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Cyclopentenediones are secondary metabolites of higher 
plants, fungi, algae, cyanobacteria and bacteria. A common 
denominator of cyclopentenediones is the cyclopent-4-ene-1,3-
dione skeleton (Scheme 1), which is modified by several func-
tional groups. 

 
 
Scheme 1. Cyclopent-4-ene-1,3-dione skeleton 
 

The heterogeneity of these substitutions is reflected in 
around one hundred cyclopentenediones reported to date. 
Most of the derivatives were isolated from plant sources. Syn-
thetic analogues were then prepared with new biological ac-
tivities. Antifungal substances called coruscanones are the 
most studied of the cyclopentenediones. Other intensely in-
vestigated cyclopentenediones include lucidone, linderone, 
asterredione, involutone, nostotrebin 6 (ref.1–3), TX-1123, 
G2201-C, madindolines, chrysotriones etc. In addition to 
antibacterial and antifungal effects, a broad spectrum of bio-
logical activities for cyclopentenediones has been reported in 
the past two decades, especially anti-inflammatory, cytostatic 
and enzyme inhibitory activities. The cyclopentenedione skel-
eton has been identified in a number of substances isolated 
from the plant kingdom; hence, cyclopentenediones can be 
referred to as a new group of natural bioactive substances4. 
The main goal of this contribution is to define cyclopentene-
diones with respect to basic chemistry and description of their 
biological effects. Special attention is given to a detailed view 
into biological activities, toxicity and practical applications. 

 
This work was supported by the institutional funding 

from Palacky University (IGA_LF_2014_014) and by the 
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (FR-
TI4/457). 
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Během smažení, resp. obecně tepelného namáhání rost-
linných olejů dochází k významným oxidačním ztrátám toko-
ferolů (vitaminu E), běžně dosahujících desítky procent pů-
vodního obsahu1. Tyto ztráty byly doposud studovány praktic-
ky pouze jako funkce doby zahřívání nebo počtu opakova-
ných smažení. Z praktického hlediska však může být užiteč-
nější studovat ztráty tokoferolů (vitaminu E) během tepelného 
namáhání rostlinných olejů jako funkci obsahu polymerních 
triacylglycerolů, což je parametr určující životnost smažící 
lázně. Takto můžeme určit obsah tokoferolů v jednotlivých 
fázích životnosti smažící lázně, typicky pak na konci život-
nosti této lázně, která je dána obsahem polymerních triacyl-
glycerolů 12 % (cit.2). Takto koncipovaných prací je však 
v odborné literatuře relativně málo. V prakticky jediné práci 
tohoto typu3 bylo zjištěno, že ztráty tokoferolů závisí na slo-
žení použitého oleje a k vymizení veškerých tokoferolů může 
v některých případech dojít i výrazně dříve, než je dosažen 
obsah polymerních TAG 12 %. V návaznosti na tuto předběž-
nou studii byla realizována série pokusů studující vztah mezi 
úbytkem tokoferolů a vznikem polymerních triacylglycerolů 
u většího počtu rostlinných olejů. Kromě toho byl studován 
vliv vybraných faktorů (zejména složení mastných kyselin, 
původního celkového obsahu tokoferolů a relativního zastou-
pení jednotlivých tokoferolů) na tento vztah. 

 
Financováno z účelové podpory na specifický vysoko-

školský výzkum (MŠMT č.20/2014). 
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Proteiny teplotního šoku (heat shock proteins – HSP) 

patří do skupiny látek s chaperonovou aktivitou. Jsou evoluč-
ně velmi staré, konzervativní a vyskytují se s vysokým stup-
něm homologie u prokaryontů i eukaryontů včetně člověka. 
V nízkých koncentracích se vyskytují i za fyziologických 
podmínek, ve zvýšené míře jsou exprimovány v případě, kdy 
dochází k denaturaci proteinů1 v buňce např. vlivem vysoké 
nebo nízké teploty, radiace, působením chemikálií, těžkých 
kovů nebo nanočástic. HSP se podílejí na udržení homeostázy 
v buňce tím, že denaturovaným proteinům umožní obnovu 
konformace do původního stavu. Jedním z nejběžnějších pro-
teinů z rodiny HSP je HSP70, protein s molekulovou hmot-
ností 70 kDa. Hladina HSP70 v buňce po vystavení stresu 
roste v závislosti na míře stresu, kterému byla buňka vystave-
na i době, po kterou stresující podmínky trvaly.  Naše studie 
sleduje míru stresu buněk manifestující se produkcí HSP70 po 
kontaktu s vybranými nanočásticemi. 

 
Tato práce vznikla za podpory: Operational Program 

Research and Development for Innovations - European Regi-
onal Development Fund (project CZ.1.05/2.1.00/03.0058 of 
the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech 
Republic), by the Operational Program Education for Compe-
titiveness - European Social Fund (project 
CZ.1.07/2.3.00/20.0056 of the Ministry of Education, Youth 
and Sports of the Czech Republic), by Czech Science Foun-
dation (GAP304/10/1316) and by Internal Grants of Palacký 
University in Olomouc (PrF_2013_031 and LF_2013_012). 
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The chemistry of nitric oxide (NO) inside humans and 
other mammals is perhaps the most interesting aspect of this 
simple molecule's behaviour. NO is involved in controlling 

blood pressure; transmitting nerve signals and a variety of 
other signalling processes. NO is also involved in inflamma-
tion. Therefore, the inhibition of NO production may have 
potential therapeutic value. But at first it is necessary to deter-
mine the NO amount before and during the inflammation. 
Since NO produced by inducible nitric oxide synthase (iNOS) 
is one of the inflammatory mediators, the effect of NO pro-
duction in lipopolysaccharide (LPS)-activated RAW 264.7 
cells and in the microdialysate from the intestinal inflamma-
tion in Wistar rats was evaluated. 

A number of methods exist for NO detection. One of 
these methods involves the use of the Griess diazotization 
reaction to spectrophotometrically detect nitrite formed by the 
spontaneous oxidation of NO under physiological conditions 
and to detect nitrate via its catalytic reduction to nitrite. 

The possibility of on-line coupling of microdialysis with 
NO sensing was demonstrated for the first time. Direct mea-
surement of NO was executed by using a porphyrinic mi-
crosensor, based on cylindrical carbon fiber microelectrode 
covered with poly-nickel tetrakis-(3-methoxy-4-hydroxy-
phenyl)-porfyrin and Nafion layers. The experimental setup 
consists of inserting the detector employing  NO sensor, auxi-
liary electrode and optional reference electrode behind the 
microdialysis probe.  

One of the chemiluminescent detections is based upon 
the chemiluminescent reaction between NO and the luminol-
H2O2 system which is specifically reactive to NO, so other 
nitrogen-containing compounds (organic nitrite, organic ni-
trate, and thio-nitroso compounds) do not interfere. The no-
velty is the use of Bluestar® Forensic reagents which are 
based on the luminol chemiluminescence. The Bluestar® Fo-
rensic Magnum was chosen because of its declared stability.  

