášek i vedení kvalifikačních prací a v roce 1964 se 
v oboru analytické chemie habilitoval. Zesnul 4. července 

1992. 

Obraz chemie ve společnosti je přímo úměrný naší 

schopnosti učinit ho atraktivním pro veřejnost16. Jednu 
z možností představuje komunikace lidské tváře chemie. 

Povědomí o konkrétních lidských osudech chemiků minu-

losti, tak jak je tomu i v případě tohoto článku, má proto 
„nejenom“ komemorativní účel, není tedy pouhou reveren-

cí těm, kteří to v chemii „někam dotáhli“, ale má mít 

i významný didaktický dopad17. Umožňuje pedagogům 

představovat chemii jako méně abstraktní a odtažitou 
a přidává ji ryzí lidskost, onen tak často vzývaný human 

touch, lidský dotek. Taková chemie zároveň vyzývá 

k následování chemické talenty dneška. Ostatně dobrá 

znalost dějin chemie a těch, kteří ji utvářeli, ukazuje, že 
v případě jejich zásadních úspěchů nešlo ani tak o věc 

náhody a štěstí, jako o výsledek pilné a trpělivé práce 

vzdělaných lidí, připravených k neustále kultivaci znalostí 
a dovedností v učené konfrontaci s myšlenkami světového 

společenství chemiků. Takových lidí není ve společnosti 

nikdy nadbytek. Vhodnou motivací a kreativním poukazo-

váním na příklady z kolektivní paměti i současnosti che-
mie je proto třeba kultivovat jejich zájem a probouzet je-

jich zapálení pro naši vědu, aby na místo chemie nedávali 

přednost jiným oborům, které se snad v očích neznalé spo-
lečnosti těší větší vážnosti a prestiži. 
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reviewed. 
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Před 111 léty, přesněji 8. 4. 1911 ve čtyři odpoledne, 

holandský fyzik Heike Kamerlingh Onnes1 zjistil, že při 

teplotě 4,2 K (tedy teplotě vroucího kapalného helia) se 

elektrický odpor rtuti stává nulovým. Tehdy byla i prvně 
pozorována supratekutost helia, leč nebyl tomu přikládán 

význam. Po několika měsících byla elektrická 

supravodivost (tehdy anglicky supraconductivity, zatímco 
dnes se používá termín superconductivity) prokázána i pro 

olovo při teplotě kolem 6 K a pro cín při teplotě kolem 

4 K. A již za rok 1913 byla Kamerlinghu Onnesovi udělena 

Nobelova cena za fyziku – za „výzkumy vlastností hmoty 
při nízkých teplotách, které mimo jiné vedly i k produkci 

kapalného helia“. Taková rychlá cesta od objevu 

k Nobelově ceně se pak zopakovala v osmdesátých letech, 
kdy výzkumníci IBM Georg Bednorz a Karl Alex Müller 

v roce 1986 připravili2 materiál obsahující oxid mědi, 

lanthan a baryum, s nástupem supravodivosti při teplotě 

35 K, za což jim pak připadla Nobelova cena za fyziku již 
za rok 1987. Tyto materiály na bázi oxidů mědi 

a obsahující další kovy se nazývají supravodivé keramiky 

– vzhledem ke své přípravě i vzhledu. K jejich popisu je 
třeba nejen složení, ale i teplotní režim, kterým byly 

připraveny. Tyto keramiky posunuly teplotu nástupu 

supravodivosti oproti tomu, co bylo známo u kovů 

a kovových slitin (jako slitina niobu a titanu vykazující 
supravodivost při 10 K). Speciálně přechod od lanthanu 

k yttriu zvýšil3 teplotu nástupu supravodivosti na 93 K, 

tedy výše, než je normální bod varu kapalného dusíku 
(77 K). Takových supravodivých keramik je známa řada, 

dosaženo4 tak bylo supravodivosti již při teplotě kolem 

130 K. Jsou to ale křehké, lámavé materiály, což 

představuje problém pro přípravu technicky použitelné 
formy takových vodičů. Strukturně jednodušší jsou 

supravodivé fullereny dopované alkalickými kovy, které 

jsou vmezeřeny do krystalické mřížky C60. První systém 
tohoto typu byl oznámen5 v roce 1991, šlo o K3C60 

vykazující supravodivost při 18 K. Supravodivost se hledá 

i u metalofullerenů s atomy kovů uvnitř fullerenové 

klece6. 
Nedávno se však objevil zcela nový typ 

supravodivých materiálů. Už v roce 1935 předpověděli7 

Eugene Wigner a Hillard Bell Huntington, že za velmi 

vysokých tlaků by vodík měl přecházet do vodivé kovové 
formy. K tomu by mělo být potřeba tlaku 25 GPa. 

Obecněji se předpokládá, že kterýkoliv materiál by mohl 

při dostatečně vysokých tlacích přecházet na svou 
kovovou formu. Na tuto hypotézu o kovovém vodíku 

navázal v roce 1968 Neil Ashcroft8, který předpověděl, že 

kovový vodík by mohl být supravodivý, a to možná 

v blízkosti pokojové teploty. To otevřelo cestu k hledání 
supravodičů obsahujících i vodík. Nedávno se skutečně už 

objevily materiály obsahující vodík – s nástupem 

supravodivosti v blízkosti pokojové teploty. V roce 2015 
vyšla práce z Ústavu Maxe Plancka pro chemii v Mohuči, 

která oznamovala supravodivost sulfanu (pro orientaci: 

normální bod tání 188 K, normální bod varu 214 K) při 

vystavení vysokým tlakům přes 100 GPa. Nejvyšší 
pozorovaná teplota nástupu supravodivosti činila9 203 K 

(při použití tlaku 155 GPa). Předpokládá se, že za těchto 

tlaků může docházet i k rozkladu sulfanu, spojenému se 
vznikem vyšších hydridů síry (jako trihydridu) a síry. 

Posléze v roce 2020 bylo zveřejněno10, že teplotu 

supravodivosti lze v podobném systému dále zvýšit na 288 

K při použití tlaků 267 GPa. Jde o práci z univerzit 
v Rochesteru a v Las Vegas, která vycházela z práškové 

elementární síry a uhlíku vystavených ve vodíkové 

atmosféře s tlakem 4 GPa laserovému záření po několik 
hodin. Tak byl připraven transparentní materiál, na kterém 

byla měřena jeho supravodivost. Autoři věří, že postup-

ným laděním složení této trojprvkové soustavy C-S-H by 

mohlo být dosaženo supravodivosti při pokojové teplotě 
i při nižších tlacích. 

Takový robustní supravodivý materiál by nepochybně 

měnil transport i užívání elektrické energie, ale již dnes se 
dostupné supravodiče technicky vyžívají. Kovové 

supravodiče jako slitiny niobu s titanem či cínem, chlazené 

kapalným heliem, už slouží k dosažení vysokých intenzit 

magnetického pole v praktických aplikacích jako NMR 
spektroskopie či lékařská diagnostická technika MRI 

(Magnetic Resonance Imaging), nebo magnetické nádoby 

tokamak pro termojadernou fúzi v budoucích 
termojaderných elektrárnách. V mikroelektronice nachází 

užití tzv. Josephsonův kontakt11 tvořený dvěma 

supravodiči oddělenými tenkým nesupravodivým 

materiálem. Dnes ale nejznámějším využitím supra-
vodivosti je magnetické vznášení nad terénem 

u rychlostních vlaků zvaných maglev (zkratka z magne-

tické levitace). Maglevy jsou někde už v provozním 
režimu, byť zatím na kratších tratích (rychlostní rekord 

maglevů činí12 603 km h–1). 

PO 111 LETECH: ELEKTRICKÁ SUPRAVODIVOST ZA (PRAKTICKY) POKOJOVÉ 

TEPLOTY 
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Ze života chemických společností 

25. ročník celostátní soutěže o nejlepší  
studentskou vědeckou práci v oboru analytické 
chemie „O cenu Karla Štulíka 2022“ 

  

Jubilejní 25. ročník soutěže o Cenu Karla Štulíka 
2022 za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru ana-
lytická chemie proběhl dne 9. února 2022 na Ústavu che-
mie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně (viz https://
ucb.af.mendelu.cz/vyuka/o-cenu-karla-stulika-2022/). 
Vzhledem k pandemii, která se v tomto případě nevyhnula 
ani některým osvědčeným členům poroty, proběhla soutěž 
v hybridním formátu, čehož využili nejen někteří soutěžící, 
ale i řada dalších zájemců o prezentované výsledky. Díky 
vynikající a obětavé práci místního organizačního týmu ve 
složení prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. Mgr. Mar-
kéta Vaculovičová, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. 
a Bc. Veronika Pavlačková, proběhla soutěž bez nejmen-
ších problémů a v tradiční příjemné atmosféře. Je proto 
mojí milou povinností všem těmto kolegům za dobře od-
vedenou práci ještě jednou vřele poděkovat. Navzdory 
problémům s pandemií a jejímu negativnímu dopadu na 
experimentální práci studentů na vysokých školách se se-
šlo 14 kvalitních soutěžních prací reprezentujících praktic-
ky celé spektrum moderních analytických metod a doku-
mentující kvalitní vědecko-výzkumnou práci na přísluš-
ných vysokých školách v oblasti analytické chemie. Proto 
bych na tomto místě rád poděkoval Vysoké škole chemic-
ko-technologické v Praze, Univerzitě Karlově, Masaryko-
vě univerzitě a Mendelově univerzitě za podporu vědecko-
výzkumné práce studentů, bez které by soutěžní práce 
vůbec nemohly vzniknout. A můj dík je o to větší, že se 
tak děje v době, kdy práce se studenty není příliš zohled-
ňována při současném scientometrickém hodnocení vyso-
koškolských učitelů. Jak je zvykem už 25 let, porota repre-
zentovala všechny zúčastněné vysoké školy a letos praco-
vala ve složení prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. 
(předseda), prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Ing. Radmila 
Řápková, RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D., doc. Ing. Katarína 
Hroboňová, Ph.D. a doc. RNDr. Dr. David Sýkora a všem 
jejím členům rovněž patří dík za nelehkou práci. Hlavně 
bych však rád poděkoval všem soutěžícím studentům za 
odvedenou práci a za ochotu pracovat více a lépe při vývo-
ji nových analytických metod, bez kterých se moderní 
společnost nemůže úspěšně rozvíjet. A to bez ohledu na to, 
na jaké výsledné pozici se umístili. Je příjemné sledovat 
mladé zanícené analytické chemiky, kteří mají rádi svůj 
obor a jsou ochotní pro něj obětovat i spoustu svého volné-
ho času. A vidět, že i u nás vyrůstají mladí talentovaní 
analytičtí chemici schopní dobře se uplatnit i na meziná-
rodním fóru. Následující oceněné práce to podle mého 
názoru jasně dokumentují. (Vyrovnanost soutěžících doka-
zuje i skutečnost, že letos byly uděleny dvě druhé ceny). 

 
  

1. místo získala Bc. Eliška 

Macháčová (Ústav biochemie, 

Přírodovědecká fakulta, Masary-

kova univerzita) za práci Detekce 

proteinových biomarkerů pomocí 
lateral flow testů s foton-

upkonverzními nanočásticemi.  

 

 
 

2. místo získaly současně  

Bc. Monika Koktavá (Ústav che-
mie, Přírodovědecká fakulta, Ma-

sarykova univerzita) za práci Ana-

lýza lipidů pomocí MOLI MS 

v kombinaci s off-line ozonizací.  
  

 

 

 

a Bc. Magdaléna Labíková 

(Ústav organické chemie VŠCHT 

Praha) za práci Chirální separace 

biologicky aktivních aminů v ka-
palinové chromatografii. 

 

 
 
 
 

Zvláštní cenu poroty sponzo-
rovanou firmou Metrohm ČR 
za nejlepší práci v oblasti elek-

troanalytické chemie získala 
Bc. Michaela Pejzlová  

(Katedra analytické chemie, 

Přírodovědecká fakulta, Univer-

zita Karlova) za práci Studium 

vlivu modifikace borem dopova-
né diamantové elektrody na elek-

trochemické chování vybraných 

neurotransmiterů. 

