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Úvod 

 
V západní Evropě je ji� dlouho pozorován postupný 

pokles zájmu studentů o přírodní vědy a v současné době 
je tento trend patrný i u nás1. Z velké části je to způsobeno 
tím, �e studium přírodních věd klade poměrně velké náro-
ky na abstraktní my�lení, neboť moderní chápání jevů 
v přírodě se ji� posunulo do sfér, které označujeme před-
ponou �nano-�. Tato oblast je ji� na�im smyslům tě�ko 
přístupná a moderní věda stojí na mnoha abstraktních kon-
strukcích jako např. foton, spin či energie. Ukazuje se, �e 
motivace studentů porozumět těmto pojmům mů�e být 
výrazně podpořena, pokud je teoretický výklad doplněn 
názornými experimenty, nejlépe takovými, které si studen-
ti mohou sami vyzkou�et. Výrazným motivačním faktorem 
je také informace, jakým způsobem je mo�no popisovaný 
jev uplatnit v praxi2,3. Spektroskopické či mikroskopické 
techniky vyu�ívající luminiscenci dnes patří mezi nejpou-
�ívaněj�í metody v základním výzkumu v �iroké �kále 
přírodovědných disciplín a − ač si to vět�inou neuvědomu-
jeme − zařízení vyu�ívající tohoto jevu nás obklopují do-
slova na ka�dém kroku (viz ní�e). Také díky tomu, �e pro-
vedení mnoha luminiscenčních experimentů je poměrně 
nenáročné, mohlo by být zařazení luminiscenčních experi-
mentů zajímavým doplňkem výuky přírodních věd, přede-
v�ím chemie a fyziky. 

Záhadný jev luminiscence (světélkování) přitahoval 
pozornost lidí u� od pradávna a popisy světélkujícího moře 
mů�eme nalézt u� v antické literatuře4, plné porozumění 
těmto jevům umo�nil v�ak a� rozvoj kvantové mechaniky 
počátkem 20. století. Luminiscenci definujeme5 jako pře-
bytek světelného záření tělesa nad úrovní tepelného vyza-
řování v dané spektrální oblasti při dané teplotě, jestli�e 
tento přebytek trvá déle ne� 10−10 s. Na molekulární úrovni 
je mo�no tento jev vysvětlit tak, �e molekula se při přecho-
du ze stavu s vy��í energií (zpravidla první excitovaný 
stav) do stavu s ni��í energií (zpravidla základní stav) zba-
vuje přebytečné energie vyzářením světelného kvanta 

(fotonu), přičem� energie tohoto fotonu je rovna rozdílu 
energií těchto dvou stavů. Podle mechanismu, jakým se 
molekula dostane do excitovaného stavu, mů�eme rozli�it 
různé druhy luminiscencí, např. katodovou luminiscenci 
(excitace po dopadu elektronů � obrazovky televizorů), 
rentgenoluminiscenci (excitace RTG zářením � luminis-
cenční stínitka, scintilátory), elektroluminiscence (excitace 
přilo�eným elektrickým polem či procházejícím elektric-
kým proudem � světelné diody, polovodičové lasery) 
a dal�í6.  

Pro didaktické účely se jako nejvhodněj�í jeví chemi-
luminiscence, která nastává při některých exotermických 
reakcích, při nich� meziprodukty nebo konečné produkty 
vznikají v excitovaném stavu (v přírodě např. světélkování 
světlu�ek či pařezů) a fotoluminiscence, kdy excitovaného 
stavu je dosa�eno pohlcováním světla v ultrafialové, vidi-
telné či blízké infračervené oblasti spektra, přičem� vlnová 
délka emitovaného světla je odli�ná od vlnové délky světla 
absorbovaného (čili dochází ke �změně barvy� světla). 

Připravili jsme několik jednoduchých luminiscenč-
ních pokusů, o kterých se domníváme, �e by mohly efekt-
ním způsobem doplnit výuku chemie či fyziky. U ka�dého 
experimentu kromě návodu přidáváme je�tě pár tipů pro 
správné provedení, poté následuje teoretické vysvětlení 
jevu a jeho mo�né vyu�ití. 