 
Financial support from the Czech Science Foundation, 

project 301/11/0767. 
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Mateřský čistý TiO2 fotokatalyzátor a cerem dopované 
TiO2 fotokatalyzátory (obsah ceru v intervalu 0,4–1 hm.%) 
byly připraveny pomocí sol-gel metody kontrolované 
v reversně micelárním roztoku neionického surfaktantu Trito-
nu X-114 v cyklohexanu. Texturní, strukturní, optické 
a elektronové vlastnosti všech fotokatalyzátorů byly důkladně 
charakterizovány pomocí fyzisorpce dusíku, rentgenové práš-
kové difrakce, UV-Vis spektroskopie a měřením výstupní 
práce elektronů. Účinnost katalyzátorů byla zkoumána na 
fotokatalytické redukci oxidu uhličitého. Samotná reakce byla 
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provedena v míchaném, anulárním, vsádkovém reaktoru. 
Hlavním produktem reakce byl metan. V případě fotokataly-
tické redukce oxidu uhličitého hrají klíčovou roli energie 
generovaných elektronů a děr v elektronové struktuře fotoka-
talyzátoru. Bylo zjištěno, že energie těchto nosičů náboje jsou 
silně ovlivňovány přídavkem atomů ceru.  
 

 
Obr. 1. Schématické znázornění fotokatalytické redukce CO2 
 

Tato práce byla vypracována v rámci projektů Nové 
kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání, reg. 
č. CZ.1.07/2.3.00/30.0055 podpořeného operačním progra-
mem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancova-
ného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, 
projektu GAČR Fotokatalytická redukce CO2 (14-35327J) 
a MŠMT projektu v rámci účelové podpory programu 
„Národní program udržitelnosti I“, projekt LO1208 
„Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů 
a ochrany prostředí před negativními dopady“. 
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Společnost SITA CZ a.s. provozuje od roku 2007 Stálou 

havarijní službu (dále jen SHS), určenou k sanaci následků 
ekologických, technologických a chemických havárií po ce-
lém území ČR. K tomuto účelu má SITA CZ a.s. 
v jednotlivých divizích ustanovena havarijní družstva, která 
tyto sanační zásahy prakticky zajišťují. Práce pro naši SHS 
začíná v okamžiku, kdy prvosledové jednotky IZS ukončí 
činnost záchrany života a zdraví osob a odvrátí prvotní hrozby 
vzniku škod na majetku. Následující zásah SHS směřuje 
k zamezení rozšíření kontaminace okolního životního prostře-
dí a poté k odstranění ohniska znečištění. Konečným stavem 
je uvedení místa havárie do původního stavu. 

Při této činnosti vznikají nebezpečné odpady pevného 
a kapalného skupenství, které jsou odváženy na specializova-
ná zařízení SITA CZ a.s. (spalovny, neutralizační stanice, 
biodegradační plochy, skládky odpadů) ke konečné likvidaci 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

Vlastní sanační zásahy řídí obvykle technici SHS, kteří 
dle rozsahu a charakteru havárie si k řešení povolají potřebný 

počet zásahových pracovníků a nutnou techniku (dopravní 
technika, kontejnery, těžební stroje, čerpací technika, sanační 
technika). Veškeré práce na místě havárie probíhají dle meto-
dického postupu SHS1, který obsahuje všechny podklady pro 
efektivní a přitom bezpečné zvládnutí každé havárie. 

K ohlášení havárií slouží non-stop havarijní linka 
č. 800 233 333, kterou obsluhuje hlavní supervizor SHS. Sys-
tém je nastaven tak, že je následně o havárii informován po-
hotovostní technik příslušné divize, jsou mu předány veškeré 
známé údaje o havárii a kontakty na ohlašovatele havárie. 
Technik poté s pohotovostním vozidlem vyjíždí na udané 
místo a přebírá havárii od velitele zásahu IZS.  

Technik cestou zjišťuje od IZS telefonicky další údaje 
o havárii a dle potřeby informuje členy zásahového družstva 
o zajištění potřebného vybavení pro sanaci havárie a předává 
požadavky na vybavení zasahujících prostředky OOPP.  

Podle charakteru havárie se provádí odstranění znečišťu-
jící látky odsátím, seškrábnutím nebo použitím sorbentů, kon-
taminované zeminy se odtěžují a odváží v režimu ADR na 
biodegradační zařízení nebo skládky nebezpečného odpadu. 
Kapalné odpady se odváží cisternovými vozy na deemulgační 
a neutralizační zařízení. Technik kromě řízení prací v místě 
havárie provádí průběžně dokumentaci místa zásahu a odebírá 
vzorky zemin pro laboratorní analýzy. 

Ročně je SHS SITA CZ a.s. řešeno cca 100-120 zásahů 
od úniku desítek litrů oleje po velké havárie s únikem stovek 
tun nebezpečných látek. Obrazová dokumentace významných 
zásahů SHS z poslední doby bude součástí přednášky.   

 
LITERATURA 
  1.  Vysloužil L.: Metodický postup SHS, SITA CZ a.s. 

(2013). 
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Práce byla zaměřena na enkapsulaci probiotických bak-
terií Lactobacillus acidophillus a Bifidobacterium breve do 
organických mikročástic. Částice byly připraveny na enkapsu-
látoru B 395 Pro – Büchi. Jako materiál byl použit alginát, 
alginát s přídavkem škrobu (20 %) a celulosy (20 % a 30 %) 
a chitosan s přídavkem škrobu (20–30 %). Velikost chitosano-
vých částic byla 300 µm a 450 µm, všechny ostatní částice 
byly o velikosti 300 µm. 

Stabilita částic byla sledována v průběhu dlouhodobého 
uchovávání v modelových potravinách i v modelovém fyzio-
logickém prostředí (umělá žaludeční, žlučová a pankreatická 
šťáva). Stabilita částic byla posuzována mikroskopicky 
(počítání živých a mrtvých buněk a buněk uvolněných 
z částic). Průtokovou cytometrií byla stanovována viabilita 
enkapsulovných bakterií, která po 24hodinové kultivaci dosa-
hovala více než 90 % podílu živých buněk. 

Všechny částice byly poměrně stabilní ve žlučové 
a žaludeční šťávě. V pankreatické šťávě došlo k rozpadu čás-
tic a k uvolnění bakterií do roztoku, nejvíce z alginátových 
a chitosanových částicích se škrobem (více než 60 %). Částice 
byly poměrně stabilní i v modelových potravinách. Nejvíce 
mrtvých bakterií bylo nalezeno ve 3% kyselině octové 
(simulant kyselé potraviny), probiotickým kmenům nevyho-
vuje kyselé prostředí. Jako reálné prostředí pro uchovávání 
enkapsulovaných probiotických bakterií bylo použito mléko. 
Ve všech typech částic byl i po 4 týdnech počet živých buněk 
nad 80 %.  

Enkapsulace byla úspěšná u obou typů probiotických 
bakterií a použité materiály byly pro enkapsulaci vhodné. 
Většina vytvořených částic je dlouhodobě stabilní 
a enkapsulované bakterie si udržují viabilitu. Vhodnou kom-
binací materiálu lze enkapsulaci využít k cílenému transportu 
a řízenému uvolnění probitockých bakterií v trávicím traktu.  

 
Práce vznikla za podpory projektu „Centrum materiálo-

vého výzkumu na FCH VUT v Brně – udržitelnost a rozvoj, 
r.č. LO1211, za finanční podpory Národního programu udrži-
telnosti I MŠMT. 
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 Káva patří mezi velice oblíbené produkty, po ropě se 
jedná o druhou nejprodávanější komoditu na světě. Roční 
objem produkce kávy v roce 2012 přesáhl 8 miliónů tun, ale 
generuje velké množství odpadních produktů, které předsta-
vují potenciální ekologický problém. Na druhé straně nabízí 
možnosti jejich valorizace např. jako substrát pro biotechnolo-
gické procesy, které je ovšem potřeba nejprve hydrolyzovat 
na fermetovatelné cukry. Enzymatická hydrolýza je hlavním 
tématem této studie. Bylo zjištěno, že na kávě jako uhlíkatém 
substrátu je schopná růst celá řada mikroorganismů, které 
v průběhu růstu produkují enzymy potřebné k enzymatické 
hydrolýze.  