 
Zvláštní cenu poroty sponzo-
rovanou firmou Nicolet ČR za 
nejlepší práci v oblasti mole-

kulární spektroskopie získala  

Bc. Adéla Koryťáková (Ústav 

analytické chemie VŠCHT Pra-
ha) za práci Vliv podkladového 

materiálu a přídavku kom-

plexačního činidla na galvanic-

kou přípravu SERS-aktivních 

vrstev a spektra riboflavinu. 

https://www.google.com/url?q=https://ucb.af.mendelu.cz/vyuka/o-cenu-karla-stulika-2022/&sa=D&source=calendar&ust=1652770863646170&usg=AOvVaw1jwpfn0KQTKOsCr7S5fuHu
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Zvláštní cenu poroty pro studenty bakalářského studia 
získal 
Jakub Harvalík (Ústav analytické chemie VŠCHT Praha) 
za práci Studium využitelnosti koloidních roztoků Au a Ag 
nanočástic pro povrchem zesílenou Ramanovou spektros-
kopii krevní plazmy.  
Zvláštní cenu poroty dále získaly  
Bc. Eliška Birgusová (Ústav chemie a biochemie, Agro-
nomická fakulta, Mendelova univerzita) za práci Elektro-
chemická detekce jablečno-mléčné fermentace 

a Bc. Kateřina Hrůzová (Ústav chemie, Přírodovědecká 
fakulta, Masarykova univerzita) za práci Nové možnosti 
dvourozměrné kapalinové chromatografie. 

  
Stejně jako loni se na předních místech umístily sou-

těžící studentky a dokázaly, že analytická chemie 
v žádném případě netrpí genderovou nevyvážeností. Což 
neznamená, že pánové by neměli dělat více pro zlepšení 
podmínek pro práci žen v analytických laboratořích. 

Považuji za svou milou povinnost poděkovat na tomto 
místě Ing. Radmile Řápkové, technické redaktorce časopi-
su Chemické listy, a prof. RNDr. Vlastimilu Vyskočilovi, 
Ph.D., vedoucímu redaktoru našeho časopisu, za přípravu 
zvláštního elektronického čísla časopisu Czech Chemical 
Society Symposium Series (http://www.ccsss.cz/) věnova-
ného letošnímu ročníku této soutěže. A jistě budou všichni 
naši čtenáři souhlasit s mým srdečným poděkováním všem 
partnerům a sponzorům soutěže, jejichž loga si dále dovo-
lujeme otisknout, za jejich podporu, bez které by tato sou-
těž nikdy neproběhla. 

A na závěr bych rád oznámil, že v příštím roce pro-
běhne tato soutěž 8. a 9. února 2023 na Katedře chemie 
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.  

                          
Jiří Barek 

 předseda Odborné skupiny analytické chemie  
České společnosti chemické 

Foto: Skupinové foto účastníků soutěže v Brně 
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Cena Miloše Hudlického 
 

Cena Miloše Hudlického byla zřízena roku 2001 jako 

vyznamenání Společnosti za nejlepší práci (článek) čes-
kých autorů otištěnou v jednom z „evropských“ časopisů, 

jichž je ČSCH spoluvlastníkem, tj. Chemistry – A Europe-

an Journal, ChemBioChem, ChemPhysChem, European 

Journal of Organic Chemistry a European Journal of Inor-
ganic Chemistry atd., vydávaných v rámci konsorcia 

EUChemSoc, přičemž bude přihlédnuto k tomu, která 

práce za posledních 5 let získala největší ohlas. ČSCH tím 
usiluje o zvýšení reflexe české chemie na půdě prestižních 

odborných časopisů. Cena je udělována po dohodě s prof. 

Tomášem Hudlickým, který souhlasil s tím, že památka 

jeho otce (Liška F.: Chem. Listy 96, 63 (2002)) propůjčí 
ceně jako atribut m.j. i výše citovaný odraz kvalitní práce 

českých chemiků na poli světové chemie. Cena je udělová-

na každoročně na návrh kteréhokoliv člena, skupiny či 

orgánu ČSCH, analogicky k čl. 26 Stanov, na základě 
usnesení Hlavního výboru ČSCH. O udělení Ceny rozho-

duje redakční kruh Chemických listů, rozhodnutí schvaluje 

předsednictvo ČSCH. 
 

(Miloš HUDLICKÝ, Prof., Ing., Dr.techn. *1919 

Přelouč, †2001; 1938 maturita na reálném gymnáziu 

v Olomouci; 1940–1945 Výzkumný ústav gumárenské 
technologie, Zlín; Fakulta chem.-technologického inženýr-

ství ČVUT (1946 Ing. Dr.); 1948 studijní pobyt na Ohio 

State University, Columbus, Ohio; 1945–1957 asistent 
ústavu organické chemie FCHTI v Praze; 1958–1968 che-

mik Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii;  

1968–1989 Visiting, Associate Professor a Professor na 

Virginia Polytechnic Inst., Blacksburg, VA, USA; 1989 
Professor Emeritus. Autor a spoluautor 68 vědeckých prací 

(49 ve fluorové chemii), 19 přehledných referátů, 29 pa-

tentů, 7 knih v češtině, 11 knih v angličtině. Chemical 
Abstracts Service Award, Virginia Polytechnic Institute 

Teaching Excellence Award, Alan F. Clifford Award 

(VPI), medaile E. Votočka (1992).  

 
 

2014 

Hexamolybdenum Cluster Complexes with Pyrene and 
Anthracene Carboxylates: Ultrabright Red Emitters with 

the Antenna Effect. Kirakci K., Fejfarová K., Kučeráková 

M., Lang K.: European Journal of Inorganic Chemistry 14, 

2331 (2014). 57 citací. 

 
2015 

Artificial Flavin Systems for Chemoselective and Stereose-

lective Oxidations. Cibulka R.:  European Journal of Orga-

nic Chemistry 5, 915 (2015). 58 citací. 
 

rar 

Odborná setkání 

Konference EuroFAST 2022 v Nijmegen 
 
Série širokospektrálních konferencí EUROANALYSIS 

(cit.1) organizovaných Divizí analytické chemie Evropské 
chemické společnosti (DAC EuChemS) (cit.2) je naší ana-

lytické komunitě dobře známá a patří k tomu nejlepšímu, 

co dnešní poněkud překomercionalizované konferenční 

prostředí může v oblasti analytické chemie nabídnout. Ani 
tato konference se nevyhnula problémům souvisejícím 

s pandemií a místo regulérní konference plánované na rok 

2021 do holandského Nijmegenu proběhla 19.–22. dubna 
2022 v tomto příjemném holandském městě náhradní kon-

ference pod názvem EuroFAST 2022. Použitá zkratka 

znamená European Forum on Analytical Sciences and Tech-

nology, neboť výkonná rada (EuChemS Executive Board) 
nepovolila použít název EUROANALYSIS z obavy kon-

kurence s 8. evropským chemickým kongresem plánova-

ným také v letošním roce (28.8.–1.9.2022) v portugalském 
Lisabonu (cit.3), který je nepochybně „vlajkovou lodí“ 

EuChemS.  

Hned v úvodu mohu s radostí konstatovat, že Euro-

FAST 2022 předčil má očekávání a navzdory složité, byť 
už částečně postcovidové situaci příkladným způsobem 

reprezentoval evropskou analytickou chemii a její celospo-

lečenské poslání. To dokazuje už použité moto konference 
„Societal Challenges with Analytical Chemistry Solutions“ 

i program, který byl v duchu tohoto mota rozdělen do tří 

sekcí (Environment – Health – Food), které výborně odráží 
hlavní úkoly analytické chemie z celospolečenského po-

hledu (a z pohledu analytického chemika i hlavní možné 

zdroje financí podporující jeho výzkum). Pravdou totiž 

zůstává, že na rozdíl od některých více teoreticky zaměře-
ných chemických disciplín je v očích řady kolegů analytic-

ká chemie stále považována za spíše pomocnou vědu na-

vzdory skutečnosti, že bez moderních analytických metod 
je rozvoj ostatních chemických disciplín nemyslitelný.  

Mne osobně nejvíce zaujaly následující klíčové před-

nášky a jejich dále v uvozovkách uvedené klíčové myšlen-

ky: 1. Peter Kuipers Munneke: Analytical chemistry for 
a sustainable world (“Analytical chemistry is indispensible 

in understanding past climate, in monitoring current envi-

ronmental pollution, and in shaping the future of energy, 
materials, and food”). 2. Juliane Hollender: Analytical 

tools in support of a toxic-free environment (“Analytical 

chemists can support regulators and industry to address 

global challenges and improve environmental quality and 
human health”). 3. Emmanuel Delamarche: Portable mi-

crofluidics for bioanalysis: new concepts for reagent inte-

gration and flow control (“It is easy to make complicated 
devices and concepts, but much harder to find simple and 

elegant solutions – and this is so true with microfluidics 

and diagnostic devices”). 4. Jos Oomens: Infrared Ion 
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Rubrika je k dispozici na webu na adrese http://csch.cz/akce/seznam/. 

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Spectroscopy: new opportunities for small-molecule iden-

tification in MS analysis (“Integrating mass spectrometry 
with IR spectroscopy brings us the best of both worlds: 

sensitivity, selectivity and structure”). 5. Romà Tauler: 

What data analysis and chemometrics methods can offer to 

solve environmental problems? (“The bottle neck in the 
study of vast environmental data is their analysis and inter-

pretation“).  

Avšak nepochybuji o tom, že všichni účastníci, bez 
ohledu na jejich analytickou orientaci, našli na této vynika-

jící konferenci přednášky či postery, které potěšily jejich 

srdce a zaměstnaly jejich mozek. A byl bych moc rád, 

kdyby se analytičtí chemici, kteří i v Evropě představují 
více než dvě třetiny vysokoškolsky vzdělaných chemiků, 

stejným způsobem našli i na 8. evropském chemickém 

kongresu v Lisabonu, i když volba některých tematických 
celků (chemie ve vesmíru, chemie v Hollywoodu či che-

mie a umění) úplně nesouzní s mými osobními představa-

mi o poslání analytické chemie a i chemie obecně v dnešní 

společnosti. Ale rád se nechám překvapit.  
Rozhodně se plně připojuji ke stanovisku řídicího 

výboru DAC EuChemS zaslanému prof. Buydens, před-

sedkyni organizačního výboru EuroFAST (cituji: „On 
behalf of the DAC Steering Commitee I'd like to congratu-

late you and your team for successful organisation of Eu-

roFAST 2022, during still very challenging time. Prof. Dr. 

Slavica Ražić, Chair of EuChemS-DAC“) a i já touto ces-
tou děkuji holandským kolegům a jmenovitě Lutgarde 

Buydens za vynikající konferenci po stránce odborné 

i společenské. 
A na konec bych Vás rád pozval na plánovanou kon-

ferenci EUROANALYSIS XXI ve švýcarské Ženevě ve 

dnech 26.–31. srpna 2023 (cit.3), která nepochybně naváže 

na vynikající tradici této úctyhodné série analytických 
konferencí. 

Jiří Barek 

předseda výboru Odborné skupiny analytické chemie 

České společnosti chemické 
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Ohlédnutí za letošním ročníkem konference 
ICCT 

 
Letošní mezinárodní chemicko-technologická konfe-

rence ICCT konaná v posledních dnech dubna byla již 

devátým ročníkem. Po výpadku v roce 2020 a jen virtuálně 
organizované v roce 2021 byli organizátoři akce (Česká 

společnost průmyslové chemie spolu s vědeckým a organi-

začním výborem) zvědavi, zda se podaří navázat na před-

chozí ročníky. To znamená docílit toho, aby odborný 
i společenský program v příjemném Mikulově s profesio-

nálním technickým zázemím v hotelu Galant oslovil 

k účasti přední odborníky (převážně z Česka a Slovenska) 
a zejména odbornou obec obou našich zemí. Dnes lze 

zhodnotit, že obě očekávání se naplnila. Vizuálně to bylo 

zřejmé především během prvého „plenárního“ dne, kdy 

plný plenární sál téměř jako vědecké dobrodružství sledo-
val ve vystoupeních našich „vodíkových“ expertů názory 

na vodíkovou budoucnost a Green Deal v našich zemích 

z různých – tedy politických, energetických, chemických 
a inženýrských – hledisek. Záměr organizátorů využít kon-

ferenci jako platformu pro přátelskou konfrontaci YES 

a NO vodíkářů se velice podařil. Rovněž úroveň sdělení ve 

třinácti odborných sekcích a zájem o prezentovaná témata 
byl, dle sdělení účastníků, mimořádný. Tedy chemie zde 

letos zvítězila nad příjemným procházkovým počasím. 

