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Otiskujeme synopsi názvoslovného návrhu z oboru 
anorganických polymerních gelů  a  materiálů, který byl 
připraven Divizí IUPAC pro anorganickou chemii a Divizí 
pro polymery. Návrh  je určen k posouzení a kritice che-
mické veřejnosti. Zájemci o bli��í informace či o texty 
návrhů se mohou obrátit na adresu Národního střediska 
IUPAC v České republice: 
Ing. Jaroslav Kahovec, CSc. 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Heyrovského nám. 2 
162 06 Praha 6 
tel. 296 809 322, fax 296 809 410, e-mail  kah@imc.cas.cz 

Návrh je té� vystaven na webové stránce IUPAC na adrese  
http://www.iupac.org/reports/provisional/index.html 
Připomínky k návrhům je třeba zaslat do 31. července 2006 
na adresu: 
Prof. Richard G. Jones 
University of Kent 
School of Physical Sciences 
Centre for Materials Research 
Canterbury, Kent CT2 7NR 
Velká Britanie 
Tel: +44 (1227) 823 544, Fax: +44 (1227) 827 558 
E-mail: R.G.Jones@kent.ac.uk 

 

 

 

DOPORUČENÍ IUPAC 
 
 
Definitions of Terms Relating to the Structure 
and Processing of Inorganic and Polymeric 
Gels and Networks, and Inorganic Polymeric 
Materials 

 
This document defines terms related to the structure 

and processing of inorganic, polymeric and hybrid inor-
ganic-polymeric materials from precursors, through gels to 
solid products. It is divided into four sections, precursors, 
gels, solids and processes and the terms have been re-
stricted to those most commonly encountered. For the sake 
of completeness, and where they are already satisfactorily 
defined for the scope of this document, terms from other 
IUPAC publications have been used. Otherwise, the terms 
and their definitions have been assembled in consultation 
with experts in the relevant fields. The definitions are in-
tended to assist the reader who is unfamiliar with sol-gel 
processing, ceramization and related technologies and 
materials, and to serve as a guide to the use of standard 
terminology by those researching in these areas. 

 

NOMENKLATURA A TERMINOLOGIE 

V čísle Chem. Listy 100, 302 (2006) jsme uvedli chybnou informaci v rubrice Zákony, které ovlivní �ivot chemiků 
v článku Odborná způsobilost chemiků.  

Správné znění bodu 3 v odstavci (1a) §44b Zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 258/2000 Sb. ve znění pozděj�ích úprav je následující:  

 
�3. získali vysoko�kolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, nebo� 

 
 
V�em čtenářům se omlouváme 

redakce 

OPRAVA 