 Tato práce se zabývá studiem hydrolytických enzymů 
produkovaných plísní a stanovením jejich charakteristik. Byly 
stanoveny hodnoty pH a teplotního optima daných enzymů 
zodpovědných za hydrolýzu kávové sedliny na fermetovatelné 
cukry a stanovena produkční křivka. pH optimum pro hydro-
lytickou aktivitu enzymového koktejlu vůči kávové sedlině bylo 
stanoveno na 7, teplotní optimum bylo 40 °C. Nejvyšší hydroly-
tická aktivita enzymového koktejlu (18,86 µmol min–1 ml–1), byla 
zaznamenána 15. den kultivace, která probíhala po dobu 
30 dní. Podle prvotních screeningových experimentů obsahuje 
enzymatický koktejl celulázy, hemicelulázy či proteázy. Ná-
sledující experimenty budou zaměřeny na podrobnou charak-
terizaci enzymatického koktejlu a také na optimalizaci proce-
su enzymatické hydrolýzy kávové sedliny. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu CMV na FCH 

VUT v Brně, r.č. LO1211, za finanční podpory NPUI 
(MŠMT). 
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MILUŠE BARTUSKOVÁb, EVA SCHLESINGEROVÁa 

 
a Státní ústav radiační ochrany v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 
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Státní ústav radiační ochrany v.v.i. (SÚRO) se kromě 
jiných činností zabývá monitorováním obsahu radioaktivních 
prvků v různých součástech životního prostředí, které zajišťu-
je jako součást Radiační monitorovací sítě ČR podle platného 
Monitorovacího plánu. Jedním ze sledovaných radionuklidů 
je 90Sr, které bylo do životního prostředí uvolněno jako jeden 
z produktů štěpných reakcí nejprve po zkouškách atomových 
zbraní v 50. a 60. letech 20. století a v daleko menší míře také 
po havárii jaderného reaktoru v Černobylu. 

Stroncium se chemicky podobá vápníku, a proto 90Sr po 
vstupu do organismu savců přechází do mléka a zabudovává 
se do kostí. Nejdůležitějším ukazatelem obsahu 90Sr v lidské 
potravě je pro vysoký obsah vápníku mléko, ať už tekuté nebo 
sušené. Další ze sledovaných komodit je vzorek smíšené stra-
vy, který reprezentuje průměrnou spotřebu potravin 
u „průměrného obyvatele“ ČR. Údaj o průměrné spotřebě byl 
převzat z průzkumů Českého statistického úřadu a je pravidel-
ně aktualizován. 

Sledování obsahu 90Sr je prováděno radiochemicky, 
pomocí měření obsahu jeho prvního dceřiného produktu 90Y. 
90Y emituje stejně jako 90Sr záření beta, avšak s vyšší energií, 
která je lépe měřitelná.  Stanovení začíná rozkladem vzorku 
a jeho převedením do roztoku, oddělením rušivých prvků 
včetně yttria srážením, vyčkáním na nárůst 90Y (minimálně 18 
dnů) a poté odseparováním Sr od Y a vysrážením pevného 
štavelanu yttritého, který je poté po dobu asi jednoho týdne 
opakovaně proměřován kvůli sledování poklesu aktivity 90Y. 
Poté je z naměřených hodnot a doby nárůstu 90Y vypočtena 
teoretická aktivita 90Y v době separace od Sr, která je 
v podmínkách ustavení radioaktivní rovnováhy rovna aktivitě 
90Sr. 

V plakátovém sdělení jsou ukázány časové průběhy 
grafů s výsledky měření obsahu 90Sr v tekutém mléce na Se-
verní Moravě (1988 – dosud) a v Praze (1965 – dosud), dále 
v sušeném mléce v jednotlivých regionech ČR (1999 – dosud) 
a nakonec ve vzorcích smíšené stravy rovněž z celé ČR (1999 
– dosud). Z průběhů všech výše uvedených grafů vyplývá, že 
po zvýšení aktivit, způsobeném testy jaderných zbraní i havá-
rií v Černobylu, se hodnoty dostávají na víceméně stabilizo-
vanou úroveň danou rozpadem 90Sr z jaderných testů a migra-
cí Sr v ŽP. V několika posledních letech téměř vždy i pod 
minimální významnou aktivitu (MVA) použité metodiky 
stanovení a měřicího přístroje – například v případě mléka 
tekutého je možno pozorovat pokles z hodnoty téměř 0,7 Bq l–1 
z roku 1965 na < MVA = 0,06 Bq l–1 v roce 2014. 

 
 
 
 
 
 

4P-04 
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Metamitron (MM, Schéma 1) je selektivní herbicid 
s dlouhým reziduálním působením. Přípravky s MM jako 
účinnou látkou se používají především pro ochranu cukrové 
a krmné řepy1. Díky vysoké rozpustnosti ve vodě je MM vel-
mi mobilní v životním prostředí, což může vést ke kontamina-
ci povrchových nebo podzemních vod2. Byla proto navržena 
řada citlivých analytických technik na jeho stanovení včetně 
voltametrických metod v kombinaci se rtuťovými3–5, uhlíko-
vými1,2 nebo bizmutovými6 pracovními elektrodami. 

Tato práce se zabývá možnostmi voltametrické analýzy 
MM s využitím dvou typů pevných pracovních elektrod: leš-
těné stříbrné pevné amalgámové (p-AgSAE)7 a borem dopo-
vané diamantové (BDDE)8. Bylo zjištěno, že MM poskytuje 
jeden analyticky využitelný redukční (p-AgSAE) resp. oxi-
dační (BDDE) signál. Podmínky diferenční pulzní voltametrie 
byly optimalizovány pro obě pracovní elektrody a navržené 
metody byly úspěšně aplikovány pro analýzu reálných vzorků 
přírodních vod a herbicidního přípravku.   

 

 
 
Schéma 1. Strukturní vzorec MM 
 

Tato práce vznikla za finanční podpory projektu 
„Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě 
Pardubice“ (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0021). 
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Soubor potenciometrických metod představuje v praxi 
nejrozšířenější elektrochemické techniky1. Často jsou využí-
vány za běžných atmosférických podmínek. To ovšem před-
pokládá, že složky rozpuštěného vzduchu neovlivňují měřený 
systém víc, než to dovolují meze přijatelných experimentál-
ních chyb. Výzkum ukázal, že mezi rušivé faktory, které ne-
žádoucí ovlivňování způsobují, patří např. tvorba a hromadění 
oxidačních produktů na detekční elektrodě, parazitní redox-
děje (zahrnující např. vliv kyslíku a aktivních složek), nebo 
rušivé adsorpční děje na rozhraní elektroda/roztok. Význam 
má i složení a konzistence detekční elektrody (stav jejího 
povrchu, uplatněný postup měření apod.) a v neposlední řadě 
i stav a složení roztoku. Uplatnění těchto aspektů bylo pozo-
rováno zvláště při provádění speciálních měření na vzduchu 
a pod inertní atmosférou dusíku (N2).  

Pracovními elektrodami byly například buď čistá stříbrná 
nebo amalgamová stříbrná elektroda a použitými médií rozto-
ky obsahující stříbrné ionty, případně i koloidy nebo stopy 
organických látek. Testován byl rovněž vliv kvality použité 
vody2 (např. vzorku elektrárenských vod z JE Dukovany3), 
v závislosti na způsobu její přípravy2,3, např. za využití čiření, 
filtrace (popř. i destilace), demineralizace, katexů a anexů, 
pomocí již zmíněné stříbrné nebo stříbrné amalgamové elek-
trody2,4. 