Nutno též ocenit, že pozornost a podpora ze strany prů-
myslových sponzorů byla na úrovni a patří jim proto ze 

strany nás chemiků a organizátorů plný dík. Na závěr něco 

statistiky: konference měla 263 účastníků, odeznělo 

8 plenárních a ve třinácti odborných sekcích 107 předná-
šek. Byla možnost prohlédnout a prodiskutovat 113 poste-

rů. Ty nejlepší dle odborné komise byly oceněny finančně 

a diplomem. Na této sekci „nejlepší poster mladého auto-
ra“ se již historicky uplatňuje těsná spolupráce ČSPCH 

a Svazu chemického průmyslu. Děkujeme. Shrnuto: 

9. ročník konference ICCT se vydařil – těšme se na jubilej-

ní 10. ročník. Na shledanou ve dnech 24. až 26. dubna 
2023 v Mikulově. 

 

Jaromír Lederer 

https://www.euchems.eu/divisions/analytical-chemistry/conferences/
https://www.euchems.eu/divisions/analytical-chemistry/conferences/
https://www.euchems.eu/divisions/analytical-chemistry/
https://www.euchems.eu/divisions/analytical-chemistry/
https://www.euroanalysis2023.ch/
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Recenze 

Věda a jiné lásky  

Jiří Málek 
Emeritní rektor Univerzity Par-

dubice 

 
Vydala Univerzita Pardubice 

2020, 1. vydání, 235 stran. 

ISBN 978-80-7560-307-4 
 

Autorem velmi zajímavého lite-

rárního díla je významná osob-

nost v oborech chemické techno-
logie a fyzikální chemie, kterým 

profesor Málek z Univerzity Pardubice nepochybně je. 

Text knihy vznikl na základě zvukového záznamu diskuse 
autora s kolegou Pavlem Panochem. S velmi pěknou gra-

fickou úpravou, provedenou skvěle Lukášem Vavrečkou. 

Profesor Málek měl životní příležitost výrazně přispět 

k rozvoji Univerzity Pardubice se současnými sedmi fakul-
tami z dřívější Vysoké školy chemicko-technologické 

v Pardubicích, která spolu s místními chemickými firmami 

(Paramo, Synthesia-Rybitví, Semtín, VÚOS) přispěla před 
časem k výstižnému označení „Pardubice – město che-

mie“. Profesor Málek, rodák z Rohozné na Vysočině 

(*1959) u Poličky, po přestěhování následně v Pardubicích 

úspěšně vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou 
a poté pak absolvoval svá inženýrská a postgraduální stu-

dia na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubi-

cích, na které pak dlouhodobě pedagogicky působil a ná-
sledně byl zde pro své odborné a organizační vlohy zvolen 

do nejvyšších manažerských pozic. Vykonával funkci 

prorektora pro vnější vztahy a rozvoj a posléze byl zvolen 

a prezidentem ČR také jmenován rektorem Univerzity 
Pardubice. Při tomto svém úspěšném prvním rektorském 

mandátu (období 2006–2009) se jeho přispěním podařilo 

vybudovat nový, moderní kampus Univerzity na pravém 
břehu Labe a vytvořit vedle chemicko-technologické fa-

kulty několik dalších nových fakult, pro univerzitní vzdě-

lávání nadaných mladých studentů a studentek 

v pardubickém regionu. Jsou to Fakulta zdravotnických 
studií, Fakulta elektrotechniky a informatiky a rovněž 

„odloučená“ Fakulta restaurování v Litomyšli. 

Recenzovaná kniha je úžasná v tom, že autor v ní 
vzpomíná na své mládí, zážitky studentské a samozřejmě 

i na ty ze své profesní pedagogicko-vědecké dráhy, včetně 

postřehů ze svých dlouhodobých, postgraduálních stáží, 

„Cest za vědou“, působil ve Španělsku (Katalánská poly-
technická Univerzita, Barcelona) a v Japonsku (Ústav ma-

teriálových věd (NIMS), Tsukuba), v knize popisuje i další 

své zkušenosti, které získal na svých pozicích, do kterých 

byl ustanoven pro řešení řady organizačních úkolů 

v mnoha univerzitních radách a také v úředních, společen-
ských grémiích apod. 

Autor ve své knize, vydané ke svému životnímu jubi-

leu (s mnoha barevnými fotografiemi (cca. 100)), doku-

mentující jeho vlastní Curriculum Vitae přesvědčí čtenáře 
svým pěkným slohem a svou zálibou v hudbě a ve fotogra-

fování; k tomu lze poznamenat, že také uspořádal 

v Pardubicích dokonce svoji veřejnou výstavu fotografií ze 

svého studijního pobytu v Japonsku (1995).  
Pečlivost prof. Jiřího Málka je v jeho díle zřetelně 

doložena podrobným soupisem jeho 215 vědeckých prací, 

publikovaných v letech 1983–2020, a také texty jeho osmi 
slavnostních projevů při zahájení odborných kongresů 

a konferencí, profesorských inauguracích, z pozice místo-

předsedy i v České konferenci rektorů; další zdravice před-
nesl při dalších slavnostních akademických obřadech, 

např. i na Vědecké radě Mendelovy univerzity v Brně.   

Také rád konstatuji, že profesor Málek je dlouhodobě 

významným pedagogem Katedry fyzikální chemie Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde vedle 

studentů magisterského stupně vychoval 12 absolventů 

doktorského studia i 4 postdoktorandské stážisty. Svou 
vědecko-výzkumnou činnost zaměřuje zvláště na kinetické 

procesy v nekrystalických materiálech a v podchlazených 

kapalinách. V roce 2000 získal vědeckou hodnost doktora 

chemických věd a následně byl jmenován profesorem pro 
obor fyzikální chemie (2002). 

Profesor Málek je členem několika zahraničních vě-

deckých rad a odborných společností, několika vědeckých 
rad fakult Univerzity Pardubice i jiných vysokých škol. 

Dále je členem Oborových rad pro doktorský studijní pro-

gram Chemie a technologie materiálů a Fyzikální chemie. 

Působí v mnoha komisích pro státní závěrečné zkoušky, 
státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací. 

Pracuje také jako recenzent pro několik zahraničních od-

borných časopisů. 
Nedávno, v době svého druhého rektorského mandátu 

(2018–2022), se profesor Málek velmi intenzivně věnoval 

nelehkému tématu hodnocení výsledků vědy a výzkumu 

v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Svoje představy 
a názory mohl průběžně prezentovat také z titulu svého 

členství na výročních Komeniovských konferencích (The 

Comenius Academic Club) i při spolupráci se Společností 
věd a umění v USA.   

Šťastnou cestu úžasné recenzované knihy ke všem 

čtenářům upřímně přeje 

 
Jiří Hanika  

Ústav chemických procesů AV ČR  
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The 4th Cross-Border Seminar on Electro-
analytical Chemistry (CBSEC 2022) 

 
It is our pleasure to inform Czech, German, and 

European electroanalytical community and members of the 
International Society of Electrochemistry (ISE) and 

namely its Division 1 (Analytical Electrochemistry) that – 

after two years of limitations connected with Covid-19 
pandemic – 4th CBSEC 2022 successfully took place on 

April 11–13, 2022 in Brdička lecture hall at J. Heyrovský 

Institute of Physical Chemistry in Prague (see https://
web.natur.cuni.cz/~krizek/4th_CBSEC/ where you can 

download both program and book of abstracts). After 

official opening and welcome addresses delivered by Prof. 

Martin Hof, director of J. Heyrovský Institute of Physical 
Chemistry, Prof. Patrik Španěl, chairman of the Board of 

this institute, Dr. Petr Krtil, ISE Executive Secretary, Prof. 

Jiří Zima, dean of Faculty of Science of Charles University 
in Prague, Prof. Frank-Michael Matysik, University of 

Regensburg, and Prof. Jiří Barek, Charles University (co-

chairmen of 4th CBSEC), 24 students delivered their 

presentations covering practically all aspects of modern 
electroanalytical chemistry. At the end, prof. Barek 

devoted his presentation to 100 years of discovery of 

polarography and the first paper in polarography published 
by Prof. Jaroslav Heyrovský in Chemické Listy (journal of 

Czech Chemical Society). Finally, student participants 

voted for the best presentations which were awarded by 

100 EUR (sponsored by International Society of 
Electrochemistry) and by a travel grant for the 

Electrochemistry 2022 conference in Berlin (https://

veranstaltungen.gdch.de/tms/frontend/index.cfm?
l=11179&sp_id=2) sponsored by the electroanalytical 

working group (ELACh) of GDCH. The following 

presenters were awarded (see diplomas on www.chemicke

-listy.cz/files/2022_07.pdf): 
 

Seyedehelahe Bagherimetkazini: 

Study of the electrochemical 
behavior of l-tyrosine and its 

determination 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Daniel Böhm: Novel dual 

detection concept (amperometric 
detection / mass spectrometry) for 

capillary electrophoresis 

 

 
 

 

 
 
 

Martin Koall: Determination of 
neonicotinoids utilizing capillary 

electrophoresis hyphenated to 

amperometric detection/mass 

spectrometry 
 

 

 
 

 

 

 
 

Sofiia Tvorynska: Construction 

and application of a perspective 
amperometric biosensing platform 

in flow injection analysis  

  
 
 
 

 
 

Group photo of 4th CBSEC participants 

 
 

Evropský koutek 

https://web.natur.cuni.cz/~krizek/4th_CBSEC/
https://web.natur.cuni.cz/~krizek/4th_CBSEC/
https://veranstaltungen.gdch.de/tms/frontend/index.cfm?l=11179&sp_id=2
https://veranstaltungen.gdch.de/tms/frontend/index.cfm?l=11179&sp_id=2
https://veranstaltungen.gdch.de/tms/frontend/index.cfm?l=11179&sp_id=2
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As in previous seminars, all sessions were chaired by 

PhD students. At the end, we would like to thank the 
International Society of Electrochemistry, Charles 

University (Project of Strategic Partnership), J. Heyrovský 

Institute of Physical Chemistry, BTHA (The Bavarian-

Czech Academic Agency), and Metrohm Company for 
kind financial support of prizes for the above-mentioned 

PhD students' best presentations and the whole seminar. 

And we also thank all participants for exciting 
presentations and we are looking forward to the 5th 

CBSEC 2023 at German side of the border which now 

unify not separate our students. 

 
Frank-Michael Matysik, Tomáš Křížek and Jiří Barek 

Principal organizers of 4th CBSEC 

 

 
 

RNDr. Ivana Císařová, CSc. z Katedry 

anorganické chemie Přírodovědecké fakulty 
UK a prof. Radek Cibulka, PhD. z Ústavu 
organické chemie FCHT VŠCHT Praha získali 
nejvyšší ocenění asociace Chemistry Europe 

 
 

Ocenění je určeno pro výjimečné evropské vědce 
aktivně podporující asociaci a její časopisy. 

Asociace Chemistry Europe sestává z 16 chemických 

společností z 15 evropských zemí a reprezentuje přes 

75 000 chemiků. Vydává řadu vysoce kvalitních 
vědeckých časopisů pokrývajících nejrůznější oblasti 

chemie. Jednou za dva roky pak asociace jmenuje tzv. 

Fellows Class, kterou tentokrát tvoří 27 vědeckých 
osobností včetně profesora Radka Cibulky z Ústavu 

organické chemie VŠCHT Praha a RNDr. Ivany Císařové 

z Katedry anorganické chemie PřF UK v Praze. Zařazení 

do této skupiny je nejvyšším oceněním, jež asociace 
uděluje a jímž zvýrazňuje práci výjimečných evropských 

vědců pro Chemistry Europe a její časopisy. 

„Ceny si nesmírně vážím a chápu ho zejména jako 
ocenění celé pracovní skupiny, kolegů a studentů a dále 

mých spolupracovníků z mnoha evropských zemí,“ říká 

profesor Cibulka. 

Dr. Císařová je pak naší odborné veřejnosti dobře 
známá jako profilující osobnost Centra molekulových 

a krystalových struktur na PřF UK a jedna z nejlepších 

odbornic v oblasti rentgenové krystalografie v Evropě. 
 

