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jsem panu profesorovi popřál, jak je zvykem. Pan profesor 
se jen pousmál, zavrtěl hlavou a tiše a skromně odvětil: 
„mně se neblahopřeje“. Jaký kontrast s oslavováním mno-
hých jiných představitelů... Ještě jeden rys si připomeňme. 
Jeho jméno se vyskytuje jen na relativně nevelkém počtu 
vědeckých publikací. Pan profesor většinou nechával své 
spolupracovníky publikovat samostatně a v žádném přípa-
dě se nenechával na publikace připisovat. Také v tom se 
ukazuje kontrast s častou praxí naší doby. Cesta k význam-
nému objevu tedy nemusí nutně vést přes ohromující im-
pakt faktory a citační ohlasy. Skromnost, píle, připravenost 
vidět a rozpoznat objev, to je alternativa, kterou nám osob-
nost profesora Heyrovského ukazuje. 

Od záznamu prvního polarogramu dne 9. února 1922 
do udělení Nobelovy ceny uplynula dlouhá doba a polaro-
grafie se úspěšně rozvíjela1. Jaké je místo polarografie 
v současném výzkumu a v současných požadavcích analy-
tické a fyzikální chemie? S rozvojem elektroniky a digitál-
ní techniky dosahuje v současné době polarografie špičko-
vé úrovně a nebývalé přesnosti. Je to sice trochu na úkor 
původní cenové nenáročnosti, ale současné elektroanaly-
tické metody jsou stále v porovnání s jinými metodami 
poměrně levné. Plně automatizovaná statická rtuťová kap-
ková elektroda (SMDE) řízená programem integrovaným 
do programového vybavení potenciostatu se dá pořídit za 
cenu nepřesahující 200 tisíc korun českých. 

Pár statistických čísel snad ozřejmí, že původní objev 
profesora Heyrovského má stále významné uplatnění 
v elektrochemickém výzkumu i na počátku 21. století. 
Přehled počtu vědeckých sdělení v impaktovaných časopi-
sech, které k řešení daného problému použily právě rtuťo-
vou elektrodu, je uveden v tabulce I. Data jsou čerpána 
z databáze Web of Science za období posledních pěti let 
do 1. 9. 2009 za použití následujících klíčových slov: pola-
rografie, voltametrie, visící rtuťová kapková elektroda 
(HMDE), statická rtuťová kapková elektroda (SMDE), 
rtuťová kapající elektroda (DME) a rtuťová elektroda. 
Pokud si člověk uvědomí, že v posledním období došlo 
v celosvětovém měřítku ke značnému omezení užívání 
kapalné rtuti v chemických laboratořích v důsledku le-
gislativních změn, je z tabulky zcela zřejmé, že pro některé 
druhy výzkumu je užití rtuťové kapkové elektrody nezbyt-
né a vědečtí pracovníci jen stěží hledají vhodnou náhradu. 
Perspektivními materiály pro analytické aplikace se jeví 
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Věnováno památce profesora Jaroslava Heyrovského při 
příležitosti 50. výročí Nobelovy ceny za polarografii. 

 
 
V letošním roce si připomínáme půl století od vý-

znamného mezinárodního ocenění, udělení Nobelovy ceny 
za chemii profesoru Jaroslavu Heyrovskému. Udělení No-
belovy ceny je vždy velikou událostí, avšak tato pocta 
v době tehdejší politické situace měla obzvláště význam-
nou váhu. Ukázala na hodnotu práce skromného českého 
vědce, na hodnotu, která nebyla ve světě neznámá, a to ani 
navzdory umělým bariérám. Byl oceněn jednoduchý fyzi-
kálně-chemický princip se širokým dopadem na chemii 
analytickou, organickou, koordinační, biochemii a řadu 
oborů zasahujících do fyziky. Polarograf, vyvinutý profe-
sorem Heyrovským, se stal patrně jedním z prvních 
„automatizovaných“ fyzikálně-chemických měřicích pří-
strojů. Vzpomínky na osobnost profesora Jaroslava Hey-
rovského a na atmosféru tehdejšího Polarografického ústa-
vu často popisovali jeho první žáci a spolupracovníci. Byl 
člověkem velmi skromným, se stejnou důstojností jednal 
jak s technickým personálem, tak se studentem nebo 
s významným zahraničním hostem. Jako mladý student 
jsem nebyl zcela znalý poměrů a tak na svátek Jaroslava 

Tabulka I 
Přehled počtu vědeckých sdělení v impaktovaných časopisech pro zvolená klíčová slova  

Klíčová slova 2005 2006 2007 2008 2009 

Polarography 163 139 127 120 72 

Voltammetry 3089 3163 3379 4051 2935 

HMDE 43 31 39 38 20 

SMDE 7 7 1 4 5 

DME 235 232 248 315 209 

Mercury electrode 340 300 257 325 226 
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elektrody, založené na amalgámech rtuti, které byly 
v 90. letech minulého století vyvinuty v Ústavu fyzikální 
chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (cit.2). Zachovávají 
si část výhod rtuťových elektrod a jsou zcela bezpečné 
z toxikologického hlediska. 

Z hlediska významu užití rtuťových elektrod 
v současnosti má výpovědní hodnotu také analýza referátů 
přednesených na posledním celosvětovém shromáždění 
elektrochemiků v Pekingu3. Dle procentuálního poměru 
příspěvků, přímo využívajících rtuťových kapkových elek-
trod, k celkovému počtu příspěvků v dané sekci, bylo nej-
větší procento příspěvků v sekci Molekulární elektroche-
mie (Molecular Electrochemistry), za ní následovala sekce 
Elektrochemie fázového rozhraní (Interfacial Electroche-
mistry) a sekce s názvem Od elektrochemie jednotlivých 
biomolekul k biosenzorům (From Single Biomolecule 
Electrochemistry to Biosensors). 

Původním záměrem profesora Heyrovského bylo 
využití jeho objevu pro řešení problémů v oblasti fyzikální 
chemie a jak se zdá, nastává období renesance právě v této 
oblasti. Připomeňme, že použití dvou rtuťových kapek pro 
měření vodivostí různých organických molekul 
(molekulových drátů), které se zkoumají z hlediska jejich 
využití v rozvíjejícím se oboru molekulární elektroniky, je 
výhodnou alternativou k ostatním elektrodovým materiá-
lům4,5. Výhodou přitom zůstává vysoká reprodukovatel-
nost takto vzniklých přepojení (molecular junctions) 
a s tím spojených měření. Zdá se, že základní princip mě-
ření proudu a výhody původní rtuťové kapkové elektrody 
vedoucí k udělení Nobelovy ceny jsou i po padesáti letech 
významným nástrojem v rukou vědců. Profesor Jaroslav 
Heyrovský prozatím zůstává jediným českým vědcem, 
který za svůj objev obdržel ocenění nejvyšší. 
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This contribution pays a tribute to a humble and 

talented physical chemist, Professor Heyrovsky, who was 
for his achievements awarded, as the only Czechoslovak 
scientist, the Nobel Prize in chemistry on 10th December, 
1959. 