 
 Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR č. 

0021627502 a SGSFChT č. 2014006. 
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Tenké filmy na bázi TiO2 byly připraveny třemi různými 
sol-gel technikami, s cílem otestovat je, jak na fotokatalytic-
kém rozkladu N2O, tak na fotokatalytické oxidaci azo barviv 
(Orange 7). Připravené tenké filmy byly charakterizovány 
pomocí RTG, UV-Vis spektroskopií, Ramanovou spektrosko-
pií, mikroskopií atomárních sil (AFM) a SEM-EDAX techni-
kami.  

Fotokatalytický rozklad N2O byl prováděn v nerezovém 
vsádkovém reaktoru, který byl ozařován 8W Hg lampou 
o vlnové délce s maximem v 254 nm a 365 nm. Fotokatalytic-
ká oxidace Oranže 7 (AO7) byla prováděna na tenkých fil-
mech nanesených na sodnovápenných petriho miskách. Tento 
rozklad byl prováděn za pomocí 8W Hg lampy o vlnové délce 
s maximem v 365 nm (obr. 1). Byla sledována korelace mezi 
mikro strukturou a optickými vlastnostmi tenkých vrstev 
a jejich fotoindukční účinností pro odstranění jednotlivých 
znečišťujících látek, jak z kapalné, tak i plynné fáze.  

 

 
 
Obr. 1. Závislost konverze AO7 na čase 
 

Práce vznikla za finančního přispění Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory progra-
mu „Národní program udržitelnosti I“, projekt LO1208 
„Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů 
a ochrany prostředí před negativními dopady“a projektu 
SP2014/62 a SP2014/48. 
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Regeneration of used oil is an environmentally better 
solution for restoration their basic properties and also reduc-
tion of the amount of produced hazardous waste. Our research 
is focused on the determination and comparison of the compo-
sition of mineral turbine oil X-46EP namely unused oil, used 
and reclaimed. Regeneration was performed on Electrostatic 
principal using the apparatus ELC – R6PSP1. Composition of 
each sample was determined by gas chromatography with 
mass detection (GC–MS) Agilent 5975C. Range of com-
pounds in all samples is quite wide. Sample comparision 
showed that in both samples are only 11 same compounds, 
some of which are toxic to aquatic organisms and may cause 
long term adverse effects in the aquatic environment, e.g. 
1�methylnaphthalene, 2-methylnaphthalene, or to demon-
strate their genotoxicity (eicosan)2. Reclaimed oil has the 
smallest representation of the components, because in the 
regeneration proces of used oils were other compounds re-
moved. Only one compound, namely nonadecen, was not 
removed in the cleaning process of used oil. The other com-
pounds are identical with compounds included in new oil. 
Used oil contains 10 compounds that were not found in other 
samples and we assume that they are products of the physico-
chemical processes that the oil has been exposed to during 
operation. 

 

 
 
From the chromatogram, we can conclude that in the 

composition of the new and reclaimed oil is not a significant 
difference, and this kind of oil regeneration is crucial to the 
possible contamination of environmental media hazardous 
materials. 

 
Research was supported of Slovak Ministry  

of Education, KEGA proj. 023-TUZ-4/2012. 
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Práca sa delí na hlavné dve časti. Prvá časť sa vo vše-
obecnosti zaoberá biogénnymi, toxickými a ťažkými kovmi. 
V skratke rozoberá ich účinky na ľudský organizmus. Hlbšie 
rozoberá problematiku hliníka a jeho škodlivosť. V druhej 
časti sa snažíme potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, že množ-
stvo hliníka prijímaného z antiperspirantov je porovnateľné 
s množstvom hliníka prijímaneho z hliníkových príborov.  

Hypotéza práce vychádza zo zravotného zákazu používa-
nia hliníkových príborou, z dôvodu škodlivosti na zravie. 
Stanovil sa obsah hliníka v rôznych antiperspirantoch, ktorých 
účinnou látkou je chlorid hlinitý alebo pentahydroxid-chlorid 
hlinitý. Pomocou náhodne vybraných probandov sa určilo 
priemerné množstvo hliníka aplikovaného na pokožku. Tieto 
výsledky boli porovnávané s orientačnými meraniami, ktoré 
mali určiť množstvo rozpusteného hliníka v  potrave pri pou-
žívaní hliníkového príboru.  
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Uran je radioaktivní těžký kov a představuje tedy nejen 
radiologické riziko (vyzařuje částice α, v menší míře také β 
a záření γ), ale také toxikologické riziko (ukládá se v kostech 
a ledvinách a porušuje jejich funkci). Podle doporučení WHO 
byl v roce 2004 limit uranu v pitné vodě stanoven na 15 µg l–1, 
v roce 2012 byl však tento limit zmírněn na 30 µg l–1. Státní 
zdravotní ústav však s tímto zmírněním nesouhlasí a hlavní 
hygienik stále doporučuje limitní hodnotu uranu v pitné vodě 
15 µg l–1 s možnými individuálními výjimkami tam, kde se 
pod tuto hodnotu nepodaří koncentraci snížit1,2. Forma výsky-
tu uranu závisí na pH, oxidačně-redukčním potenciálu 
a celkovém složení vody. Nejčastěji se vyskytuje ve formě 
částice UO2

2+, která tvoří aniontové komplexy 
s uhličitanovými a síranovými ionty3. 

V této práci byly porovnávány různé typy silně bazic-
kých anexů při sorpci uranu z vody. Použité anexy byly pře-
vedeny do SO4

2– formy a sorpce probíhala při specifickém 
zatížení s = 25 V/V0 · h

–1. Pro kolonové experimenty bylo 
použito 5 ml anexu s výškou lože cca 6 cm. Jako modelový 
roztok byl použit roztok uranu (5 mg l–1) ve vodovodní vodě, 
jehož pH bylo upraveno na 8. Za těchto podmínek byly použi-
té anexy Lewatit DW 630, Amberlite IRA 910 Cl a Amberjet 
4200 Cl schopny snížit koncentraci uranu v pitné vodě na 
hodnoty pod 15 µg l–1. Ukrajinský sorbent Smola AMP za 
těchto podmínek koncentraci pod limitní hodnotu snížit nedo-
kázal.  

 
Obr. 1. Množství U (µg l–1) v upravené vodě v průběhu sorpce 
 

Financováno z účelové podpory na specifický vysoko-
školský výzkum (MŠMT č.20/2014). 
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Sloučeniny chromu i elementární chrom1 mají značné 
využití v průmyslu. Zatímco elementární chrom a jeho tro-
jmocné sloučeniny jsou prakticky netoxické, všechny šesti-
mocné sloučeniny chromu jsou mutagenní a karcinogenní. 
Nejvyšší mezní hodnota koncentrace Cr v pitné vodě stanove-
ná vyhláškou2 je 50 µg l–1. 

Sorbent s aminomethylglucitolovou funkční skupinou 
(Purolite S 110), použitý pro sorpci chromanů, vykazuje po-
měrně dobrou užitnou kapacitu a selektivitu k CrVI. Během 
sorpce pravděpodobně dochází k redukci části zachyceného 
CrVI na CrIII, kterou je možné indikovat změnou zabarvení 
ionexu ze žluté (zachycený CrVI) na zelenou (CrIII). 