Jiří Barek 

Zprávy 

Laureátem nové ceny za chemii Via Chimica je 
student Roman Bushuiev. Pomocí strojového 

učení dokáže předpovídat biosyntetické reakce  
Tisková zpráva  

 
Cenu Via Chimica pro rok 2022 získává student 

Roman Bushuiev. Ocenění, které nově uděluje Nadace 

Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR vyso-

koškolským studentům za chemii, obdržel Bushuiev za 
excelentní bakalářskou práci s názvem „Machine-learning 

prediction of terpene biosynthesis“. V práci, kterou zpra-

covával na Katedře aplikované matematiky FIT ČVUT ve 
spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie 

AV ČR, Roman Bushuiev navrhl a popsal algoritmus, díky 

kterému lze předpovídat biosyntetické reakce třídy mole-

kul zvaných seskviterpeny. Společně s oceněním obdrží 

mladý vědecký talent od Nadace Experientia osobní prémii 

ve výši 50 000 Kč. 
„Ocenili jsme zejména interdisciplinární zaměření 

a inovativnost práce Romana Bushuieva založené na apli-

kaci nejnovějších přístupů strojového učení na modelování 

funkce biosyntetických enzymů a predikci biosyntetických 
reakcí. K tomuto účelu byla sestavena a otestována kombi-

nace neuronových sítí a vytvořen model predikující pro-

dukty biosyntéz přímo ze sekvencí aminokyselin enzymů“, 
vysvětlila prof. Jana Klánová, předsedkyně společné hod-

notící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia. 

Přibližně čtvrtina všech v současnosti vyráběných 

léčiv pochází z rostlin. Základním zdrojem chemických 
látek pro vývoj nových léků jsou specializované metaboli-

ty, které rostliny produkují, aby zvýšily svoji plodnost 

nebo se chránily proti predátorům. Jelikož chemická synté-
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za specializovaných metabolitů je velmi náročná, bude 

v blízké budoucnosti nejudržitelnějším způsobem produk-
ce takových molekul jejich biosyntéza v upravených mi-

kroorganismech. „V naší práci jsme studovali terpeny, 

nejrozsáhlejší skupinu specializovaných metabolitů rostlin. 

Porozumění procesu biosyntézy terpenů je logickým kro-
kem směrem k nové éře designu léčiv“, vysvětluje student 

informatiky Roman Bushuiev.  

„Vědy jako chemie a biologie jsou jedny z nejlepších, 
možná úplně nejlepší aplikační oblastí informatiky. To, že 

dostávám cenu za chemii, znamená, že do nějaké míry 

dokážeme skrze informatiku luštit tajemství přírody. To mi 

přijde absolutně fascinující!“ dodává čerstvý laureát ceny 
Via Chimica. 

 

 

 
Výuka hodin chemie nebo přírodopisu  
ve virtuální realitě už není pouhé sci-fi.  

V dubnu vstoupila do škol po celé ČR 
Tisková zpráva 

 
Výuka chemie nebo přírodopisu ve virtuální realitě již 

není hudbou budoucnosti. Žáci základních škol se nyní 

budou vzdělávat v simulovaném virtuálním prostředí po-

dobně jako čeští zdravotníci nebo vojenští piloti. 
V hodinách si ověří své znalosti při nebezpečných chemic-

kých pokusech nebo se s celou třídou přenesou do vesmíru.  

Česko, přezdívané jako Silicon Valley virtuální reali-
ty, nyní chce po celosvětovém úspěchu rytmické hry Beat 

Saber nebo hokejového trenažéru Sense Arena dobýt 

i oblast školství. Do škol během letošního dubna vstoupil 

unikátní výukový program VR School, jehož ambicí je stát 
se první oficiální součástí výuky na školách po celé České 

republice. Za jeho vývojem stojí město Plzeň společně se 

společností CIE Group a Centrem robotiky Správy infor-
mačních technologií města Plzně. Ti počátkem tohoto roku 

úspěšně dokončili pilotní testování na vybraných plzeň-

ských školách. Od dubna projekt vstoupil do oficiální dis-

tribuce v Česku a následně i v zahraničí. Již nyní mají 
tvůrci hned několik zájemců ze základních škol z Pardu-

bického, Jihomoravského nebo Olomouckého kraje. Ozý-

vají se také první vzdělávací instituce z Německa nebo 
Slovenska.  

Výukový program pro letošní školní rok nabídne lát-

ku z chemie a přírodopisu, od září přibude také učivo ze-

měpisu, fyziky nebo biologie. „Virtuální realita otevírá 
zcela nové možnosti, jak si osvojit učivo, které je těžko 

představitelné a které si žáci nemohou v reálném světě 

vyzkoušet, např. cesta do vesmíru či cesta do lidského těla. 

Hodiny o vesmíru již nemusí znamenat pouze výklad 
s promítáním prezentace. Namísto toho si žáci nasadí spe-

ciální brýle pro virtuální realitu a rázem se ocitnou na 

dosah naší sluneční soustavě. Nejen že si jednotlivé plane-

ty zblízka prohlédnou, ale budou moci vyvodit vztahy mezi 

nimi a dalšími vesmírnými objekty,“ přibližuje obsah výu-

kových brýlí pro virtuální realitu Mgr. Adéla Turčová 

z Gymnázia Františka Křižíka, kde již program VR School 
ve svých hodinách fyziky a přírodních věd od minulého 

roku pravidelně využívá. „Úspěch programu u studentů, 

učitelů i rodičů dětí překonal veškerá naše očekávání. Ve 

spolupráci s našimi partnery jsme se proto rozhodli pro-
gram představit i za hranicemi Plzeňského kraje. Jsme 

také vůbec prvním městem v Evropě, které systematicky 

podporuje využití virtuální reality jako standardní pomůc-

ky pro výuku na základních školách. Věřím, že díky učení 
prožitkem zvýšíme zájem žáků o techniku i přírodní vědy,“ 

pochvaluje si Lucie Kantorová, radní města Plzně pro ob-

last školství.  

Od začátku vývoje se také u VR School dbalo na ma-
ximální uživatelskou přívětivost a udržitelnost. Obavy 

z moderních technologií tedy nemusí mít ani konzervativ-

nější pedagogové, součástí služby je úvodní instruktáž 

i následná technická podpora na telefonu. „Ovládání je 
opravdu intuitivní a problémy s technologií měla mizivá 

většina zapojených učitelů. Kromě metodických podkladů 

mají pro lepší zvládnutí výuky k dispozici také tablet, kde 

lze v reálném čase sledovat, jak rychle jednotliví žáci pra-

cují a postupují výukovým modulem,“ představuje technic-
ké řešení produktová manažerka Linda Kitzbergerová 

z inovační skupiny CIE Group. Ta již v minulosti vyvinula 

virtuální realitu pro posádky Integrovaného záchranného 
systému ČR, strojvedoucí Českých drah nebo pro zdravot-

níky v oblasti bezpečnosti práce. Ve spolupráci s předními 

lékaři se také dlouhodobě věnuje využití virtuální reality 

v oblasti neurologické a ortopedické rehabilitace. 
Paralelně s vývojem probíhal i výzkum vlivu audiovi-

zuálního obsahu na učební proces a jeho dopady. 

„Z průběžných dat je už nyní patrné, že výuka ve virtuální 

realitě pomáhá žákům s dlouhodobým zapamatováním 
látky, soustředěním i celkovou pozorností. Jako jedna 

z mála moderních metod učení zároveň převádí znalost na 

dovednost,“ doplňuje Marek Bárdy z partnerského vědec-

ko-výzkumného pracoviště XR Institut. Při vývoji VR 
School byly také využity moduly minimalizující negativní 

projevy dětského autismu a ADHD. Potenciál této techno-

logie kvituje i ředitelka Centra robotiky Správy informač-

ních technologií města Plzně Martina Kupilíková: 
„Virtuální realita ve školách může umožnit zprostředková-



Chem. Listy 116, 439−464 (2022)                                                                                                                                             Bulletin 

455 

ní vlastního zážitku kterémukoliv žákovi. Díky vlastní zku-

šenosti žáci dojdou k vyšší míře porozumění obsahu učiva. 

Dnešní mladá generace se ve svém volném čase s novými 
technologiemi často a ráda setkává, a proto právě virtuál-

ní realita může být ideální prostředek výuky, který zaujme, 

je sám o sobě motivací a navíc přiblíží učivo z naprosto 

nových úhlů.“ 
 

ORLEN Unipetrol pokračuje ve strategii  
udržitelnosti. Vyrobil certifikovaný obnovitelný 

polypropylen z odpadního rostlinného oleje 
Tisková zpráva 

 

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipe-
trol pokračuje v naplňování zveřejněné strategie 2030, ve 

které se zavázala investovat do rozvoje udržitelných pro-

jektů a digitalizace 35 miliard korun. V jejím rámci chce 

do roku 2030 mimo jiné přes 15 procent své petrochemic-
ké produkce vyrábět z recyklovatelných a obnovitelných 

zdrojů. Jedním z projektů, který vědci v litvínovské rafiné-

rii řeší, že je recyklace odpadního rostlinného oleje. Po 
prvotních testech nyní vědci zahájili provozní test přimí-

chávání takzvaného hydrogenovaného rostlinného oleje 

(HVO) neboli biosuroviny do výrobního procesu na ethy-

lenové jednotce. 
„Petrochemický segment je klíčovou oblastí našeho 

udržitelného rozvoje, jehož základem jsou nízkoemisní 

a bezemisní zdroje energie a dříve nevyužívané odpadní 

materiály. Tento projekt je jedním z příkladů našeho úsilí 
ke splnění těchto cílů. Jde o ukázkovou spolupráci řady 

expertů uvnitř naší skupiny na úrovni vývoje, výroby 

a obchodu včetně zapojení našich zákazníků, kteří nám 

poskytují cennou zpětnou vazbu,“ řekl Tomasz Wiatrak, 

generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol. 
První testy využití HVO ve výrobním procesu byly 

provedeny v etylénové jednotce v Litvínově v letech 2020 

a 2021. „A byly úspěšné. Ověřili jsme si, že HVO je zpra-

covatelná, a proto jsme mohli v roce 2021 přistoupit 

k získání certifikace pro tento výrobní postup, abychom 

byli schopni vyrábět tento certifikovaný obnovitelný mate-

riál přesně dle legislativních norem. Mezinárodně uznáva-
nou certifikaci jsme úspěšně obdrželi v listopadu loňského 

roku a ještě v jeho závěru jsme uskutečnili další výrobní 

test, již plně certifikovaný, čímž jsme vyrobili první šarži 

certifikovaného recyklovaného plastu, konkrétně polypro-

pylenu. Tento takzvaně bio-cirkulární materiál má napros-
to stejnou kvalitu jako materiál vyráběný z fosilní surovi-

ny. Takto jsme schopni vyrábět kromě polypropylenu také 

polyetylen, etylen a benzen,“ vysvětluje Martin Růžička, 

ředitel výzkumu a vývoje skupiny ORLEN Unipetrol. 
Vyrobený polypropylen bude sloužit k dalšímu bádá-

ní a testování, tentokrát již s vybranými zákazníky, kteří 

poskytnou cenné připomínky. Ti totiž musí také projít 

certifikací, která zajistí, že celý proces bude odpovídat 
nastaveným legislativním normám a finální produkt, který 

z recyklovaných petrochemikálií ORLEN Unipetrolu bude 

vyroben, bude mezinárodně certifikovaným recyklovaným 
výrobkem.  

„Jsme velmi nadšeni z této nové příležitosti ke spolu-

práci, zejména kvůli zcela zásadní a vysoké potřebě no-

vých životaschopných udržitelných řešení v oblasti netka-

ných textilií. Se skupinou Orlen Unipetrol nás pojí dlouho-
dobé partnerství a jsme rádi, že toto je další produktový 

vývoj, který směřuje k obchodnímu využití,“ řekl Tonny de 

Beer, Ředitel pro produkty, technologie a udržitelnost, 

PFNonwovens Group. 
„Ze 100 tun vstupní suroviny jsme vyrobili 95 tun 

certifikovaného materiálu. V tuto chvíli jsme připraveni 

zpracovávat až 5 tisíc tun hydrogenovaného rostlinného 

oleje ročně, brzy budeme schopni zpracovávat až 10 tisíc 

tun ročně a časem předpokládáme zpracování až 100 tisíc 
tun této alternativní suroviny ročně. Do budoucna chceme 

zapojit do zpracování další vstupní suroviny, nejblíže cer-

tifikaci je recyklát z odpadních plastů,“ uzavírá Martin 

Růžička.  
Orlen Unipetrol je v oblasti cirkulární ekonomiky 

a výzkumu recyklace velmi aktivní. Kromě zpracovávání 

HVO firma také testuje chemickou recyklaci využívající 

principy pyrolýzy neboli termického rozkladu za vysokých 
teplot. Jde o velmi efektivní technologií pro opětovné vyu-

žití odpadních surovin. Dochází při ní k vysokému vytěže-

ní původního odpadu a jeho přeměně na uhlovodíky, které 
lze zpětně integrovat do petrochemické výroby. Tím do-

chází k efektivnějšímu využití stávajícího odpadu a k vý-

raznému snížení uhlíkové stopy. Vědci z ORLEN Unipe-

trolu v roce 2021 uvedli v Litvínově do provozu testovací 
jednotku pyrolýzní recyklace odpadních plastů. 

