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1. Úvod 

 
Když před padesáti lety přebíral profesor Heyrovský 

Nobelovu cenu za polarografii, byla tato analytická meto-
da na jedné straně široce rozšířena v běžných analytických 
laboratořích a běžně používána pro stanovení anorganic-
kých i organických látek a na druhé straně byla vystavena 
rostoucí konkurenci bouřlivě se rozvíjejících separačních 
a spektrometrických metod1,2. Zavedení moderních puls-
ních technik, které výrazně zvyšují citlivost polarografic-
kých stanovení, přispělo k určité renesanci polarografic-
kých metod35 v 70. a 80. letech minulého století, avšak 
nedokázalo zabránit jejich odsunutí do pozadí separačními 
a spektrometrickými metodami. Známé i nově akcentova-
né výhody polarografických a voltametrických technik68 
(nízké pořizovací a provozní náklady, široký dynamický 
lineární rozsah, široké spektrum elektrochemicky aktiv-
ních látek, vysoká citlivost umožňující stanovení často 
i subnanomolárních koncentrací elektrochemicky aktiv-

ních látek, vysoká rychlost a snadná automatizovatelnost 
a v řadě případů i postačující selektivita) často umožňují 
jejich použití i v konkurenci převládajících spektrometric-
kých a separačních metod. V neposlední řadě k tomu při-
spívá i skutečnost, že u voltametrických metod je molekula 
analytu přímo zdrojem měřeného signálu způsobeného 
proudem vznikajícím při výměně elektronů mezi použitou 
pracovní elektrodou a molekulou stanovované látky, což 
zjednodušuje situaci ve srovnání se spektrometrickými 
metodami, kde je nutné excitovat molekulu analytu a foton 
vyzářený či spotřebovaný při tomto procesu vhodným 
způsobem konvertovat na měřený elektrický proud. Dal-
ším zajímavým impulsem pro rozvoj elektroanalytických 
metod jsou i legislativní požadavky, podle nichž je 
v případě důkazu přítomnosti určité látky v analyzovaném 
vzorku „nade vší rozumnou pochybnost“ potřeba použít 
několika nezávislých analytických metod, takže i z tohoto 
hlediska je třeba rozvíjet elektroanalytické metody jako 
nezávislou alternativu k metodám spektrometrickým 
a separačním. 

Obecně uznávanou podmínkou pro úspěšné rozšíření 
jakékoliv analytické metody v praxi je existence odpovída-
jící teorie této metody, komerční dostupnost potřebné in-
strumentace, existence jednoduchých, jasně popsaných 
a validovaných postupů stanovení prakticky významných 
analytů, dostatečná informovanost analytické veřejnosti 
o výhodách, možnostech, ale i omezeních této metody, 
a pochopitelně i její konkurenceschopnost z hlediska eko-
nomického (pořizovací a provozní náklady), z hlediska 
analytických parametrů (citlivost, selektivita, lineární dy-
namický rozsah, opakovatelnost) i z hlediska praktického 
(časová náročnost, náročnost na operátora, uživatelská 
přívětivost, spolehlivost). Díky průkopnické práci profeso-
ra Heyrovského a jeho žáků je velká většina těchto poža-
davků splněna. Určitým  problémem zůstává nízký stupeň 
automatizace (málokterý sériově vyráběný přístroj vyhod-
nocuje automaticky plochy (výšky) píků a zpracovává 
výsledky až do číselné podoby, jak tomu bývá u spektro-
metrických přístrojů). Kromě toho je obecně rozšířená 
tradice, že i běžný operátor bývá důkladně seznámen 
s voltametrickou technikou a jejími teoretickými principy, 
a to v podstatně větší míře, než je tomu u chromatografic-
kých či spektrometrických  metod. Tato snaha o větší zod-
povědnost a důkladnost rovněž poněkud omezuje praktic-
kou aplikaci elekroanalytických metod. 