Vsádkové pokusy provedené se sorbentem Purolite 
S 110 ukázaly, že maximální sorpční kapacity bylo dosaženo 
při pH 3 (69 mg CrVI na 1 ml ionexu). Při pH 4 bylo dosaženo 
přibližně stejné sorpční kapacity. Z doprovodných iontů Cl–, 
NO3

– a SO4
2– měly na sorpci největší záporný vliv SO4

2– ionty 
(při pH 4 došlo k poklesu kapacity 1 ml sorbentu z 69 mg CrVI 
na 41 mg CrVI).  

Kolonové sorpční experimenty byly provedené 
s modelovým roztokem CrVI připraveným z demineralizované 
vody, bez doprovodných iontů. Objem sorbentu byl 10 ml, 
specifické zatížení kolony bylo 10 V/V0 h

–1. Vstupní koncen-
trace CrVI iontů se pohybovala v rozmezí 5–5,3 mg l–1. Užitná 
kapacita sorbentu vztažená k výstupní koncentraci CrVI  
50 µg l–1 byla 15,2 mg ml–1 sorbentu.  

Problematická se ukázala být regenerace sorbentu po 
sorpční fázi. Desorpční experimenty byly vždy provedeny 
s 2 ml sorbentu po sorpční fázi nultého cyklu. Regenerace 
byla provedena vždy ve dvou stupních. První byl pokaždé 
použit 1M roztok NaOH v množství 10 V/V0. Při druhém 
stupni byly vyzkoušeny tyto regenerační roztoky: HCl, 
H2SO4, HCl + (COOH)2, H2SO4 + (COOH)2. Ani při druhém 
stupni regenerace se nepodařilo ze sorbentu vytěsnit veškerý 
zachycený CrVI. 

 
 Tato práce byla financována z účelové podpory na spe-

cifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č.20/2014). 
 
LITERATURA 
 
  1.  Pavel Pitter: Hydrochemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, 

Praha 2009.  
  2. 252/2004 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví ze dne 
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4P-11 
MONITORING VYBRANÝCH PAHS NA HALDĚ 
EMA POMOCÍ HPLC ANALÝZY 
 
ELIŠKA SARČÁKOVÁ, LENKA JOCHYMOVÁ, 
DALIBOR SUROVKA 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba 
eliska.sarcakova@vsb.cz 
 

Tato studie se zabývá stanovením vybraných poly-
cyklických aromatických uhlovodíků v prachových 
částicích haldy Ema o zrnitostním rozmezí pod 0,063 
mm a 1,0–0,063 mm. Vzorky byly odebírány pasivní 
metodou vzorkování pomocí filtrů z bílé nebarvené 
polyuretanové pěny (PUF). Následně byly vzorky vylu-
hovány za užití Soxhletovy extrakce ve směsi n-hexanu 
a acetonu v poměru 1:1. Za účelem oddělení alkanové 
frakce z jednoduchých aromatických uhlovodíků se 
vzorky podrobili přečištění s následnou frakcionací. 
Takto upravené analyty byly analyzovány na přístroji 
DIONEX s fluorescenčním detektorem. Stanovení 
PAHs proběhlo pomocí HPLC analýzy s rozpouštědlem 
acetonitril při různých teplotách kolony, z nichž nej-
vhodnější byla při 25 °C s průtokem fází 0,5 ml min–1 
a detekční limit 210 nm. Celkem bylo stanoveno 6 vy-
braných zástupců PAHs. Nejvyšších hodnot obsahu 
PAHs na prachových částicích dosáhl Benzo[a]pyren 
(0,63 mg m−3). Naopak nejmenších Benzo[k]fluoranten 
(0,25 mg m−3).   



Chem. Listy 108, 799800 (2014)                                                                                                                         Sekce 5  přednášky 

799 

5L-01 
NEPREKONANÁ POPULARIZÁTORKA VEDY  
 
JÁN REGULI 
 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4, 
918 43 Trnava, Slovensko 
jan.reguli@truni.sk 
 

Prelom 18. a 19. storočia je spojený s dovtedy nevída-
ným rozvojom vedy, súvisiacim s priemyselnou revolúciou 
a vynálezom parného stroja. Spojený je tiež s prvými vedca-
mi, ktorí si uvedomili potrebu popularizácie vedy a šírenia 
poznatkov medzi laikov. Prednášky H. Davyho od roku 1801 
sa stali skutočným ťahákom pre londýnsku smotánku. Mladej 
Jane Marcetovej sa zdal byť ich obsah príliš zložitý. Jej mohol 
obsah prednášky vysvetliť manžel – lekár a chemik, iné mladé 
dámy také šťastie nemali. Toto bolo motívom k napísaniu 
Konverzácií o chémii, knihy, ktorá ku chémii priviedla aj 
budúcich priekopníkov vedy – prvým bol Michael Faraday. 
Konverzácie nemali byť učebnicou, aj keď sa ňou stali a vyšli 
v desiatkach vydaní v mnohých krajinách.  

Jane Marcetová v Konverzáciách o chémii sledovala 
aktuálny stav poznania a do nových vydaní zapracovávala 
nové poznatky. Zahrnula do nich aj laboratórne cvičenia, čo 
bolo začiatkom 19. storočia novinkou. Prijala Lavoisierovu 
schému klasifikácie prvkov, chemické reakcie vysvetľovala 
prostredníctvom afinity, agregácie a odpudzovania. 
V neformálnych dialógoch opisovala objavy Galvaniho, Vol-
tu, Franklina, Rumforda, Priestleyho, Cavendisha, Davyho 
a ďalších. V roku 1845, ako 76-ročná, pre svoje najbližšie 
vydanie žiadala Faradaya o informáciu o jeho najnovšom 
objave.  

Jane Marcetová bola mimoriadne úspešnou predstaviteľ-
kou komunikácie a popularizácie vedy. Konverzácie o chémii 
boli jej prvým a najvydávanejším dielom, podobne 
v konverzáciách sprístupnila fyziku, botaniku, históriu, teoló-
giu a dokonca aj gramatiku.  Pani Marcetová je príkladom, že 
komunikácia a popularizácia vedy je tiež veda a treba mať na 
ňu talent. Z celospoločenského hľadiska môže byť dobrý 
popularizátor a učiteľ užitočnejší než vedec, pretože dokáže 
nadchnúť masy. Pani Marcetovej sa to bezpochyby podarilo. 

 
Táto práca vznikla s podporou grantu MŠVaV SR KEGA 

004TTU-4/2013 Tvorba vzdelávacích materiálov pre pregra-
duálne a celoživotné vzdelávanie učiteľov chémie a riešiteľov 
úloh CHO. 
 
LITERATÚRA 
  1.  www.rsc.org/Library/Collections/Historical/

Conversations  
  2.  Dreifuss J.-J., Tikhonov Sigrist N., v knize: For Better or 

For Worse? Collaborative Couples in the Sciences. (A. 
Lykknes et al., ed.), 2012. 

  3.  Rosenfeld L.: Clinical Chem. 47, 784 (2001). 
  4.  Fyfe A. (2004) www.nuigalway.ie/history/fyfe/

documents/marcet_proofs.pdf  
 
 
 
 

5L-02 
BEZPEČNOST A OCHRANA SPOLEČNOSTI 
 
IVAN MAŠEK*, ZDENĚK ŠAFAŘÍK, DUŠAN VIČAR 
 
Univerzita  Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizové-
ho řízení,Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště 
masek@flkr.utb.cz 

 
Lidstvo od začátku existence svádí boj o přežití, bojuje 

s přírodními živly, k nimž se v moderní době přiřadily antro-
pogenní události. S postupující globalizací se ohrožení společ-
nosti zvyšuje, spolu s globalizací postupuje ruku v ruce 
i hrozba terorizmu. Z tohoto hlediska je nutné si uvědomit, že 
bezpečnost obyvatel a společnosti je věcí každého z nás v tom 
nejširším slova smyslu. Při respektování reality, vyhodnocení 
možných dopadů uvedených rizik a hrozeb je patrné, že opat-
ření, která budou snižovat tato nebezpečí a jejich případné 
následky, jsou vlastně nutnou součástí běžného života společ-
nosti, řešící ochranu celé společnosti, což je pak možné vní-
mat jako jeden ze základních pilířů systému bezpečnosti spo-
lečnosti. 