ORLEN Unipetrol plánuje, že do roku 2030 se 

recyklované a obnovitelné zdroje budou podílet až 20 pro-
centy na výrobě jeho petrochemických produktů. Klíčový-

mi petrochemickými produkty skupiny jsou polyetylen 

pod značkou Liten, jejíž název odkazuje na město Litví-

nov, a polypropylen pod značkou Mosten odkazující na 
města Most, tedy na města, mezi kterými se výrobní areál 

skupiny ORLEN Unipetrol nachází.   

 

https://www.pe-liten.cz/
https://www.pp-mosten.cz/
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Volně dostupná e-kniha Jaderné, radiologické 
a chemické zbraně, radiační a chemické havárie 
 

Autoři této e-knihy se na redakci 

obrátili s nabídkou, vyplývající ze 

současné mezinárodní situace, 

umožňující v případě širší popula-
rizace laické i odborné veřejnosti 

bližší seznámení s vybranými 

aspekty zbraní hromadného ničení 
a ochrany proti nim.  

„Ruské vyhrožování použi-

tím jaderných zbraní, obsazení 

jaderné elektrárny v Černobylu 

v prvních dnech války, útok rus-
kých jednotek v noci z 3. na 4. března 2022 na největší 

jadernou elektrárnu v Evropě v Záporoží na Ukraji-

ně, zničení jaderné laboratoře v charkovském Institutu 

fyziky a technologie v noci z 8. na 9. března 2022, útoky na 

objekty s chemickými látkami, kdy dne 21. března 2022 
došlo následkem ostřelování ruských sil k úniku amoniaku 

z chemického závodu na kraji města Sumy na severovýcho-

dě Ukrajiny, který zasáhl oblast v okruhu asi 2,5 kilome-

tru, a zásah nádrže s kyselinou dusičnou ve městě Rubižne 
v Luhanské oblasti dne 5. dubna 2022, naplno ukázal, jak 

nebezpečný postup Vladimir Putin zvolil a že žádná pravi-

dla a dohody pro něj neplatí.“ Byly porušeny Ženevské 

konvence, které obsahují i ustanovení o ochraně nebezpeč-

ných objektů nebo objektů, které by se mohly stát nebez-
pečnými, kdyby se ocitly pod vojenským útokem. Únik 

radiace z elektrárny nebo chemických toxických látek 

z těchto objektů by mohl ohrozit celou Evropu. Jako pří-
klad lze uvést 90. léta minulého století, kdy v době války 

o Kosovo, spojené s bombardováním vybraných cílů 

v Jugoslávii, bylo od 24. března do 8. června 1999 napade-

no 23 petrochemických závodů, ropných rafinerií a skladů 
pohonných hmot a 121 důležitých průmyslových závodů 

obsahujících chemikálie a lidskému zdraví škodlivé látky. 

V celém průběhu války byly tímto způsobem uvolněny do 
ovzduší, půdy a vod tisíce tun vysoce nebezpečných látek 

(včetně dioxinu), které způsobily kontaminaci plochy 

o více než 100 tisíc km2 (překračující rozlohu České re-

publiky). 
Na základě výše zmíněných událostí se autoři vydané 

e-knihy s názvem „Jaderné, radiologické a chemické 

zbraně, radiační a chemické havárie“ rozhodli nabídnout 

zmíněnou e-knihu k informování široké laické a odborné 
veřejnosti o této problematice. Výše uvedené skutečnosti 

zdůrazňují význam a využitelnost e-knihy jako komplexní-

ho materiálu v oblasti „ochrany před účinky po použití 

anebo zneužití jaderných, radiologických a chemických 
zbraní a po radiačních a chemických haváriích.“ 

Vedle odborného popisu historie vývoje a použití 

jaderných, radiologických a chemických zbraní a případů 

radiačních a chemických havárií, jejich ničivých účinků 
a zásad ochrany proti nim, e-kniha obsahuje i původní 

případové studie týkající se důsledků jaderných havárií 

a nehod jako například v Jaslovských Bohunicích 
(Slovensko, 1971), Tree Mile Island (USA, 1979), Černo-

byl (Ukrajina, 1986), Fukushima (Japonsko, 2011) a také 

týkající se doposud známých i potenciálních scénářů tzv. 
CBRN (chemického, biologického, radiologického a nuk-

leárního) terorismu s využitím radioaktivních materiálů. 

Z oblasti jaderných a radiologických zbraní obsahuje 

e-kniha i historický exkurz do minulých jaderných krizí 
v období tzv. „studené války mezi Západem a Východem“, 

jako byla Korejská, Karibská nebo Vietnamská jaderná 

krize, a následnému období snahy o jaderné odzbrojení ve 
světě. Autoři se ve své e-knize věnují i otázkám sekundár-

ního působení munice s ochuzeným uranem jak na obyva-

telstvo, tak i na vojáky v místech použití této munice ve 

válce ve státech bývalé Jugoslávie v 90. letech minulého 
století. 

V oblasti chemických zbraní a chemických havárií 

obsahuje e-kniha případové studie zneužití nervově-
paralytických látek typu „Novičok“ z ruského vojenského 

chemického projektu „Foliant“, jako je například otrava 

Sergeje V. Skripala v anglickém Salisbury ze dne 4. břez-

na 2018, nebo použití pesticidů americkými vojsky ve 
válce ve Vietnamu v letech 1962–1971, včetně jejich do-

padů na obyvatelstvo a životní prostředí.  

Autoři v e-knize dále hodnotí vybrané průmyslové 
chemické sloučeniny jak z hlediska jejich fyzikálně-

chemických a toxikologických vlastností jako potenciálně 

zneužitelných látek na teroristické účely jako sekundární 

chemické zbraně, tak i z hlediska možného vzniku techno-
logických havárií spojených s únikem těchto látek do ži-

votního prostředí. V textu uváděné vybrané chemické to-

xické látky vycházejí z analýzy autorů z jejich pravděpo-
dobného výskytu v rámci infrastruktury ČR. 

E-kniha je dostupná na webu univerzitní digitální 

knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republi-

ka v českém jazyce: http://hdl.handle.net/10563/45934 
a v anglickém jazyce: http://hdl.handle.net/10563/50136.  

                                                                

Ivan Princ, akademický pracovník – lektor    
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  

Fakulta logistiky a krizového řízení  

Ústav ochrany obyvatelstva  

iprinc@utb.cz  

 
 

Výstava „Tajemství jména“ na Přírodovědecké 

fakultě UK 
 

Chemická laboratoř má za sebou dlouhá staletí vývo-
je, od kuchyní a dílen řemeslníků, přes dílny alchymistů 

a prubířů a oficíny lékárníků až po moderní chemické la-

boratoře. A neméně tak dlouhý vývoj má za sebou i labo-
ratorní technika, tedy nádoby, pomůcky a přístroje určené 

výhradně pro chemické práce. Ty nejstarší vychází z ná-

dob kuchyňských, jak je patrné na pojmenování například 

jedné z nejběžnějších laboratorních nádob, kádinky, česky 
doslova vyjádřeno malé kádě. Názvy laboratorního vyba-

vení mají často eponymický základ, tedy obsahují jméno 

jejich objevitele či toho, kdo je zpopularizoval. 
Nová výstava, právě otevřená v Knihovně chemie 

Přírodovědecké fakulty UK, se zaměřuje na odkrytí tajem-

http://hdl.handle.net/10563/45934
http://hdl.handle.net/10563/50136
mailto:iprinc@utb.cz
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ství pojmenování chemických nádob a pomůcek, na zma-
pování osudů těch, kteří tak zanechali trvalou stopu v che-

mické laboratoři. A díky aktivní roli, kterou sehrává jimi 

inovovaná laboratorní technika při zásadních chemických 
objevech, také v lidských dějinách. Na výstavě se setkáte 

s reakčními nádobami, pomůckami k filtraci a destilaci 

a dalšími zástupci laboratorní techniky. Dozvíte se, kdo 

byli chemikové, po nichž jsou dané pomůcky nazvány, 

a co je vedlo k jejich konstrukci. Odkryjete tajemství ně-

kterých názvů laboratorních zařízení, která překvapivě 
nenesou jméno po svém objeviteli. Zjistíte, které labora-

torní pomůcky mají vztah k našim zeměpisným šířkám, či 

které laboratorní zařízení má nejstarší eponymické pojme-

nování a že ho naleznete i ve své domácnosti. V expozici 
jsou kromě obrazové dokumentace vystaveny i vybrané 

předměty z laboratorní techniky, včetně rekonstrukce slav-

ného Hippokratova rukávu. 
Koncepci výstavy navrhli, texty připravili a exponáty 

vybrali oba níže podepsaní autoři. Návštěva expozice je 

vhodná jak pro studenty chemie, tak jejich pedagogy, coby 

efektivní pobídka pro zasazení běžné součásti jejich kaž-
dodenního laboratorního života do historického kontextu 

a následného prohloubení vlastní chemické identity. Záro-

veň je příležitostí k bližšímu pochopení mnohotvárnosti 
světa chemie a pěti tisíc let její historie pro ty, co se s ní 

postupně seznamují během studia. Jako zajímavý intelek-

tuálně-praktický konstrukt, pohlížející na dějiny chemie 

z málo známého pohledu, může být i inspirativním pobíd-
nutím k návštěvě pro všechny zájemce o naši vědu z řad 

široké veřejnosti. Výstavu je možné navštívit do 

31. května 2023 v prostorách Knihovny chemie PřF UK, 
Hlavova 8, Praha 2, pondělí–čtvrtek 8:00–17:00, pátek 

10:00–12:00, vstup volný. 

Karel Nesměrák, Radek Chalupa 

Přírodovědecká fakulta UK 

Členská oznámení a služby 

Docenti jmenovaní od 2.12.2021 do 1.5.2022 
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/habilitacni-rizeni 

 

doc. Ing. Pavlína Adam, Ph.D. 

pro obor Biologická chemie 

 
doc. RNDr. Monika Cahová, PhD. 

pro obor Biochemie 

 
doc. Mgr. Martin Černý, Ph.D. 

pro obor Biochemie 

 

doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D. 
pro obor Anorganická chemie 

 

doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D. 
pro obor Organická chemie 

 

doc. RNDr. Mgr. Jozef Hritz, PhD. 

pro obor Fyzikální chemie 
 

doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D. 

pro obor Klinická biochemie 
 

doc. Ing. Věra Jenčová, Ph.D. 

pro obor Biotechnologie 

doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. 

pro obor Farmaceutická technologie 
 

doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D. 

pro obor Biomedicínské inženýrství 

 
doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. 

pro obor Lékařská chemie a biochemie 

 
doc. Ing. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D. 

pro obor Materiálové vědy a inženýrství 

 

doc. Ing. Aleš Materna, Ph.D. 
pro obor Fyzikání a materiálové inženýrství 

 

doc. Ing. Kamil Parkan, Ph.D. 
pro obor Organická chemie 

 

doc. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. 

pro obor Biologická chemie 
 

doc. Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 

pro obor Molekulární a buněčná biologie a genetika 
 

doc. RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. 

pro obor Molekulární a buněčná biologie 
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Osobní zprávy 

hou patří k nejsilnějším a nejatraktivnějším chemickým 

oborům na naší fakultě. Její pedagogické zaměření dobře 
koresponduje s jejím zaměřením odborným do oblasti 

moderních separačních metod, zejména v kombinaci 

s hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Je autorkou či 

spoluautorkou více než 90 publikací vesměs 
v renomovaných cizojazyčných časopisech s více než 1400 

citacemi a H-indexem 19. Od roku 2018 je vedoucí Kated-

ry analytické chemie na PřF UK a zřejmě první ženou ve 
funkci vedoucí katedry analytické chemie v našem státě. 