 
 

Experimentální část 
 
C h e m i l u m i n i s c e n c e  s i n g l e t o v é h o  k y s l í k u  

 
Drtivá vět�ina stabilních molekul má spárované elek-

trony. Jeliko� elektron mů�e mít spin +1/2 nebo −1/2; cel-
kový elektronový spin molekuly je celé číslo. Vět�ina mo-
lekul má v základním stavu (stavu s nejni��í energií) cel-
kový spin roven nule a také průmět spinu mů�e nabývat 
jediné hodnoty a to 0 (odtud označení singletový stav). 
Vzácněji se vyskytují molekuly, které mají v základním 
stavu celkový spin 1 a jeliko� průmět spinu mů�e nabývat 
tří hodnot (−1, 0 nebo 1), označujeme tento stav jako tri-
pletový. Mezi tyto vzácné výjimky patří i molekula kyslí-
ku O2. 

 
R u d á  z á ř e 7  

 
Do roztoku vzniklého smí�ením 100 ml 30% roztoku 

NaOH a 50 ml 30% roztoku H2O2 zavádíme chlor (v di-
gestoři), který lze připravit reakcí 65 ml 30% HCl s 16 g 
KMnO4 (případně reakcí  81 ml 30% HCl s 22 g MnO2 
nebo reakcí 94 ml 30% HCl s 25 g K2Cr2O7). Pozorujeme 
chemiluminiscenci v oran�ovo-červené oblasti spektra. 

Pro přípravu chloru doporučujeme pou�ít frakční 
baňku, do které nasypeme manganistan draselný a z dělící 
nálevky přikapáváme kyselinu chlorovodíkovou, vznikají-
cí chlor zavádíme hadičkou přímo do připraveného rozto-
ku. Chlor by se  měl před zaváděním do roztoku čistit za-
váděním do vody. Ověřili jsme v�ak, �e pokus probíhá 
i bez či�tění chloru a dokonce i efektněji. 
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Roztok, do kterého zavádíme chlor, bychom měli 
optimálně chladit po celou dobu pokusu. Zjistili jsme v�ak, 
�e postačí roztok před pokusem dobře vychladit ve vodě 
z vodovodu.  Z bezpečnostních důvodů je vhodné zařadit 
promývačku k pohlcování nezreagovaného chloru 
(nezbytně nutné to není pouze v případě, �e provádíme 
pokus v digestoři; prakticky se toti� v�echen chlor pohltí 
ji� při zavádění do roztoku).  

 
Bezpečnost pokusu a tipy 

Pokud studenti nesmějí pracovat s koncentrovanými 
�íravinami, mů�e být tento pokus pouze demonstrační. Při 
pokusu vzniká jedovatý chlor, proto je nutné dbát na maxi-
mální těsnost celé aparatury a pokus provádět v digestoři. 
Z bezpečnostního hlediska je dobré přidat je�tě jednu pro-
mývací baňku s roztokem hydroxidu sodného, s ním� by 
případně reagoval chlor unikající z první promývací baň-
ky. Při případné nehodě ukončíme pokus uzavřením ko-
houtu u dělicí nálevky. Je důle�ité mísit roztoky peroxidu 
a hydroxidu velmi pomalu, jeliko� při smíchání pění 
a mohlo by dojít k potřísnění �íravinou, roztok je nutno 
chladit. Pokus je důle�ité provádět v dobře zatemněné 
místnosti, jinak nepůsobí tak efektně. Pokud pokus nefun-
guje, pak přidáme je�tě trochu peroxidu vodíku. 

 
Princip 

Ve frakční bance vzniká chlor podle rovnice 1a (nebo 
rovnice 1b či 1c): 
16 HCl + 2 KMnO4 → 5 Cl2 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O  (1a) 

4 HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2 H2O       (1b) 

14 HCl + K2Cr2O7 → 3 Cl2 + 2 CrCl3 + 2 KCl + 7 H2O      (1c) 
Chlor je zaváděn do promývací baňky, kde reaguje 

s hydroxidem sodným podle rovnice (2): 
Cl2 + 2 NaOH → NaClO + NaCl + H2O        (2) 

Vznikající chlornan sodný dále reaguje s peroxidem 
vodíku podle rovnice (3): 
NaClO + H2O2 → NaClO2 + H2O         (3) 

Vzniká nestabilní chloritan sodný, který se rozkládá 
podle rovnice (4):  
NaClO2 → *O2 + NaCl          (4) 