Zdá se však, že hlavní překážkou dalšího rozšíření 
elektroanalytických metod, zejména pak voltametrických, 
na něž je tento článek zaměřen, jsou problémy související 
s používanou pracovní elektrodou. Ta totiž rozhoduje 
o kvalitě celého systému, jeho spolehlivosti, robustnosti, 
citlivosti i selektivitě. Navzdory přehnaným obavám 
z toxicity kovové rtuti, které podstatně komplikují použí-
vání rtuťových elektrod, představuje klasická rtuťová kap-
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ková elektroda či její moderní varianta – visící rtuťová 
kapková elektroda – nejlepší pracovní elektrodu pro stano-
vení elektrochemicky redukovatelných látek vzhledem 
k atomicky hladkému povrchu, širokému potenciálovému 
oknu v katodické oblasti a zejména vzhledem ke snadné 
obnovitelnosti povrchu, což minimalizuje většinu problé-
mů souvisejících s pasivací elektrody9,10. Právě pasivace 
pracovní elektrody, ať už produkty elektrodové reakce či 
interferujícími složkami analyzovaného roztoku, je zřejmě 
největší překážkou většího rozšíření voltametrických me-
tod a příčinou rostoucí popularity „bezkontaktních“ elek-
troanalytických měření11. Problematika pasivace pracov-
ních elektrod je neustále velmi aktuální navzdory značné-
mu pokroku v oblasti jejich reaktivace mechanickým brou-
šením a leštěním, chemickým či elektrochemickým čiště-
ním nebo čištěním teplem, ultrazvukem, laserem, elektric-
kým výbojem či radiofrekvenčními výboji. Jedním 
z hlavních směrů dalšího rozvoje elektroanalytických me-
tod je dle našeho názoru právě hledání nových elektrodo-
vých materiálů odolnějších vůči pasivaci a materiálů 
umožňujících vhodnou modifikaci elektrod a jejich použití 
jednak pro konstrukci nových typů elektrochemických 
senzorů a jednak pro měření v průtokových systémech. 
A právě tyto oblasti se pokusíme stručně glosovat 
v následujícím textu. Pochopitelně si neklademe za cíl 
úplný a detailní přehled této široké oblasti, o níž informuje 
např. přehledný referát71, spíše se pokusíme vyjádřit své 
osobní pohledy na tuto problematiku. 

 
2. Nové elektrodové materiály 

 
Klasické a osvědčené elektrodové matriály (rtuť, pla-

tina, skelný uhlík) mají pochopitelně i některé nevýhody, 
mezi něž patří malá mechanická stálost a omezené anodic-
ké potenciálové okno u rtuti a obtížná obnovitelnost po-
vrchu u kovových či uhlíkových elektrod.  

Proto jsou systematicky vyhledávány nové elektrodo-
vé materiály vykazující širší potenciálové okno, nižší šum 
a zbytkový proud, použitelné v různých rozpouštědlech, 
odolné vůči pasivaci, s vyšší mechanickou stabilitou 
umožňující jejich kompatibilitu s měřením v průtokových 
systémech. Významná je i jejich kompatibilita se 
„zelenou“ analytickou chemií, která požaduje minimální 
toxicitu elektrodových materiálů a minimální odpad při 
analýzách (elektrody na jedno použití nejsou z tohoto hle-
diska příliš ohleduplné k životnímu prostředí). 

Problémy s pasivací elektrody lze do jisté míry elimi-
novat mechanickým obnovováním povrchu elektrody 
(broušení, leštění, otření povrchu pastové elektrody), elek-
trochemickou předúpravou elektrody (např. vložením 
vhodných potenciálových pulsů) či použitím elektrodové-
ho materiálu, na němž se minimálně zachycují produkty 
elektrodové reakce či interferující látky. Volba elektrodo-
vého materiálu je často rozhodující pro úspěch stanovení 
nejen z hlediska pasivace elektrody, ale i z hlediska do-
stupného potenciálového okna, šumu, velikosti a reprodu-
kovatelnosti signálu atd. V následujícím textu je věnována 
pozornost vybraným netradičním elektrodovým materiá-

lům, které považujeme za perspektivní z hlediska moder-
ních voltametrických a ampérometrických metod. Vybrali 
jsme ty materiály, u nichž je reálná šance na praktické 
uplatnění a připomínáme, že praxe vyžaduje elektrody 
spolehlivě fungující i v méně zkušených rukou a nevyža-
dující časově či experimentálně náročnou přípravu či před-
úpravu. Bohužel, z tohoto hlediska jsou visící rtuťové kap-
kové elektrody méně oblíbené, neboť vyžadují doplňování 
rtuti a obsahují jak pohyblivé částí, tak díly vyžadující 
poněkud náročnější seřizování. 