I při svém značném administrativním zatížení si i dnes 

najde čas na vlastní experimentální práci a dokáže z ní mít 

radost a přenášet tuto radost i na své studenty, jak se sluší 
a patří na správného vysokoškolského učitele. A když 

k tomu připočteme řešitelství či spoluřešitelství řady gran-

tových projektů, práci v Grantové agentuře UK a celou 
řadu dalších povinností, je obdivuhodné, že zvládá stejně 

příkladným způsobem i péči o rodinu, i když její tvrzení, 

že prakticky denně připravuje rodině teplou večeři, nebylo 

zatím experimentálně ověřeno. Ale i tak jménem svým 
i jménem všech pracovníků naší katedry přeji Zuzaně do 

dalších let hodně zdraví, spokojenosti, radosti z chemie 

i z rodinného života a občas i úlevu z domácích povinností. 
 

 Jiří Barek 

Významné životní jubileum 
profesorky Bosákové 
  
 

Prof. RNDr. Zuzana Bosáková, 

CSc., (rozená Tocksteinová) se 
narodila 6. 6. 1962 v Pardubicích. 

Oba její rodiče působili jako vyso-

koškolští učitelé chemie, a tak 

není divu, že se Zuzana vydala 
stejnou cestou. V letech 1980 až 

1985 vystudovala na Přírodově-

decké fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor analytické 
chemie a po tříletém studijním pobytu na Ústavu fyzikální 

chemie J. Heyrovského absolvovala v letech 1988–1992 

řádnou vědeckou aspiranturu na Katedře analytické che-

mie PřF UK. V roce 2006 byla na základě obhájené habili-
tační práce jmenována docentkou analytické chemie 

a v roce 2020 profesorkou analytické chemie. Po celou 

svoji profesní kariéru na Katedře analytické chemie PřF 
UK patří k nejaktivnějším pedagogům s vysoce nadprů-

měrným pedagogickým nasazením. Zvláště je nutné zdů-

raznit její zcela mimořádné nasazení v roli garanta oboru 

Klinická a toxikologická analýza, který zejména její záslu-

doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. 

pro obor Farmaceutická technologie 
 

Profesoři jmenovaní s účinností od 7. 6. 2022 
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rizeni-ke-jmenovani-
profesorem 

 

prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. 

pro obor Biomedicínské inženýrství 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického 

v Brně 

 
prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. 

pro obor Molekulární biologie a genetika 

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 

 
prof. Ing. Martin Černý, Ph.D. 

pro obor Biomedicínské inženýrství 

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického 
v Brně 

 

prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. 
pro obor Farmaceutická chemie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 

prof. Ing. Jan Merna, Ph.D. 
pro obor Makromolekulární chemie 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 
 

prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 

pro obor Metalurgie 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze 

 

prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. 
pro obor Molekulární biologie a genetika 

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 

 

prof. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. 
pro obor Fyzikální chemie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 
prof. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. 

pro obor Biochemie 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 
 

prof. Mgr. David Staněk, Ph.D. 

pro obor Genetika, molekulární biologie a virologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 

prof. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. 

pro obor Fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
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K osmdesátinám prof. Ing. L. Červeného, DrSc. 
 

Jak ten čas letí. Před 20 lety jsem napsal krátkou stať 

do tohoto časopisu k šedesátinám profesora Červeného. 
Článek jsem si přečetl a nebudu opakovat Liborovy začát-

ky v chemii a zmíním jen několik aspektů. 

Profesor Červený prošel po roce 1989 mnoha funkce-

mi, byl předsedou AS VŠCHT Praha, 6 let byl děkanem 
naší Fakulty chemické technologie a dalších 6 let pak pro-

děkanem a 18 let, až do r. 2009, byl vedoucím Ústavu 

organické technologie VŠCHT Praha. Mnoho lidí se bohu-
žel do organizační práce zamiluje a k vědecké práci se již 

nevrátí. Nejsem proti tomu, aby se u jednotlivců projevil 

organizační talent, který pak dále rozvíjejí, nelíbí se mi 

však, že to zdaleka nejsou jednotlivci, stalo se to téměř 
pravidlem. Vyjmenoval jsem funkce profesora Červeného 

záměrně. Jeho ani nenapadlo zůstat u organizační práce 

a během funkcí a i potom byl především vědcem a dráhu 
vědce nikdy neopustil. Tak by měl vypadat funkcionář 

univerzity. 

Profesor Červený se věnuje různým aspektům kataly-

tické hydrogenace, a to jak vlastnostem katalyzátorů, tak 
vlivu struktury látek na průběh hydrogenace a mnoha dal-

ším aspektům heterogenní katalýzy. Svou vědeckou práci 

prezentoval ve více jak 300 publikacích a také proto si ho 
vybralo známé vědecké nakladatelství Elsevier jako edito-

ra knihy Catalytic Hydrogenation.  

Profesor Červený rád uvádí, že jeho působení zahrnu-

je i jiné než jen čistě vědecké aspekty, je aktivní 
i v aplikované chemii. Je autorem více než 60 patentů, 

z nichž mnohé realizoval především ve firmě Aroma Praha 

a.s. Například ve výrobě hydroskořicového alkoholu, který 
Aroma zavedla podle postupu prof. Červeného, byla ev-

ropským lídrem. S Aromou Praha, kde realizoval asi 

20 výrobních postupů, spolupracuje již mnoho desítek let. 

Toho si všimla agentura Dobrý den a udělila kolektivu 
profesora Červeného a firmě Aroma Certifikát o vytvoření 

českého rekordu nejdelší nepřetržité spolupráce akademic-

kého pracoviště a průmyslového podniku. Jeho znalosti 
o chemii vonných látek využívají i zahraniční firmy jako 

Miltitz Aromatic, Evonic, Symrise, Quest aj. Prof. Červe-

ný není parfumérem, nýbrž chemikem, nicméně sem tam 

přinese vonnou směs, která okouzlí mou ženu.  
Profesor Červený je i významný popularizátor vědy, 

často vystupuje v rozhlase nebo v televizi v pořadech 

o vonných látkách.  
Ve svých 80 letech stále přednáší studentům předmět 

Organická technologie, je členem státnicových komisí na 

VŠCHT Praha i na STU Bratislava. V posledních letech 

vychoval i svého následovníka doc. Ing. E. Vyskočilovou, 
Ph.D., která se věnuje též výzkumu katalytických hydroge-

nací a v této oblasti úspěšně publikuje.  

Již před 20 lety jsem se zmínil o úspěšné činnosti 
profesora Červeného v korespondenčním šachu. Zde stále 

patří k důležitým reprezentantům ČR, v současné době 

např. hraje v duelu ČR – Benelux.  

A ještě zmíním jednu změnu v životě prof. Červené-
ho. Před 20 lety jsem napsal, že chodí pravidelně hrát fot-

bal v pondělí, nyní ho hraje pravidelně ve středu.  

Já i spolupracovníci Ústavu organické technologie Ti 

přejí ještě dlouhá léta s tvou milovanou manželkou. Těším 
se na další setkání na pivě U Pětníka.  

 

Josef Pašek     

 
 

K životnímu jubileu  
profesora Jiřího Svobody  
 
Profesor Ing. Jiří Svoboda, 

CSc., skvělý organický chemik, 

pedagog a propagátor chemie, 

oslavil 7. května 2022 své sedm-
desáté narozeniny. Toto životní 

jubileum si jistě zaslouží krát-

kou bilanci jeho aktivit. Prof. 
Svoboda absolvoval Vysokou 

školu chemicko-technologickou v Praze v roce 1976. 

Disertační práci vypracoval na Katedře organické chemie 

VŠCHT Praha a obhájil v roce 1980. Na stejném místě pak 
působil nejprve jako vědecký pracovník a posléze jako 

odborný asistent. Po habilitaci v roce 1993 byl v roce 2002 

jmenován profesorem organické chemie.  
Ve své bohaté kariéře se prof. Svoboda rovnoměrně 

věnoval nejen vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti, 

ale i rozvoji spolupráce VŠCHT Praha s průmyslovou 

sférou. Je autorem či spoluautorem více než 120 vědec-
kých publikací zaměřených na přípravu a studium hetero-

cyklických sloučenin, zejména kondenzovaných aromatic-

kých heterocyklů. Mnohé z připravených látek pak ve své 
pracovní skupině využil při syntéze látek s kapalně krysta-

lickými vlastnostmi a syntéze heterocyklických sloučenin 

pro využití v materiálové chemii. V těchto oblastech navá-

zal spolupráci se zahraničními pracovišti, která vyústila 
v řešení několika mezinárodních projektů. Úspěšnou spo-

lupráci s průmyslovou sférou pak dokladuje spoluautorství 

prof. Svobody na padesáti patentech i zavedení výroby far-
maceutické substance piroxicamu ve Spolaně Neratovice. 

Prof. Svoboda se velkou měrou zasloužil o rozvoj 

výuky organické chemie a organické syntézy. Byl vedou-

cím překladatelských týmů a editorem překladu šestého 
a osmého vydání učebnice J. McMurry, Organic Chemis-

try a šestého vydání příslušné cvičebnice. Tento překlad se 

posléze stal základním učebním textem pro výuku organic-

ké chemie v českém a slovenském jazykovém prostředí. 
Několika generacím studentů, organických chemiků, pře-

dával svoje znalosti a zkušenosti v oblasti organické synté-

zy, a to nejen v posluchárnách, ale rovněž prostřednic-
tvím několika učebních textů využívaných jak na VŠCHT 

Praha, tak na dalších vysokých školách. Protože se orga-

nická syntéza rozvíjí velice rychle, svoje skripta neustále 

aktualizuje a díky tomu patří tento učební text k jedněm ze 
základních opor při studiu. Je s podivem, že organická 

syntéza u prof. Svobody historicky patřila ke „strašákům“ 

magisterských studentů Ústavu organické chemie. Velký 
respekt pak tento předmět vždy vzbuzoval i u doktorských 

studentů z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 

a dalších vysokých škol, kteří si předmět zvolili jako cestu 
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k důkladnému poznání metod organické syntézy. Možná 

odtud pramení pověst prof. Svobody jako přísného peda-
goga, který se u zkoušky s nikým příliš „nepárá“. Tato 

pověst se postupně rozšířila i mezi studenty základního 

studia a mnozí z nich, přidělení na ústní zkoušku „ke Svo-

bodovi“, často propadali malomyslnosti. Dlužno však po-
dotknout, že zcela zbytečně. Zkouška u prof. Svobody, 

především pak ta z organické syntézy, byla skvělou mož-

ností ověřit vlastní znalosti řešení syntetických problémů 
v kolegiální atmosféře. Z osobní zkušenosti může spoluau-

tor tohoto příspěvku říci, že pokud zkoušený po této disku-

si odešel s nedostatečnou, bylo to vždy po vzájemné shodě 

a s vědomím, že organická syntéza vyžaduje širší přehled 
v metodice i plánování syntetického postupu.  

Profesor Svoboda se vždy snažil pozitivně ovlivňovat 

chod Ústavu organické chemie a celé VŠCHT Praha, a to 
především v letech 2006–2016 jako vedoucí Ústavu orga-

nické chemie. Byl dlouholetým členem vědecké rady 

FCHT VŠCHT Praha a VŠCHT Praha. Profesor Svoboda 

patří mezi velké osobnosti VŠCHT Praha a organické che-
mie. Vychoval celou řadu diplomantů a doktorandů, kteří 

dnes působí na významných pozicích v chemických a far-

maceutických firmách v ČR i v zahraničí. Jak sám zdůraz-
nil při přebírání medaile Emila Votočka za svoji celoživot-

ní pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost: „Mezi 

svými studenty jsem nezestárl.“ A proto i dnes energicky 

předává své nesmírné zkušenosti další generaci budoucích 
organických chemiků. Jirko, přejeme Ti společně s celou 

velkou rodinou organiků pevné zdraví, hodně štěstí a ještě 

řadu nových molekul, které v Tvých baňkách vzniknou. 
Když se postavíte na okraj moře, většina lidí vám 

bude vyprávět o krásných ostrovech v dálce a pak vás ne-

chá stát na břehu. Profesor Svoboda vám o nich řekne to 

dobré, ale i zlé. Pokud se stále chystáte odplout, pomůže 

vám veslovat, i když sám pluje jinam a vaše cesta ho jenom 
zdrží.  