Molekula kyslíku *O2 se nachází v singletovém stavu 
(tzv. singletní kyslík). Jak ji� bylo uvedeno vý�e, u mole-
kuly kyslíku nejde o stav s nejni��í energií, je to tedy stav 
excitovaný (proto * v označení). Singletový kyslík mů�e 
být generován různými reakcemi v různých formách, 
nicméně v kondenzované fázi je významná pouze forma 
*O2 (1∆g), která mů�e přecházet do základního stavu třemi 
různými mechanismy, přičem� přebytek energie mů�e být 
vyzářen ve formě fotonu (hν): 
*O2 (1∆g) → O2 (3Σg) + hν (1269 nm)       (5a) 

2 *O2 (1∆g) → O2 (3Σg) + *O2 (1Σg) →  

O2 (3Σg) + O2 (3Σg) + hν (762 nm)           (5b) 

2 *O2 (1∆g) → 2 O2 (3Σg) + hν (634 nm)       (5c) 
Při reakcích (5b) a (5c) jsou emitované fotony ve 

viditelné oblasti spektra8. 
 

Vyu�ití ve výuce 
Pokus má za cíl demonstrovat chemiluminiscenci 

v nepříli� slo�ité aparatuře a u�itím bě�ných a snadno do-
stupných chemikálií, které se dají koupit i v lékárně či 
drogerii. 

Na tomto pokusu lze také názorně vysvětlit pojmy 
excitovaného a základního stavu molekuly a ukázat pře-
chody mezi nimi. Dále je mo�né pokus provést jako moti-
vaci k objasnění spinových stavů. Dal�í mo�ností je de-
monstrace laboratorní přípravy chloru, neobvyklá příprava 
kyslíku a oxidační vlastnosti peroxidu vodíku. Je vhodné 
vyu�ít reakcí, které při pokusu probíhají, k procvičení 
schopnosti �áků sestavovat a vyčíslovat chemické rovnice. 

 
F o t o l u m i n i s c e n c e  

 
Po pohlcení fotonu se molekula dostane do excitova-

ného stavu. V excitovaném stavu pak mů�e dojít k celé 
řadě procesů, které souhrnně označujeme jako relaxace 
(např. změny v rozlo�ení náboje v molekule, reorientace 
molekul rozpou�tědla, tepelné disipace a dal�í) a molekula 
se velmi rychle dostane na nejni��í energetickou hladinu 
prvního excitovaného stavu. Odtud potom přechází zpět do 
základního stavu, co� mů�e být doprovázeno vyzářením 
fotonu. Vzhledem k tomu, �e relaxace jsou v podstatě 
ztrátami energie, má vyzářený foton men�í energii a tedy 
vět�í vlnovou délku ne� foton absorbovaný, jinými slovy, 
dochází ke změně barvy světla (obr. 1). Pokud dochází 
k přechodům jen mezi singletovými stavy molekuly, je 
uvedený proces velmi rychlý (typicky nanosekundy) 

Obr. 1. Energetický diagram pro procesy, které se odehrávají 
při fotoluminiscencích; svislé plné čáry � procesy spojené s 
pohlcením či vyzářením fotonu, přeru�ované čáry � nezářivé 
přechody, S � singletové stavy, T � tripletové stavy, vodorovné 
čáry � energetické hladiny 
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a mluvíme o fluorescenci. Pokud dochází k přechodu ze 
singletového stavu do tripletového stavu a dále k emisi 
fotonu, je celý proces mnohem pomalej�í (milisekundy a� 
hodiny), neboť je spinově zakázaný a pak hovoříme o fos-
forescenci. Pokud dochází k přechodu z tripletového stavu 
zpět do prvního singletového excitovaného stavu a odsud 
k emisi fotonu, jedná se o tzv. zpo�děnou fluorescenci6. 
Fluoreskujících látek je celá řada a je mo�né nalézt např. 
fluorofory, které absorbují zelené světlo a emitují �luté. 
Mnohem efektněji působí experimenty, kdy dojde  
k posunu z neviditelné ultrafialové oblasti do viditelné 
části spektra. 

 
S v í t í c í  p u p e n y  

 
Pupeny jírovce maďalu (lidově �ka�tan koňský�, Ae-

sculus hippocastanum)  odkrojíme, nařízneme je a vlo�íme 
do Petriho misky s vodou. Pod UV lampou sledujeme vy-
luhování modře luminiskující látky a její difuzi do celého 
objemu vody. Čerstvou větvičku pod UV lampou napříč 
rozřízneme a na kruhovém průřezu pozorujeme různé roz-
lo�ení luminiskující látky. 