 
2.1. Amalgámové elektrody 

 
Tuhé či pastové amalgámové elektrody, které byly 

vyvinuty na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského 
AV ČR12,13, mají celou řadu předností. Jsou netoxické, 
a tudíž přívětivé k životnímu prostředí, dostupné potenciá-
lové okno je srovnatelné s visící rtuťovou kapkovou elek-
trodou (HMDE) a je možná jejich snadná elektrochemická 
předúprava. Navíc jsou mechanicky robustní, a tudíž kom-
patibilní s měřením v proudících kapalinách. Obecně jsou 
vhodné ke stanovení redukovatelných látek, podobně jako 
elektrody rtuťové, i když se od nich v některých ohledech 
liší14. O jejich použití, zejména v environmentální analýze, 
se čtenář může poučit jak na stránkách tohoto časopisu15,16, 
tak i v četných přehledných referátech13,17,18. Z teoretic-
kého hlediska je zajímavá možnost pokrytí tuhých amalgá-
mových elektrod ideálně rovným rtuťovým filmem o defi-
nované tloušťce19 pro studium katodických dějů či uhlíko-
vým filmem20, který umožňuje studium jak katodických, 
tak i anodických procesů. V poslední době jsou intenzivně 
zkoumány amalgámové pastové elektrody, ať již na bázi 
pastového amalgámu2123, či na bázi tuhého amalgámu 
smíchaného s vhodnou pastovací kapalinou24, jejichž hlav-
ní výhodou je snadná obnovitelnost povrchu pouhým otře-
ním. Pozornost byla věnována i přípravě a vlastnostem 
kompozitní amalgámové elektrody na bázi práškového 
amalgámu ve vhodné polymerní matrici25. Lze očekávat, 
že kromě dalšího vývoje metod vsádkového stanovení 
různých významných elektrochemicky redukovatelných 
analytů bude věnována pozornost i chemické modifikaci 
amalgámových elektrod vedoucí ke zvýšení citlivosti či 
selektivity stanovení a jejich využití v průtokových zaříze-
ních. 

 
2.2. Bismutové filmové elektrody 

 
Velmi zajímavým elektrodovým materiálem pro stu-

dium katodických dějů je netoxický bismut. Bismutové 
filmové elektrody2629 vytvořené in situ či ex situ na vhod-
ném substrátu (skelný uhlík, uhlíková vlákna, uhlíková 
pasta, zlato, platina aj.) jsou slibnou alternativou filmů 
rtuťových, omezovaných vzhledem k toxicitě rtuti a jejích 
sloučenin. Těžiště jejich aplikací spočívá v anodické roz-
pouštěcí analýze anorganických látek27,29, jejich využití ke 
stanovení stopových množství organických látek naráží na 
určité potíže, které zřejmě souvisí se složitým a ne zcela 
definovaným povrchem bismutového filmu. Je potěšitelné, 
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že významné místo v rozvoji těchto nových elektrod, 
zejména na substrátu na bázi uhlíkových past, zaujímá 
pardubická elektroanalytická škola3034, která v současné 
době připravuje přehledný referát z této oblasti pro tento 
časopis. 

 
2.3. Diamantové filmové elektrody  

 
Borem dopovaný diamant patří podle našeho názoru 

k nejperspektivnějším elektrodovým materiálům, přede-
vším vzhledem k mimořádně širokému potenciálovému 
oknu umožňujícímu studium katodických i anodických 
dějů, nízkému šumu a zbytkovému proudu. K tomu přistu-
puje i mimořádná mechanická i chemická stabilita a odol-
nost vůči pasivaci související s parafinickým charakterem 
jeho povrchu, na němž se polární látky prakticky neadsor-
bují3540. Případné problémy s pasivací lze zpravidla snad-
no odstranit elektrochemickou předúpravou, omytím elek-
trody vhodným organickým rozpouštědlem či vyčistěním 
ultrazvukem. Nevýhodou je skutečnost, že pokud nepomo-
hou tyto jednoduché prostředky, nelze, vzhledem ke krys-
talickému charakteru jejich povrchu, použít mechanické 
přeleštění, které je běžně používáno u kovových, kompo-
zitních či uhlíkových elektrod. Rozumná cena a komerční 
dostupnost těchto elektrod jistě přispějí k jejich dalšímu 
praktickému rozšíření, a to jak při voltametrii ve vsádko-
vém uspořádání, tak i při ampérometrii v průtokových 
metodách36,37. Podrobnosti může čtenář nalézt v aktuálním 
přehledném článku v tomto časopise35. 