 

Michal Kohout, Miloslav Nič a Radek Cibulka 

 
 

Životní jubileum prof. Zdeňka Samce 
 

Srdečně gratuluji prof. Zdeňku Samcovi, který v srp-
nu oslaví 75. narozeniny, přeji mu zdraví a mnoho úspěchů 

a především mu vřele děkuji za všechnu skvělou práci, 

kterou pro Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 

AV ČR od roku 1970 odvádí. 
Nejdůležitější vědecké výsledky Z. Samce spadají do 

nového oboru elektrochemie na rozhraní dvou nemísitel-

ných roztoků elektrolytů, který spoluzaložil. Řadou origi-
nálních studií podstatně přispěl k rozvoji metodologie 

výzkumu procesů přenosu náboje přes tato rozhraní, zvláš-

tě k rozvoji cyklické voltametrie a impedanční spektrosko-

pie, a jejich teorie. Jeho práce vedly k objasnění procesů 
na těchto rozhraních, zejména nabíjení elektrické dvojvrst-

vy, specifické adsorpce, kinetiky přenosu náboje, elektro-

depozice kovů a elektrokatalýzy. V poslední době se prof. 

Samec věnuje využití iontových kapalin a elektrochemic-
kým procesům zahrnujících malý počet částic. Jeho vědec-

ké výsledky jsou shrnuty ve více než 200 publikacích ve 

špičkových mezinárodních časopisech (Electrochim. Acta, 

J. Electroanal. Chem., Electrochem. Commun., Anal. 
Chem., J. Am. Chem. Soc.), které získaly více než 7000 

citací (h-index 50). Vědecká činnost prof. Samce byla 

oceněna medailí MŠMT I. stupně za soubor prací o elek-
trochemických a povrchových dějích na kapalných rozhra-

ních (2002), cenou Akademie věd za dosažené vynikající 

výsledky velkého vědeckého významu (2006), Shikatovou 

medailí Polarografické společnosti Japonska za příspěvky 
k elektroanalytické chemii (2008), Hanušovou medailí 

České společnosti chemické za zásluhy o rozvoj české 

elektrochemie (2009), oceněním “ISE Fellow” Mezinárod-
ní elektrochemické společnosti (ISE) za vynikající vědec-

ké výsledky v oboru elektrochemie (2012) a čestnou obo-

rovou medailí AV ČR Jaroslava Heyrovského za zásluhy 

v chemických vědách (2019). 
Přestože prof. Samec byl vždy hlavně velmi kvalitním 

a inovativním vědcem, vzal na sebe také zodpovědnost 

a zapojil se do vědeckého vedení našeho ústavu. V letech 
1996–2006 působil jako vedoucí Oddělení elektrochemie 

a poté v letech 2007–2017 jako ředitel ústavu. Jako jeho 

nástupce v posledně jmenované funkci jsem měl tu čest 

ujmout se vedení ústavu, který z velké části formoval prof. 
Samec. “The Heyrovsky Institute is a jewel of the CAS. It 

is one of the few internationally recognized scientific 

brands in the Czech Republic and it competes at a top Eu-
ropean level on the worldwide stage.” To jsou úvodní slo-

va, která formuloval předseda hodnotící komise Akademie 

věd pro roky 2015–2019 prof. Peter Chen (ETH Zurich). 

Věřím, že takto pozitivní hodnocení vyplývá z kompetent-
ní a kolegiální manažerské práce prof. Samce, za což bych 

mu chtěl poděkovat a ještě jednou srdečně poblahopřát 

k jeho životnímu jubileu. 
Martin Hof  
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Odešel Mirek Ledvina 
 

RNDr. Miroslav Ledvina, CSc. 

tragicky zahynul 2. dubna 2022.  
Mirek absolvoval Přírodovědec-

kou fakultu UK v Praze, kde se 

věnoval chemii cukrů. Této 

oblasti chemie se věnoval 
i v ÚOCHB ČSAV, kde v roce 

1984 obhájil kandidátskou di-

sertační práci zaměřenou na 
chemii nukleosidů. V ÚOCHB zůstal po obhájení a rozvi-

nul širokou spolupráci s VÚ veterinárního lékařství, Uni-

verzitou Palackého, Fyzikálním ústavem AV ČR, farma-

ceutickou firmou Bioveta, a.s., výzkumnou firmou 
v oblasti chemie a farmakologie APIGENEX s.r.o., a dal-

šími odbornými subjekty. Díky svým organizačním schop-

nostem se stal úspěšným žadatelem o granty. Důkazem 
bylo i ocenění grantovou agenturou TAČR za spolupráci 

mezi výzkumnou a aplikační sférou. Tuto svoji přednost 

bohatě uplatnil i na VŠCHT Praha, kam v roce 2014 na-

stoupil do Ústavu chemie přírodních látek. Zde pokračoval 
v práci v oblasti chemie sacharidů, dále se věnoval využití 

nanodiamantů, konstrukci biosenzorů, rozvoji využití lipo-

somů, přípravou účinných adjuvans a částečně i peptidů. 
Je autorem na 100 odborných sdělení a řady patentů, 

z nichž nejdůležitější popisuje vakcínu pro prevenci ly-

meské boreliózy. 

Mirek nezkazil žádnou legraci. Proslul veselým 
a kolegiálním charakterem, laskavou a kamarádskou péčí 

o studenty, ale i svým mimořádným zápalem pro práci, 

která jej bavila a přinášela mu uspokojení. 
 

Roman Effenberg a Pavel Drašar 

 
 

Vzpomínka na doc. RNDr. Miloně Tichého, 

DrSc. († 23.1.2022) 
 

Doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc. se narodil roku 1937 
v Praze. Absolvoval podskalskou Vyšší průmyslovou ško-

lu potravinářské chemie (1956) a poté Přírodovědeckou 

fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 1961 obhájil diplo-

movou práci na Katedře analytické chemie a později získal 
i titul RNDr. Po absolutoriu se rozhodl věnovat se vý-

zkumné a vědecké práci, na které zaměřil veškeré svoje 

úsilí a schopnosti a které pak naplňovaly jeho život až do 
zralého věku. V roce 1961 nastoupil do Ústavu hygieny 

práce a chorob z povolání a současně zahájil externí aspi-

ranturu v Ústavu fyzikální chemie ČSAV pod vedením 

doc. Ing. Rudolfa Zahradníka, kde se věnoval studiu kvan-
titativních vztahů mezi strukturou molekul a jejich biolo-

gickými účinky (QSAR) a stal se jedním z průkopníků 

tohoto směru. V něm posléze dosáhl svých největších vě-
deckých úspěchů a věhlasu a vydatně přispíval i k jeho 

popularizaci. Ústav hygieny práce a chorob z povolání byl 

v roce 1971 pod názvem Centrum hygieny práce a nemocí 

z povolání začleněn do Institutu hygieny a epidemiologie 
(IHE), a ten byl v roce 1992 přejmenován na Státní zdra-

votní ústav (SZÚ). Na tomto pracovišti, byť pod různými 

názvy, doc. Tichý působil přes 50 let. Vedle rozvoje metod 
QSAR a jejich využití v toxikologii a hygieně se věnoval 

také toxikologii těžkých kovů: jejich osudem v organismu 

(výzkumu metalothioneinů), možnostmi jejich imobilizace 

a též analytikou, kde přispěl k zavádění atomové absorpční 
spektrometrie do hygienických laboratoří. Zabýval se také 

přípravou a využitím certifikovaných referenčních materi-

álů a zaváděním systému akreditace hygienických labora-
toří. V SZÚ dlouhodobě působil ve funkci vedoucího od-

borné skupiny hygienicko-toxikologické analýzy. V roce 

1990 obhájil titul DrSc. na Farmaceutické fakultě UK 

v Hradci Králové a počátkem 90. let zahájil i pedagogické 
působení na své mateřské Katedře analytické chemie 

PřF UK, kde se v roce 1995 habilitoval. Zde zavedl zá-

kladní i specializované kurzy toxikologie a vedl řadu di-
plomových prací zaměřených na alternativní metody toxi-

kologického testování. Proslulým se stal zejména jím roz-

víjený test „zástavy pohybu nitěnek Tubifex tubifex“. 

Doc. Tichý byl řešitelem četných grantů, nadšeným a neú-
navným členem různých komisí, pracovních skupin a od-

borných společností, účastníkem a organizátorem řady 

setkání a konferencí. Aktivně působil mj. v České vědec-
kotechnické společnosti, České společnosti chemické, 

České společnosti biochemické, České společnosti pro 

klinickou a experimentální farmakologii, v poradním sboru 

hlavního hygienika ČR pro laboratoře a v redakčních ra-
dách řady odborných časopisů. I při tomto pracovním na-

sazení si dokázal najít čas na svoje záliby, mezi kterými 

byly především pes, chalupa, zahrada, les a myslivost. Po 
ukončení pracovní dráhy se stále vracel mezi bývalé kole-

gy a se zájmem sledoval dění v oboru. Odešel po dlouhé 

nemoci dne 23. 1. 2022 ve věku 85 let. Na pana docenta 

Miloně Tichého vzpomínáme jako na oblíbeného kolegu, 
velkorysého vedoucího, zarputilého diskutéra i příjemného 

společníka, kterému nic lidského nebylo cizí.  

 
Jaroslav Mráz 

        
  

Vzpomínka na prof. Ing.  
Milana Kratochvíla, CSc. 
(20.12.1924 – 13.2.2022)  
 
S prof. Ing. Milanem Kratochvílem, 

CSc., emeritním profesorem Masa-

rykovy univerzity, jsme se rozlou-
čili 22. 2. 2022 v brněnském kre-

matoriu. Do posledních dnů svého 

života vzpomínal na své působení 

na fakultě a chtěl být informován 
o životě na ústavu a pokrocích v jeho oblíbené organické 

chemii. 

Narodil se v obci Stařeč u Třebíče. Od narození vy-
růstal v uspořádané učitelské rodině, kde prožíval krásné 

pohodové dětství, na které velmi rád vzpomínal, a tam také 

získával předpoklady a chuť k dalšímu získávání nových 

poznatků a ke studiu. Proto také začal studovat na reálném 
gymnáziu v Třebíči, které absolvoval roku 1943, a chuť 
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pokračovat ve studiu ho dovedla na brněnskou techniku. 

Tam dosáhl v roce 1949 vysokoškolského vzdělání 
s akademickým titulem inženýr chemie a přijal místo asis-

tenta, které mu bylo nabídnuto hned po absolutoriu. Za-

krátko však odchází vykonat povinnou vojenskou službu, 

kterou absolvoval na Vojenské akademii v Brně. Tam mu 
také po její splnění nabídli místo asistenta, a tak tam půso-

bil jako odborný asistent v oboru chemie až do roku 1961. 

Vědeckou kandidaturu obhájil již v roce 1959 na Slo-
venské vysoké škole technické v Bratislavě. A v roce 1961 

je pozván vedoucím katedry prof. Jaromírem Hadáčkem 

na Katedru organické chemie tehdejší Univerzity 

J. E. Purkyně v Brně, kde byl v roce 1963 jmenován do-
centem. 

Tak se naplnil jeho mladický sen spojit život 

s chemií.  
Ve vědeckovýzkumné práci se soustředil na studium 

reaktivity kyslíkatých heterocyklických sloučenin, zejmé-

na halogenovaných tetrahydrofuranů, a to ve spolupráci se 

zahraničními pracovišti a s využitím tehdy právě se rozví-
jející moderní metody plynové chromatografie ve spolu-

práci s prof. Janákem. 

Rád přednášel a snažil se vždy studenty dovést 
k samostatnému pochopení studované problematiky a na-

lezení principů chemie. Byl však vždy pohotově připraven 

studenta navést na řešení problematiky. Své pedagogické 

mistrovství dociloval nejen vzornou přípravou na přednáš-
ky a semináře, ale i uměním logicky vysvětlit principy 

chemické reaktivity vycházeje ze struktury látek. Ke svým 

posluchačům se choval vždy kolegiálně a oni mu to oplá-
celi snahou nezarmoutit ho slabým prospěchem a nevědo-

mostí a i po letech se pak k němu vždy rádi hlásili.  

V Československu se jeho zásluhou poprvé v Brně 

začala přednášet organická chemie na jiném principu než 
úzce paměťovém zvládání discipliny. Milan Kratochvíl 

vždy důsledně vycházel ze struktury a z ní odvozoval reak-

tivitu. Byl často zván k přednáškám na toto téma na přátel-
ské univerzity v tehdejším Československu. Vodítkem pro 

jeho výuku mu byla tehdy velmi obtížně získávaná litera-

tura ze zahraničí (často se odkazoval na knihu autorů John 

D. Roberts a Marjorie C. Caserio). Svůj přístup u studentů 
prosazoval a studium jim usnadňoval přípravou řady učeb-

ních textů (Sešitů s návrhy na řešení dílčích problémů 

chemie), s vynikající odbornou grafikou, tehdy počítačově 
nepřístupnou, ve kterých s jistou dovedností logicky vy-

světloval principy reaktivity. Tato činnost vyústila ve vy-

daném studijním textu „Logická struktura chemie“.  