 
Bezpečnost pokusu a tipy 

Při dodr�ení bezpečnosti práce s no�em mohou pokus 
provádět sami studenti. Pokus provádíme v dobře zatem-
něné místnosti, pokud mo�no pou�ívejte čerstvých pupe-
nů.  

 
Princip 

V pupenech, v plodech i v jiných částech jírovce ma-
ďalu je přítomen eskulin (obr. 2), který má fluorescenční 
vlastnosti.  

Eskulin má silnou antimikrobiální aktivitu a je a� 10× 
účinněj�í ne� chinin. Pomáhá sni�ovat teplotu a zvy�uje 
prokrvení. Eskulin se pou�ívá v mikrobiologii pro stanove-
ní bakteriálních druhů, speciálně pro určení druhu Entero-
coccus. Bakterie druhu Enterococcus doká�í toti� eskulin 
enzymaticky rozkládat, přičem� metabolity této reakce při 
ozáření UV světlem ji� nevykazují fluorescenci. Pou�ívá 
se také do �ampónů � zvy�uje prokrvení vlasové poko�ky 
a tím zlep�uje zásobení vlasových kořínků vý�ivnými lát-
kami.  

Vyu�ití ve výuce  
Tento pokus má za cíl demonstrovat přítomnost lumi-

niscenčních látek v biologickém materiálu. Umo�ňuje 
názorně vysvětlit pojmy jako základní a excitovaný stav, 
foton a energie fotonu. Tento pokus je také efektní de-
monstrací difuze. Studenty je mo�no také podnítit 
k hledání dal�ích luminiskujících látek. Při osvětlení UV 
lampou vykazují luminiscenci některé bě�né kapaliny, 
jako např. pivo, tonik, moč a samozřejmě roztoky fluo-
rescenčních sond, z těch bě�ně dostupných uveďme ale-
spoň fluorescein či eosin. Fotoluminiscenci mů�eme pozo-
rovat i u některých pevných látek, např. prací prá�ek, an-
tracen, bělený papír či bílé textilie. 

 
A p l i k a c e  f o t o l u m i n i s c e n c e  

 
Model zářivky 

V třecí misce rozetřeme kyselinu boritou 
s fluoresceinem v hmotnostním poměru 100:1. Tuto nao-
ran�ovělou směs nasypeme do zkumavky a nad kahanem 
roztavíme tak, aby vznikající tavenina (rovnice 6) pokryla 
pokud mo�no rovnoměrně celý povrch stěny zkumavky 
a dno. Po vychladnutí z taveniny vznikne sklovitá hmota9. 
Do zkumavky umístíme UV diodu a připojíme ji ke zdroji. 
Pozorujeme, jak se UV záření (spolu s přilehlou modrou 
oblastí spektra) mění na �lutozelené světlo. 
2 H3BO3 → B2O3 + 3 H2O          (6) 

 
Princip 

Nejčastěji se s aplikací fotoluminiscence setkáváme 
v zářivkách. Funkce zářivek spočívá v katodové luminis-
cenci par rtuti, která v�ak z velké části září v UV oblasti, 
proto se na vnitřní stranu zářivkové trubice naná�í vrstva 
luminoforu, která toto UV záření pohlcuje a poté vyzařuje 
viditelné světlo. 

 
Vyu�ití ve výuce 

Tento pokus mů�e slou�it jako jednoduchá ukázka 
aplikace fotoluminiscence v bě�ném �ivotě a doplnit vý-
klad k experimentům popsaným vý�e. 

 
Fontánka10 

Do Erlenmeyerovy baňky se 100 ml vody přidáme 
pár kapek 1% roztoku eosinu v ethanolu (nebo několik 
naříznutých pupenů jírovce maďalu) a při excitaci UV 
zářením pozorujeme luminiscenci. Poté, co roztok okyselí-
me 2−3 kapkami koncentrované HCl, přestane roztok 
v UV záření luminiskovat. Do zábrusové baňky kápneme 4 
a� 5 kapek koncentrovaného vodného roztoku amoniaku 
a uzavřeme zátkou s trubičkou. Roztok  v uzavřené baňce 
nad kahanem odpařujeme, dokud baňka není naplněna 
(vlhký indikátorový papírek přilo�ený k ústí trubičky 
zmodrá). Trubičku ponoříme do roztoku kyseliny chloro-
vodíkové a v UV světle pozorujeme luminiskující fontán-
ku (obr. 3). 