 
2.4. Další uhlíkové materiály 

 
Nesmírný pokrok v oblasti materiálové chemie gene-

ruje stále nové a nové materiály na bázi uhlíku, z nichž 
řada má nebo může mít vlastnosti zajímavé z hlediska 
jejich využití jako elektrodových materiálů. Aktuální elek-
trochemické chování klasických i nových uhlíkových ma-
teriálů závisí na původu a historii jejich povrchu41. Kromě 
již zavedených uhlíkových elektrodových materiálů42 
(např. spektrografický uhlík, skelný uhlík, pyrolytický 
uhlík atp.) se na scéně objevují stále nové matriály na bázi 
uhlíku43, jako např. retikulární skelný uhlík44, uhlíkové 
nanotrubičky45, uspořádaný mesoporézní uhlík46, grafen4749, 
naprášený nanouhlíkový film50, uhlíková nanovlákna51 
apod. Intenzivní pozornost věnovaná těmto materiálům se 
odráží v tisících publikací. K elektroanalytickým účelů 
jsou zatím používány více na výzkumných pracovištích 
nežli v praktických analytických laboratořích. Na základě 
jejich zajímavých a mimořádných elektrochemických 
vlastností však lze očekávat, že intenzivní výzkum povede 
časem i k rostoucímu počtu konkrétních praktických apli-
kací. 

 
3. Chemicky modifikované elektrody 

 
Záměrná modifikace povrchu elektrody mající za 

následek zrychlení elektrodového děje, usnadnění akumu-
lace látky na povrchu elektrody nebo usnadnění přístupu 

analytu či naopak znesnadnění přístupu interferující látky 
k aktivní ploše elektrody, a tím i zvýšení citlivosti či selek-
tivity stanovení, je stále v popředí pozornosti. Uplatňuje se 
zde celá řada přístupů lišících se pracností i spolehlivostí. 
V úvahu přichází zabudování vhodného modifikátoru do 
polymerního filmu pokrývajícího elektrodu, který lze vy-
tvořit nanesením roztoku polymeru na povrch elektrody, 
ponořením elektrody do jeho roztoku (tzv. „dip coating“ 
technika), namočením elektrody s následným odstředěním 
(tzv. „spin coating“ technika) či elektropolymerizací 
v přítomnosti rozpuštěného monomeru. V úvahu přichází 
i kovalentní (chemické) navázání modifikátoru na povrch 
elektrody (důležitým prvkem zde je volba vhodné funkční 
skupiny použitého modifikátoru), fyzikální adsorpce či 
spontánní chemisorpce modifikátoru. Zajímavé možnosti 
nabízí i modifikace samoskladnými vrstvami („self-
assembled monolayers“ – SAM), různými nanočásticemi, 
nanotrubičkami atp., sol-gel „zapouzdření“ (enkapsulace) 
modifikátoru do porézního sklovitého filmu připraveného 
hydrolýzou alkoxidových prekurzorů, pokrytí elektrody 
filmem umožňující prekoncentraci analytu či semipermea-
bilním filmem znemožňujícím přístup interferentu 
k povrchu elektrody („size exclusion“ či „charge exclusi-
on“ efekty) apod. Tato bouřlivě se rozvíjející problematika 
pochopitelně přesahuje rozsah tohoto sdělení. Přesto by-
chom rádi upozornili alespoň na zajímavé přehledné refe-
ráty týkající se elektrochemických senzorů na bázi uhlíko-
vých nanotrubiček52, využití elektrod modifikovaných 
různými nanočásticemi v rozpouštěcí analýze53, rozpouště-
cí analýzy kovů pomocí chemicky modifikovaných elek-
trod na bázi skelného uhlíku či uhlíkové pasty54 nebo kom-
pozitních elektrod a mikroelektrod55, využití chemicky 
modifikovaných elektrod v organické voltametrii56, elek-
trochemických biosenzorů na bázi elektrogenerovaných 
polymerů57,58, využití chemicky modifikovaných elektrod 
v enantioselektivní analýze59, využití povrchově aktivních 
látek k modifikaci elektrod60, elektrod modifikovaných 
fullereny61, role uhlíkových nanotrubiček v současné elek-
troanalytické chemii62, či nyní velmi populárních sítotisko-
vých elektrod na jedno použití63. 