Ochrana obyvatelstva představuje souhrn opatření, které 
napomáhají k zabezpečení ochrany života a zdraví lidí, majet-
ku a životního prostředí. Neodmyslitelnou součástí je výchova 
a vzdělávání, kdy nutně musí být začleněna problematika 
ochrany obyvatelstva do systému vzdělávání na školách 
umožňující dlouhodobě působit na jedince formou pravidelné 
a povinné výuky. Úroveň výchovy a vzdělávání nereflektuje 
reálné hrozby a důsledky plynoucí z mimořádných událostí či 
krizových situací, kterých rok od roku přibývá, což se odráží 
i v přípravě odborníků. Významnou příležitostí rozvoje vý-
chovy a vzdělávání je další rozvíjení pravidelného vzdělávání 
na všech stupních škol. Výchova a vzdělávání musí být chá-
pána vážně a všestranně zabezpečena. To znamená stanovit 
práva a povinnosti, pravidla, úkoly a role všech zainteresova-
ných subjektů, včetně role občana, jenž ponese svůj díl odpo-
vědnosti vůči sobě samému, svým blízkým a vůči státu. Tento 
systém bude podpořen právními předpisy a zároveň bude 
v souladu s metodickou činností státní správy. Funkčním systé-
mem pak zvýšit úroveň znalostí obyvatelstva a odborníků.  
 
 
5L-03 
VYUŽITÍ ZKUŠENOSTÍ ZE  ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
KE VZDĚLÁVÁNÍ OBYVATELSTVA A VÝUCE  
STUDENTŮ V  OBLASTI CHEMIE  
 
ZDENĚK ŠAFAŘÍK, IVAN MAŠEK, DUŠAN VIČAR 
 
Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, 
760 01 Zlín 
safarik@flkr.utb.cz 
 

Na základě vyhodnocení zkušeností ze  závažných havá-
rií a dalších mimořádných událostí v  minulosti je potřebné 
přistupovat k objasnění jejich příčin a důsledků a využít  tyto 
zkušenosti ke vzdělávání obyvatelstva, ale i v oblasti výuky 
na různých stupních naší vzdělávací soustavy, vysokoškolská 
zařízení nevyjímajíce. Z chemické továrny v  Bhópálu společ-
nosti Union Carbide uniklo přibližně 40 tun methylisokyaná-
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tu, kyanovodíku a dalších látek s  negativním dopadem na 
zdraví člověka. Následovala mnohá poškození lidského zdraví 
a úmrtí. Z  látek, které se do životního prostředí dostaly, mů-
žeme jmenovat například pesticidy, těžké kovy, chlorované 
chemikálie a jiné. Další byla havárie jaderné elektrárny Čer-
nobyl, která nastala v mimořádném režimu. Ze zdravotního 
hlediska nejdůležitějšími radioaktivními látkami, které způso-
bily radioaktivní kontaminaci, byly cesium a jód.  Nejvyšší 
kontaminace radioaktivním jódem byla v našich podmínkách 
očekávána u mléka a čerstvé listové zeleniny. Regulace se 
týkaly i zastavení výroby léků z čerstvých hovězích žláz 
a spotřeby zvěřiny. Způsob, jakým se projeví toxické účinky 
chemických látek na organismus, označujeme jako klinický 
projev intoxikace. Nejběžnějšími toxickými projevy jsou 
účinky na gastrointestinální trakt, kardiovaskulární systém, 
dýchací systém, imunitní a nervový systém. Aktuální oblastí 
je i oblast možného zneužití CBRN látek teroristy. Z tohoto 
krátkého přehledu vyplývá potřeba informování veřejnosti 
o haváriích, ale především potřeba jejího neustálého vzdělává-
ní, potřeby skloubit propagování a výuku chemie 
s  problematikou ohrožení konkrétního území ČR v minulosti 
a využít těchto zkušeností za účelem vypracování kvalitních 
a účinných preventivních opatření v oblasti eliminace havárií 
a ohrožení obyvatelstva chemickými látkami.  
 
 
5L-04 
METODY FYZIKÁLNÍ CHEMIE – INOVACE  
LABORATORNÍHO CVIČENÍ 
 
BARBORA HRVOLOVÁ, JIŘÍ KALINA, TOMÁŠ 
ZELENKA  
 
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 
Katedra chemie, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 
B.Hrvolova@seznam.cz 
 

Vypracování kvalitních, zajímavých, názorných 
a srozumitelných laboratorních návodů je klíčovým krokem 
pro propojení teoretických znalostí studentů s reálnými labo-
ratorními aplikacemi. Dostupnost návodů také 
v multimediální verzi formou obrazové komentované prezen-
tace usnadní přípravu a zlepší porozumění úloh, které násled-
ně umožní studentům zdokonalit své teoretické i praktické 
dovednosti v laboratorní praxi při fyzikálně chemických mě-
řeních. 

 Hlavním cílem tohoto příspěvku je inovace dvanácti 
laboratorních cvičení do předmětu Metody fyzikální chemie. 
Tento kurz je na Ostravské univerzitě v Ostravě součástí stu-
dijního plánu jak pro bakalářské (Chemie, Fyzika) tak nava-
zující magisterské programy (Aplikovaná fyzika, Biofyzika). 
V akademickém roce 2013/2014 absolvovalo tento předmět 
celkem 27 studentů z výše uvedených studijních programů. 

 Příspěvek představí multimediální návody k laborator-
ním úlohám, jak byly zpracovány formou obrazové komento-
vané prezentace. Budou prezentovány úlohy zaměřené na 
stanovení fyzikálně-chemických veličin, jako jsou viskozita 
a povrchové napětí kapalin, index lomu organických slouče-
nin, disociační konstanta kyselin, spalné teplo a adsorpční 
kapacita pevných látek a Poissonova konstanta. 

  

Tento příspěvek je podpořen z projektu IRP201441 
(Inovace laboratorních cvičení z Metod fyzikální chemie). 
 
 
5L-05 
CHÉMIA OČAMI STREDOŠKOLÁKA – VÝUČBA, 
PODUJATIA, VÝZNAM 
 
MIROSLAVA PALACKOVÁa, ŠTEFAN STANKOb 
 
a Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 
971 01 Prievidza, b Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, 934 01 
Levice, Slovensko 
palackova.miroslava@gmail.com, stefan.stanko196mail.com 
 

Prednáška je zameraná na výuku stredoškolákov v oblas-
ti chémie, na spôsob prehlbovania základných vedomostí, ale 
aj na štúdium pokročilejších poznatkov z chémie už u žiakov 
gymnázii. Budú zhrnuté pozitíva a nedostatky výučby chémie 
na neodborných stredných školách v Slovenskej republike. 

Ďalej sa v prednáške budeme venovať stručnej histórii 
chemickej olympiády, jej organizácii a systému, vplyvu na 
študentov a s ňou súvisiacimi akciami ako sú Letná škola 
chemikov, Korešpondenčný seminár z chémie, výberové sú-
stredenia na Medzinárodnú chemickú olympiádu a samotná 
Medzinárodná chemická olympiáda. Úzko súvisiacou témou 
je aj motivácia, ktorá posúva žiakov v štúdiu na hranicu svo-
jich možností. Nemožno zabudnúť aj na kamarátske a pracovné 
vzťahy vznikajúce počas týchto podujatí, ktoré umožnujú rozši-
rovanie si vedomostí a tým rozvíjanie chemického cítenia. 