 
Obr. 2. Struktrua eskulinu 
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Bezpečnost pokusu a tipy  
Pokud studenti nesmějí pracovat s koncentrovanými 

�íravinami, mů�e být tento pokus pouze demonstrační. 
Pokus pro vět�í efekt provádíme v zatemněné místnosti. Je 
velmi důle�ité přidat správné mno�ství kyseliny do rozto-
ku s indikátorem. Pokud se přidá vět�í mno�ství, nedojde 
při reakci s plynným amoniakem k potřebné změně pH 
a pokus se nezdaří. Pro práci s NH3 je vhodné pou�ít su-
chou varnou baňku. Zátka i trubička v ústí varné baňky 
musí pevně dr�et, aby nedo�lo vlivem podtlaku v baňce 
k jejich nasátí dovnitř a k rozbití aparatury. 

 
Princip 

Spektra či intenzita fluorescence mnoha fluoroforů 
(např. eosin či aeskulin a mnohé dal�í) závisí na pH pro-
středí. Amoniak se velmi dobře rozpou�tí ve vodě a tohoto 
faktu lze vyu�ít pro konstrukci fontánky � plynný amoni-
ak, kterým je naplněna varná baňka, se začne rozpou�tět ve 
vodném roztoku, do které je ponořena trubička vedoucí 
z baňky. Při rozpou�tění plynu vzniká v baňce podtlak, 
který způsobí nasávání roztoku. Změna pH při rozpou�tění 
NH3 způsobí změnu luminiscenčních charakteristik přida-
né látky (eosin, eskulin). 

 
Vyu�ití ve výuce  

Tento pokus je velice efektní. Má za cíl poutavě de-
monstrovat rozpustnost plynů ve vodě a závislost fotolu-
miniscence na aciditě prostředí s vyu�itím jednoduché 
aparatury, bě�ných a snadno dostupných chemikálií. Tento 
pokus mů�e slou�it jako vhodný a poutavý úvod k acido-
bazickým titracím. 

Předev�ím se ale jedná o velmi jednoduchou ukázku 
toho, �e luminiscence mů�e být více ne� hra a �e měření 
luminiscenčních charakteristik mů�e poskytnout zajímavé 
informace o dal�ích látkách v roztoku. Praktické uplatnění 
je velice �iroké a zahrnuje nejen zmíněné měření pH, ale je 
mo�né i získávat informace např. o koncentracích vybra-
ných iontů, polaritě prostředí11, membránovém potenciá-
lu12, nebo také o molekulárních interakcích13 či konfor-
mačních změnách molekul14. V současné době je ji� zcela 

bě�né vyu�ití fluorescence v mikroskopii ke sledování 
procesů v buňkách15. 

 
 

Závěr  
 
S jevem luminiscence se setkáváme poměrně často 

v ka�dodenním �ivotě a díky vysoké citlivosti a variabilitě 
jsou luminiscenční techniky významné i v moderním zá-
kladním a aplikovaném výzkumu. Je tedy a� překvapivé, 
�e se s tímto významným jevem setkávají a� studenti vy�-
�ích ročníků chemických a fyzikálních oborů na vysokých 
�kolách. 

Uvedené experimenty umo�ňují zajímavým způso-
bem seznámit studenty s elementárními pojmy jako ener-
gie, excitovaný stav, foton či spin a ukázat jejich význam. 
V�echny tyto pojmy jsou vyučovány ji� na středních �ko-
lách a tedy vysvětlení těchto experimentů by mělo být 
přístupné i středo�kolským studentům. Nesporný nádech 
tajemna (zvlá�tě v experimentech, kdy �světlo vzniká 
z ničeho� � chemiluminiscenční experimenty či fotolumi-
niscence s buzením v UV) mů�e být pro studenty účinným 
podnětem pro dal�í zkoumání těchto jevů. Experimenty 
�Model zářivky� a �Fontánka� přitom ji� přímo ukazují 
mo�né vyu�ití luminiscence. Poměrně malé materiální 
a finanční nároky by měly umo�nit studentům nejenom 
provedení experimentů, ale i vyzkou�et si jejich případné 
modifikace či nalézt dal�í praktické aplikace. Věříme, �e 
tato práce bude slou�it jako odrazový můstek pro středo-
�kolské i vysoko�kolské učitele, kteří chtějí zajímavým 
způsobem obohatit výuku nebo popularizační předná�ky 
o přírodních vědách. 

