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řená na analýzu aminokyselin na polymerním mikročipu 
s bezkontaktní vodivostní detekcí. První den programu byl 
zakončen předná�kami o stanovení nitrofenolů pomocí 
kapilární zonové elektroforézy s amperometrickou detekcí 
(Dr. Fischer, PřF UK Praha) a o vyu�ití diamantových 
mini- a mikroelektrod v miniaturizovaných analytických 
zařízeních (prof. Barek, PřF UK Praha). Druhý den zaháji-
la předná�ka Dr. Coufala (PřF UK Praha) věnovaná obec-
né problematice miniaturizace v separačních metodách 
a předná�ka Tom van de Goora (Agilent Technologies, 
Waldbronn, Německo) nazvaná HPLC-chip-MS: Ultimate 
sensitivity and ease of use for a wide range of applications. 
Program byl uzavřen předná�kou Dr. Foreta (Ústav analy-
tické chemie AV ČR Brno) věnované problematice mik-
rofluidiky a nanotechnologie v chemické analýze a závě-
rečnou diskusí. Kurs se setkal s příznivou odezvou u vět�i-
ny účastníku, na jejich� �ádost bylo připraveno CD 
s powerpointovými prezentacemi přednesených příspěvků. 

 
Dal�í informace o rozsáhlé činnosti Pra�ského analytické-
ho centra inovací lze nalézt na  http://www.gacr.cz/PACI. 
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Snaha o zrychlení a zlevnění analýz a zvý�ení jejich 
citlivosti a selektivity vede mimo jiné i ke zmen�ování 
měřítka prováděných operací. Jedním z výsledků tohoto 
procesu interakce analytické chemie s moderní technolo-
gií, elektronikou, mikrofluidikou a dal�ími obory je i kon-
cept tzv. laboratoře na čipu. Moderní techniky miniaturiza-
ce umo�ňují na jediný čip o plo�e řádově cm2 umístit např. 
v�echna pomocná zařízení, kolony či kapiláry pro separaci, 
detekční zařízení atp., co� vede k miniaturizaci celého 
analytického systému, jeho snadné přenositelnosti, sní�ení 
jeho ceny a v neposlední řadě i k výraznému sní�ení spo-
třeby drahých chemikálií a rozpou�tědel. Vzhledem 
k neustále rostoucímu významu tohoto přístupu v moderní 
analytické chemii uspořádalo Pra�ské analytické centrum 
inovací dvoudenní kurs věnovaný této problematice. Tento 
kurs proběhl ve dnech 25. a 26. září 2007 ve studijním 
a informačním centru České zemědělské univerzity 
v Praze-Suchdole a byl zaměřen na vyu�ití mikrofluidiky 
v chemické analýze, vývoj a vyu�ití miniaturizovaných 
integrovaných separačních zařízení a jejich kombinací 
s různými detekčními zařízeními (např. s hmotnostním 
spektrometrem, snadno miniaturizovatelnými elektroche-
mickými detektory, atp.). Po úvodní předná�ce Dr. Mucka 
(Max-Planck-Institut für Chemische Ekologie, Jena) věno-
vané vývoji a vyu�ití miniaturizovaných integrovaných 
separačních zařízení v MS-proteomice a elektrochemii 
následovala předná�ka Dr. Tůmy (1. LF UK Praha) zamě-
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