 
4. Elektrochemické senzory a biosenzory 

 
Elektrochemické senzory jsou rovněž jedním 

z produktů vývoje moderních elektroanalytických metod 
iniciovaného průkopnickými pracemi profesora Heyrov-
ského a jeho školy. Jde o téma, kterému jsou dnes věnová-
ny desítky monografií, stovky přehledných referátů a tisíce 
původních prací. Pojmy jako Clarkovo čidlo, lambda son-
da, senzory na glukosu pro diabetiky atp. zevšedněly 
v laboratořích i v každodenním životě natolik, že neznalost 
jejich principů nebrání  jejich úspěšnému používání. Kom-
binace elektrochemických principů s rozpoznávacími prv-
ky umístněnými v podstatě na povrchu elektrody, ať už 
jsou povahy chemické, biochemické či biologické, vede ke 
zvýšení citlivosti i selektivity příslušných stanovení a bez-
pochyby jde o jeden z nejperspektivnějších směrů moderní 
elektroanalytické chemie. Snažíme se tyto trendy sledovat 
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i v časopise Chemické listy, jak dokazují přehledné referá-
ty věnované ampérometrickým biosenzorům obecně64 či 
různým typům membrán umožňujících imobilizaci rozpo-
znávacích prvků na jejich povrchu65, praktické aplikaci 
biosenzorů při monitorování fermentačních procesů66 nebo 
biologickým složkám biosenzorů pro stanovení těžkých 
kovů67. Lze předpokládat, že další vývoj povede zejména 
ke zvýšení spolehlivosti, stability a robustnosti dosahova-
ných výsledků, což nepochybně povede i k výraznějšímu 
používání elektrochemických senzorů v praxi. 

 
5.  Elektrochemická měření v průtokových  

systémech 
 
Dva hlavní důvody vedoucí k elektroanalytickým 

měřením v průtoku jsou snaha o zvýšení produktivity 
(zkrácení doby stanovení přechodem od vsádkového sta-
novení ke stanovení pomocí průtokové injekční analýzy 
(FIA) či sekvenční injekční analýzy (SIA)) a snaha 
o zvýšení selektivity kombinací mimořádně citlivé detekce 
s předběžnou separací např. vysokoúčinnou kapalinovou 
chromatografií (HPLC), či kapilární zónovou elektroforé-
zou (CZE). Elektrochemická detekce již dříve nalezla širo-
ké uplatnění ve spojení s HPLC (cit.68) či SIA (cit.69) 
a v současné době se intenzivně studuje v souvislosti 
s rozvojem miniaturizovaných separačních zařízení37,70, 
neboť dnes je již poměrně spolehlivě zvládnuta technolo-
gie přípravy miniaturizovaných elektrod, jejichž další 
zmenšování výrazně neovlivňuje dosažitelné meze detek-
ce, a elektrické obvody kontrolující detekční systém lze 
rovněž snadno miniaturizovat. Přestože elektrochemická 
detekce pochopitelně nemůže konkurovat svou selektivitou 
detekci hmotnostní spektrometrií či svou citlivostí laserem 
indukované fluorescenci, její analytické parametry jsou 
postačující pro řadu významných aplikací v oblasti sledo-
vání životního prostředí, biologických a lékařských věd, 
kde v její prospěch hovoří podstatně nižší pořizovací 
a provozní náklady. 

 
 

6. Závěr 
 
Vzhledem k obrovské rozmanitosti moderních elektro-

analytických metod, které lze považovat za odvozené od 
klasické polarografie nebo k jichž vzniku či rozvoji klasic-
ká polarografie nepochybně přispěla, nemůže být tento 
přehled ani vyčerpávající ani zcela objektivní. Nutně je 
zkreslen osobním pohledem autorů a jejich vlastním od-
borným zaměřením a lze jen doufat, že vyprovokuje sepsá-
ní kvalitnějších a důkladnějších přehledů moderních elek-
troanalytických metod osobami povolanějšími. Naším 
hlavním cílem bylo připomenout, že průkopnická práce 
profesora Heyrovského a jeho polarografické školy byla 
zcela mimořádným impulsem pro rozvoj teorie i praxe 
elektroanalytických metod a že tyto metody mohou hrát 
významnou a užitečnou roli i ve světě fascinujících mož-
ností moderních metod separačních a spektrometrických. 

Tato práce byla finančně podporována Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy (projekty MSM 
0021620857, LC 06035 a RP 14/63). 
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Prague): Where Modern Electroanalytical Methods 
Verge Fifty Years after Nobel Prize for Polarography 

 
The review summarizes some recent trends in modern 

electroanalytical methods. Attention is paid to new elec-
trode materials (solid and paste amalgams, bismuth, boron-
doped diamond). The state of the art in the field of chemi-
cally modified electrodes, electrochemical sensors and 
electrochemical measurements in flow systems is briefly 
discussed.  