Se znalostí literatury v oboru dovedl velmi dobře 
předvídat nejbližší trendy vývoje organické chemie. A to 

vedlo k jeho zaměření na formalizaci organické chemie 

a následně až k možnému využívání počítačů pro tento 
účel. Zde se mu podařilo v úzké spolupráci s Jaroslavem 

Kočou kolem sebe vytvořit skupinku mladých lidí zaníce-

ných pro řešení uvedené problematiky. Z nich je možné 

jmenovat alespoň Vladimíra Kvasničku, Luďka Matysku, 
Milana Sekaninu a Jiřího Pospíchala. Zaměřili se na pro-

blematiku počítačového plánování organických syntéz 

a oblast počítačem podporované chemie vedoucí směrem 

k tvorbě matematických modelů v organické a biomo-
lekulární chemii a v molekulární biofyzice. V rámci ní byl 

vytvořen tzv. synthonový model organické chemie a zá-

kladní algoritmy, které vedly k tvorbě programového sys-

tému PEGAS pro počítačové návrhy organických syntéz 
jak pro akademické, tak zejména průmyslové odběratele. 

Celá problematika byla pak shrnuta v knize „Synthon Mo-

del of Organic Chemistry and Synthesis Design“ (Springer 
1989). 

 Při této příležitosti nelze zapomenout a nepřipome-

nout tmavé období života prof. Kratochvíla. Jeho pedago-

gická činnost byla násilně přerušena v roce 1972 
„fakultními normalizátory“, kdy mu byla nejprve zakázána 

výuka a styk se studenty, a nakonec v roce 1979 musel 

fakultu opustit. Po překonání nejrůznějších peripetií nalezl 
azyl ve Výzkumném ústavu čistých chemikálií – Lachema, 

kde se mohl ke své práci vrátit a pokračovat v ní. Teprve 

po roce 1990 mu bylo umožněno vrátit se zpět do učitel-

ského sboru na Katedru organické chemie Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1991 byl 

zaslouženě jmenován vysokoškolským profesorem. Pak 

v roce 1994, u příležitosti životního jubilea, mu byla udě-
lena Zlatá medaile Masarykovy univerzity a v roce 1996 

také Zlatá medaile Vysokého učení technického v Brně. 

Je třeba zde konstatovat, že svoje záměry a poslání 

nemohl prosazovat, nebýt šťastného setkání s chápavou 
a obětavou celoživotní partnerkou paní Jiřinou, se kterou 

vychoval dvě dcery. Často vzpomínal na své pohodové 

dětství a nápodobu se snažil realizovat také ve své rodině. 
Ve svém volném čase chodil s rodinou na výstavy a na 

výlety. Měl osobně i skvělé umělecké nadání, vytvořil 

několik sošek a maloval i obrazy, z nichž některé využil 

i v učebních textech. Rád se svěřoval a opakoval, proč byl 
v životě i přes malé i velké peripetie šťastný: protože neu-

měl závidět ani nenávidět.  

Dřívější úmrtí manželky mu způsobilo velkou ztrátu, 
se kterou se musel dlouho těžce vyrovnávat. Jeho nejbližší 

se mu však snažili všestranně pomoci tuto ztrátu překonat. 

Do posledních dní svého života se zajímal o vývoj chemie 

a život na katedře.  
Za jeho zásluhy o rozvoj organické chemie na Masa-

rykově univerzitě a přínos k její popularizaci a oblibě 

u studentů je třeba mu také srdečně poděkovat. Jeho jméno 
bude stále připomínat jeho usilovnou práci ve výchově 

mladých chemiků a snahu o moderní přístup v syntetické 

chemii.  

Rád bych konstatoval, že jméno prof. Milana Krato-
chvíla je hluboce zapsáno do historie organické chemie 

a my, kteří jeho milou povahu a schopnost vstupovat do 

přínosných odborných diskusí, jeho vysoce společenské 
vystupování a jednání pamatujeme, budeme na něj často 

vzpomínat. 

Čest budiž jeho památce. 

Milan Potáček 
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K úmrtí pana docenta Ing. 
Jiřího Čmolíka, CSc.  

(A farewell to Jiří Čmolík) 
 

Docent Jiří Čmolík se narodil 
21. 11. 1940 na Kladně. Dětská 

a středoškolská léta prožil v Karlo-

vých Varech, kde v roce 1957, teh-
dy na Jedenáctileté střední škole, 

maturoval. Po maturitě vedla přímá 

cesta na Vysokou školu chemicko-

technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a bioche-
mické technologie, kterou na specializaci technologie mlé-

ka a tuků úspěšně dokončil v roce 1962.  

Ihned po absolvování VŠCHT Praha, v srpnu 1962, 
nastupuje do tehdejších Severočeských tukových závodů 

v Ústí nad Labem (později Setuza a.s.). Jako technolog 

provozu měl možnost se seznámit s problematikou, tech-

nickou a technologickou úrovní tohoto největšího podniku 
tukového průmyslu. Od roku 1971 byl, jako vedoucí útva-

ru technického rozvoje, přímo spoluzodpovědný za tech-

nologickou úroveň a její další směrování; v 80. letech jako 
technický ředitel a posléze ředitel podniku. V roce 1988, 

po závažném onemocnění, se vrací do útvaru technického 

rozvoje a výzkumu, kde setrval až do odchodu do důchodu.  

Jiří Čmolík patřil k osobnostem, pro které cílené celo-
životní vzdělávání, sebevzdělávání, bylo nejen samozřej-

mostí, ale přímo životní potřebou. Nejen jeho učitelé na 

VŠ, ale i jeho spolužáci jej považovali za studijní typ. Ve-
dle svého zaměstnání tak v letech 1967–1972 jako externí 

aspirant absolvoval vědeckou přípravu, což dnes nazývá-

me doktorským studijním programem, a v roce 1972 obhá-

jil na VŠCHT Praha kandidátskou disertační práci z oblasti 
oleochemie – „Základní vlastnosti disperzních soustav 

směsí vyšších mastných kyselin a jejich význam 

v průmyslovém procesu výroby technické kyseliny stearo-
vé a olejové na odstředivkách“. Se svou alma mater byl 

pak v nepřetržitém odborném kontaktu do posledních chvil 

svého života. Odborně spolupracoval s tehdejším Ústavem 

chemie a analýzy potravin a s Ústavem technologie mléka 
a tuků. Dovedl velmi úzce spojovat technický rozvoj prů-

myslového podniku s výchovou mladé generace. Řada 

z nás, dnes absolventů specializace technologie mléka 

a tuků, měla možnost pod jeho odborným vedením splnit 
povinnou odbornou stáž. Témata byla vždy zaměřena na 

řešení konkrétních technologických nebo analytických 

problémů, rádi na tyto stáže vzpomínáme jako bývalí stu-
denti a později jako asistenti. 

Bylo i jeho zásluhou, že technický a technologický 

stav tehdy největšího závodu tukového průmyslu reflekto-

val aktuální vývoj ve světě. Po dobu jeho působení ve 
firmě došlo ke dvěma kompletním modernizacím, kom-

plexním obměnám šnekových lisů a extraktorů surovárny 

podniku. Podobný vývoj probíhal v rafinerii, kdy počát-
kem 70. let byly šaržové technologie nahrazovány nejmo-

dernějšími kontinuálními, jako bylo kontinuální odkyselo-

vání firmy Westfalia nebo kontinuální deodorace firmy 

Bernardini. Tyto technologie pak byly v 90. letech nahra-

zeny současnou technologií fyzikální rafinace. Podobným 
způsobem byly rozvíjeny technologie výroby mastných 

kyselin. Na problematiku separace disperzí krystalů kyseli-

ny stearové od kapének kyseliny olejové se zaměřil i ve 

své disertační práci. Bylo jeho zásluhou, že v 80. letech 
byla uvedena do provozu moderní kontinuální technologie 

hydrolýzy tuků, základ výroby mastných kyselin a dalších 

derivátů v tehdejším Československu. 
Na pozadí technického vývoje došlo kolem roku 1980 

k zásadní změně ve skladbě olejnin, kdy hlavní olejninou 

se stává řepka olejka s nízkým obsahem kyseliny erukové 

a postupně přicházely nové odrůdy s klesajícím obsahem 
glukosinolátů. Důsledky této změny zasáhly celý sektor 

tukových potravin, včetně například výroby cukrovinek 

a výroby krmiv. S přechodem na novou surovinu bylo 
třeba řešit řadu problémů, které, viděno pohledem spotře-

bitele, se promítaly do oxidační stability oleje, z něho vy-

ráběných ztužených tuků a do struktury a textury margarí-

nů a pokrmových tuků. Řadu těchto otázek řešil doc. 
Čmolík s odborníky z akademické sféry. Oba jmenované 

ústavy VŠCHT Praha se spolupodílely na řešení oxidační 

stabilizace olejů a chemické modifikace oleje cestou hyd-
rogenace. Problematiku struktury a textury tukových vý-

robků začal řešit s Ústavem pro hydrodynamiku tehdejší 

ČSAV. Vyústění trpělivé, pečlivé a systematické odborné 

práce doc. Čmolíka a jeho spolupracovníků je možné ve 
zkratce dokumentovat na vývoji kvality oleje, když ji pro-

mítneme do jednoho parametru – do záruční doby, která 

vzrostla z 3–4 měsíců v 70. letech na 5 po roce 1990 a na 
12 a více měsíců po roce 2000.  

Ze spolupráce s akademickou sférou vznikla řada 

odborných a vědeckých prací, a tak v roce 1992 podává 

Jiří Čmolík na VŠCHT Praha habilitační práci na téma 
„Získávání a využití řepkového oleje“. Na vysoké škole 

pak po více jak 20 let přednášel oleochemickou část 

z technologie tuků. Z jeho aktivit bych nejvíce vyzdvihl 
jeho nezastupitelnou roli oponenta, jednak závěrečných 

a habilitačních prací na VŠCHT Praha, jednak pro vědecké 

časopisy – zejména pro European Journal of Lipid Science 

and Technology, European Food Research and Technolo-
gy a pro domácí Czech Journal of Food Sciences.  

Jiří Čmolík byl od roku 1974 členem ČSCH a dlouho-

letým členem výboru Odborné skupiny pro tuky, detergen-
ty a kosmetickou chemii, od roku 1991 pak členem Ameri-

can Oil Chemists Society. Odborná skupina ČSCH v roce 

2000 ocenila jeho přínos udělením Pamětní medaile Vítěz-

slava Veselého.  
Jiří Čmolík odešel. Můžeme říci, že nejenom my jsme 

měli to štěstí, že jsme se s ním mohli setkávat při nejrůz-

nějších pracovních a odborných příležitostech. Byl nám 
učitelem, mj. oponentem našich závěrečných prací, 

a nakonec kolegou, na kterého jsme se mohli vždy spoleh-

nout. Budeme na něj vždy s úctou vzpomínat. 

 
Vladimír Filip, Jan Kyselka 
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Výročí a jubilea 

Jubilanti ve 4. čtvrtletí 2022 
Uveřejněno se souhlasem jubilujících.  
  
85    
prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc., (30.11.), Praha    
   
80      
prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., (12.10.), 

Univerzita Palackého v Olomouci 
        
75      
Ing. Karel Aim, CSc., (16.10.), ÚCHP AV ČR Praha  
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., (19.10.), 

Univerzita Palackého v Olomouci  
MVDr. Ing. Martin Švigler, (16.11.), Herbex Czechia, 

Nedašov         
 
70       
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc., (5.10.), Univerzita 

Palackého v Olomouci 

RNDr. Václav Kašička, CSc., (10.10.), ÚOCHB AV ČR 
Praha  

prof. RNDr. Irena Valterová, CSc., (15.10.), ÚOCHB 
AV ČR Praha 

         
65       
PhMr. Karel Palát, CSc., (6.10.), FaF UK Praha  
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc., (31.12.), Univerzita 

Palackého v Olomouci  
     
Srdečně blahopřejeme 
  

Zemřelí členové Společnosti  
 

doc. Ing. Jiří Čmolík, CSc., zemřel 9. března 2022 ve 
věku 81 let, 

Ing. Miloslav Rotrekl, zemřel 9. května 2022 ve věku 
74 let. 

 
Čest jejich památce 
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