Posledná časť prezentácie bude zameraná na 46. ročník 
Medzinárodnej chemickej olympiády, ktorá sa koná v dňoch 
20.–29. júla 2014 v Hanoji vo Vietname a na ktorej sa zúčast-
nia obaja autori. 

Celkovým cieľom prednášky je priblížiť prítomným 
udalosti a podujatia z oblasti chémie z pohľadu stredoškoláka, 
ktorý sa väčšinou zapája ako účastník, zriedka ako organizá-
tor, a pohľad mladých študentov aj na vysokoškolské učivo 
a jeho pochopenie.  
 
LITERATÚRA 
  1.  Sirota A.: The competition preblems from the Internatio-

nal Chemistry Olympiads, Vol. 1, 2, Iuventa, Bratislava 
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  2. Slovenská chemická spoločnosť: ChemZi – slovenský 
časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum 
a priemysel. SCHS, Bratislava. 2005–2013. 

  3. Iuventa: Chemické rozhľady – Časopis pre skvalitňova-
nie vyučovania chémie,vydavateľstvo STU Bratislava. 
2000–2011. 
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5P-01 
BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ  
CHEMII JAKO VÝZVA PRO POČÍTAČEM  
PODPOROVANÝ ŠKOLNÍ CHEMICKÝ  
EXPERIMENT 
 
MARTIN BÍLEK 
 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Rokitan-
ského 62, 500 03 Hradec Králové 
martin.bilek@uhk.cz 
 

Badatelsky orientovaným přírodovědným vzděláváním 
se rozumí přístup označovaný v anglickém jazyce jako IBSE 
(Inquiry-Based Science Education). Český ekvivalent tohoto 
pojmu je stále ještě předmětem diskusí, a tak je možné se 
setkat s označením např. „badatelsky orientované přírodověd-
né vyučování“, ze slovenského překladu inspirovaná 
„výzkumně laděná koncepce přírodovědného vyučová-
ní“ (Held a kol, 2011), případně objevné vyučování přírodo-
vědným předmětům aj. Blízké tomuto konceptu jsou i známé 
komplexní výukové metody řešení problémů a projektová 
metoda. IBSE je založené na odklonu od výuky bazírující na 
pouhém osvojování prezentovaných faktů a její transformaci 
na výuku, která klade důraz na koncepční porozumění a na 
vlastní proces osvojování znalostí. Podstatou tohoto přístupu 
je zapojení učících se do objevování přírodovědných zákoni-
tostí, propojování informací do smysluplného kontextu, rozví-
jení kritického myšlení a podpora pozitivního postoje k pří-
rodním vědám. „Inquiry“, překládané ve vzdělávacích souvis-
lostech nejčastěji jako bádání, má v angličtině i řadu dalších 
výstižně charakterizujících významů badatelské činnosti, a to 
zjišťování, vyšetřování, šetření nebo dotazování, využívá se 
i substantivní překlad jako dotaz či otázka. Někdy je „inquiry-
orientace” zejména přírodovědného vzdělávání charakterizována 
jako přechod od deduktivní výuky k výuce induktivní (Held a 
kol. 2011). Nakolik je toto označení výstižné, je nutné mít na 
zřeteli, že i tak jde stále o vzájemně důležitou souhru obou 
stránek poznávacího procesu, jak empiricko-induktivní tak 
teoreticko-deduktivní povahy. Při praktických aplikacích IBSE 
je zřejmé, že školní bádání nebude vždy totožné s bádáním 
vědců. Je nutné brát ohled na věkové souvislosti, obsahové 
souvislosti a také souvislosti materiálně-technické. S ohledem na 
podíl řízení činnosti žáků se rozlišují čtyři úrovně IBSE: 
bádání potvrzující (confirmation), strukturované (structured), 
nasměrované (guided) a otevřené (open). V našich aplikacích 
využíváme pro podporu všech  IBSE úrovní přímé spojení 
reálného chemického experimentu s počítačem a zkoumáme 
jejich výukovou efektivitu (Bílek, M., Hubý, J., 2012).  

 
Tato práce vznikla za podpory projektu ESF VeNaDo 

CZ.1.07/2.3.00/45.0014. 
 
LITERATURA 
  1.  Held Ľ. a kol.: Výskumne ladená koncepcia prírodoved-

ného vzdelávania. IBSE v slovenskom kontexte. TYPI, 
Bratislava 2011.  

  2. Bílek M., Hrubý J.: Počítačem podporovaný školní che-
mický experiment jako prostředek badatelsky orientova-
né výuky, v knize: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírod-
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5P-02 
TVORBA DEMONSTRATIVNÍCH VIDEÍ URČENÝCH 
PRO VÝUKU (BIO)ORGANICKÉ CHEMIE 
 
MICHAL NOVOTNÝ, EVA EISENHAMMEROVÁ, 
ROSTISLAV RADVAN, MAGDALENA HERRMANNOVÁ 
 
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra 
chemie, Rokitanského 62, Hradec Králové  
michal.novotny@uhk.cz 
 

Projekt Věda na dosah ruky (VeNaDo) je zaměřen na 
další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblastech 
komunikace, popularizace a propagace s důrazem na posílení 
vazeb vědecko-výzkumné sféry v oblasti přírodních 
a technických věd a základních, středních a vyšších odbor-
ných škol (ZŠ, SŠ a VOŠ). Pomáhá zlepšit komunikační 
a prezentační dovednosti vědeckých pracovníků, posiluje 
jejich kompetence v oblasti popularizace a propagace a pod-
poruje práci s mimořádně nadanými studenty v oblasti příro-
dovědného a technického bádání. Projekt je rozdělen do něko-
lika tzv. klíčových aktivit. Jedna z klíčových aktivit zahrnuje 
vytvoření studijních a didaktických materiálů z chemie, které 
budou následně v další klíčové aktivitě využity při práci 
s mimořádně nadanými studenty.  

Budou vytvořeny tyto druhy materiálů: 
– Metodiky, badatelské návody a pracovní listy 
– Badatelská videa 
– E-learningová cvičení 

Vytvořená demonstrativní videa jsou určená pro užití 
přímo ve výuce, případně při volnočasových badatelských 
aktivitách. Díky instruktážním textům je podpořena samostat-
ná badatelská činnost žáků. Videa jsou zaměřena na náročněj-
ší laboratorní pokusy, které nemohou být z časových nebo 
bezpečnostních důvodů běžně realizovány v prostředí školní 
výuky1–3. 

 
Tato práce vznikla s podporou projektu MŠMT OPVK 

CZ.1.07/2.3.00/45.0014. 
 
LITERATURA 
  1.  McMurry J. E.: Organic Chemistry, 8. vyd. Cengage 

Learning 2011. 
  2. Solomons T. W. G., Craig B F.: Organic Chemistry, 7. 

vyd. Wiley 2000.  
  3. Hrabálek A. a kol.: Laboratorní cvičení z organické che-

mie pro farmaceuty, Karolinum 2008. 
 