 
Autoři děkují za konzultace Luká�i Müllerovi a Janě 

Skopalové z Katedry analytické chemie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Marii Solárové 
z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské uni-
verzity. Poděkování patří i Ministerstvu �kolství, mláde�e 
a tělovýchovy České republiky za podporu formou grantů 
č. NPV II 2E06029 a MSM 6198959215. 

 
LITERATURA 
 

1. Ústav pro informace ve vzdělávání, v knize: Klíčové 
údaje o vzdělávání v Evropě 2005. Vzdělávací systémy 
v Evropě ze v�ech úhlů pohledu. Eurydice, Brusel, 
Praha 2005. 

2. Grecmanová H.: Nové metody propagace přírodních 
věd mezi mláde�í, Olomouc, 15.−16.11.2007. Sborník 
příspěvků (Opatrný T., Kvítek L., Fadrná V., Menze-
lová R., ed.), str. 22. Olomouc 2007. 

3. Müller L.: Nové metody propagace přírodních věd 
mezi mláde�í, Olomouc, 15.−16.11.2007. Sborník 
příspěvků (Opatrný T., Kvítek L., Fadrná V., Menze-
lová R., ed.), str. 50. Olomouc 2007. 

4. Pl inius s t . :  Histor ia  natural is .  h t tp: / /
penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/
Pliny_the_Elder/home.html, sta�eno 26.11.2007. 

Obr. 3. Aparatura k experimentu �Fontánka� 

NH3

UV

HCl (aq) + eosin



Chem. Listy 102, 1012−1016 (2008)                                                                                                                                          Becario 

1016 

5. Pátek K., v knize: Luminiscence (fysikální poznatky a 
technické aplikace). str. 1. SNTL, Praha 1962. 

6. Dvořák L., Kupka Z., v knize: Fyzikální podstata a 
vyu�ití luminiscence. str. 1. SPN, Praha 1980. 

7. �imůnek O.: http://chemiluminiscence.xf.cz/
chemiluminiscence_II_final.pdf sta�eno 8.3.2007. 

8. Grossweiner L.: http://www.photobiology.com/
educational/len2/singox.html sta�eno 25.11.2007. 

9. Hruby M.: <www.otevrena-veda.cz/ov/users/Image/
default/C1Kurzy/Chemie/29hruby.pdf> sta�eno 
1.3.2007. 

10. Solárová M., v knize: Chemické pokusy pro základní a 
střední �koly. str. 24. Paido, Brno 1996. 

11. Kubala M., Plá�ek J., Amler E.: Phys. Res. 53, 109 
(2004). 

12. Gá�ková D., Brodská B., Heřman P., Večeř J., 
Malínský J., Sigler K., Benada O., Plá�ek J.: Yeast 14, 
1189 (1998). 

13. Kubala M., Teisinger J., Ettrich R., Hofbauerová K., 
Kopecký V. Jr., Baumruk V., Krumscheid R., Plá�ek 
J., Schoner W., Amler E.: Biochemistry 42, 6446 
(2003). 

14. Gregor M., Kubala M., Amler E., Mejsnar J.: Phys. 
Res. 52, 579 (2003). 

15. Slavík J., v knize: Fluorescent Probes in Cellular and 
Molecular Biology. str. 1. CRC Press, Boca Raton 
1994. 
 

J. Krista, F. Gélaa, F. Frončeka, and M. Kubalab 

(a Mendel Grammar School, Opava, b Department of Ex-
perimental Physics, Faculty of Science, Palacký Univer-
sity, Olomouc): Luminescence in Everyday Life and in 
Laboratory 

 
The paper describes spectacular luminescence experi-

ments, which could serve as an interesting supplement of 
chemistry and physics lessons at universities or high 
schools. Phenomena such as chemiluminescence, fluores-
cence or phosphorescence can be demonstrated and ab-
stract concepts like excited state, spin or photon explained. 
All the experiments have small requirements on  labora-
tory equipment and material costs. 
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