5P-03 
CINCH-II: DALŠÍ KROK V KOORDINACI  
VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI JADERNÉ CHEMIE 
V EVROPĚ 
 
JAN JOHN jménem CINCH Collaboration 
 
Katedra jaderné chemie ČVUT v Praze – FJFI, Břehová 7, 
115 19 Praha 1 
john@fjfi.cvut.cz; http://www.cinch-project.eu/ 
 

Projekt CINCH-II – Coordination of education and trai-
ning In Nuclear CHemistry in Europe, je přímým pokračová-
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ním projektu CINCH-I. V rámci prvního z těchto projektů 
byla jako optimální systém pro vzájemné uznávání kvalifika-
ce v oblasti vzdělávání v jaderné chemii v Evropě identifiko-
vána „známka kvality“ EuroMaster garantovaná European 
Chemistry Thematic Network Association, případně Division 
for Nuclear and Radiochemistry EuCheMS. V rámci projektu 
byl dále proveden průzkum stavu výuky v této oblasti 
v Evropě, průzkum požadavků koncových uživatelů na kurzy 
celoživotního vzdělávání, byl vyvinut efektivní systém modu-
lárních výukových kurzů a dvě elektronické platformy – 
NucWik pro spolupráci při vytváření výukových materiálů 
a CINCH Moodle pro e-learning. 

 Projekt CINCH-II je organizován do tří pilířů – Výuka, 
Celoživotní vzdělávání a Distanční vzdělávání, které jsou 
podepřeny dvěma průřezovými aktivitami – Vize, udržitelnost 
a jaderné povědomí (včetně propagace) a Management. Hlav-
ními cíli projektu, u kterých je očekáván nejširší dopad na 
cílové skupiny, jsou implementace myšlenky EuroMaster in 
Nuclear and Radiochemistry, rozšíření nabídky modulárních 
výukových kurzů s celoevropským dosahem, zavedení mezi-
národně uznávaného Training Passport in Nuclear Chemistry, 
příprava podmínek pro aplikaci evropského kreditního systé-
mu pro celoživotní vzdělávání (ECVET) v oblasti jaderné 
chemie a radiochemie, implementace moderních elektronic-
kých výukových nástrojů vyvinutých v předchozím projektu 
a zavedení dalších takových pomůcek (např. robotické labora-
torní úlohy), položení základů pro Nuclear Chemistry Educa-
tion and Training Platform jako budoucí udržitelné Euratom 
Fission Training Scheme (EFTS) pro oblast jaderné chemie 
a radiochemie, vývoj udržitelných systémů pro mobilitu stu-
dentů i učitelů v rámci Nuclear Chemistry Network a vývoj 
nástrojů pro zvýšení povědomí potenciálních studentů, akade-
miků i aplikační sféry o možnostech, které nabízí jaderná 
chemie. Projekt CINCH-II má za cíl mobilizovat identifikova-
né fragmentované kapacity v této oblasti tak, aby vznikla 
kritická hmota nutná pro implementaci kurzů a uspokojení 
poptávky po postgraduální výuce a celoživotním vzdělávání 
v Evropské unii. Pro dosažení těchto cílů bude důležitým 
nástrojem síťování jak na národních úrovních, tak 
i s existujícími evropskými a světovými platformami. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu 7. RP EU Euratom 

605173 CINCH-II. 
 
 
5P-04 
ANALÝZA PREKONCEPTŮ STRUKTURNÍCH  
VZORCŮ SACHARIDŮ U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 
 
MILAN ŠMÍDL 
 
Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity 
J. E. Purkyně, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem  
M.smidl@seznam.cz    
 

Tematický celek sacharidy je nejen žáky, ale i učiteli, 
považován za jeden z nejobtížnějších z celého středoškolské-
ho učiva chemie. Za velmi náročné je považováno zejména 
znázornění jejich struktury pomocí projekcí a identifikace 
základních strukturních parametrů – například rozpoznání D/

L enantiomerů, a/β anomerů, aldosy od ketosy a další.   
Dětská pojetí (prekoncepty) určitého fenoménu jsou 

jednou z hlavních individuálních charakteristik každého učící-
ho se jedince1. Jejich znalost je možné spolu se znalostí mis-
koncepcí využít pro efektivnější výuku zejména náročného 
a abstraktního učiva2.  

Příspěvek seznamuje s výsledky analýzy a komparace 
prekonceptů a miskoncepcí (chybných pojetí) týkajících se 
strukturních vzorců sacharidů znázorněných Haworthovou 
a Fischerovou projekcí. Výzkumu se účastnilo 245 žáků střed-
ních škol gymnaziálního typu, výzkumným nástrojem byl 
didaktický test3.  

Výsledky byly překvapivé, neboť u žáků středních škol 
byly prokázány významné miskoncepce struktury sacharidů. 
Žáci mají problémy s cyklizací sacharidů, neboť vnímají to-
tožné sacharidy znázorněné různou projekcí jako různé che-
mické látky. Otázky zaměřené na kreslení vzorců a určování 
strukturních parametrů vykazovaly u Fischerovy projekce 
vyšší chybovost v porovnání s Haworthovou projekcí. Je tedy 
zřejmé, že využívání několika různých projekcí jednoznačně 
zvyšuje náročnost učiva sacharidů. Bylo by pravděpodobně 
vhodnější používat pouze Haworthovu projekci, ketrá je pro 
žáky přehlednější a setkávají se s ní rovněž v biologii.  
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5P-05 
SOUTĚŽ O NEJPÁLIVĚJŠI CHILLI PAPRIČKU,  
URČOVÁNÍ PÁLIVOSTI SKRZE MĚŘENÍ OBSAHU 
KAPSAICINOIDŮ VE VZORCÍCH METODOU HPLC 
 
KAREL MUSIL, LUDMILA NEUWIRTHOVÁ, JIŘÍ 
BARTOŠ 
 
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec 
Králové 
Ludmila.neuwirthova@uhk.cz 
 

V rámci projektu Věda na dosah ruky je rozvíjen princip 
tzv. „badatelsky orientované výuky“. Hlubší pochopení probí-
rané látky a zasazení ji do širších souvislostí přírodních věd je 
rozvíjeno prostřednictvím práce na vědeckém projektu. 
V tomto projektu byla naplánována soutěž pěstitelů 
o nejpálivější chilli papričku. Samotná práce poté sestávala ze 
tří hlavních částí. První byl vývoj metody stanovení kapsaici-
nu v roztocích vzorku metodou HPLC. Druhým krokem byl 
vývoj extrakčního postupu s nejlepším poměrem účinnosti, 
doby extrakce a maximálního počtu souběžně extrahovaných 
vzorků. Posledním krokem potom bylo měření kapsaicinoidů 
v zaslaných soutěžních vzorcích a jeho následné vyhodnocení. 

Při vývoji metody stanovení bylo vycházeno z metodiky 
AOAC 995.03. Byly zkoušeny různé mobilní fáze, různé 
poměry a gradienty mobilních fází a různé vlnové délky pro 
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detekci absorpce v UV. Srovnáním chromatogramů byla zvo-
lena metoda isokratické separace na koloně Kinetex 5u 
XB-C18 100A, 150  4,60 mm v proudu mobilní fáze o slože-
ní 50 % acetonitrilu a 50 % vodného roztoku kyseliny octové 
(1%).  Detekce byla provedena měřením absorpce UV záření 
o vlnové délce 280 nm. 

Při vývoji postupu extrakce bylo hlavními úkoly: maxi-
malizovat exkrakční účinnost, minimalizovat čas extrakce 
a zajistit možnost souběžné extrakce co možná nejvyššího 
počtu vzorků. První byla zkoumána možnost extrakce pod 
zpětným chladičem. Byla zkoumána různá rozpouštědla 
a různé délky extrakce. Poté byly zkoušeny extrakce ve tře-
pačce, v ultrazvukové lázni a v mikrovlném reaktoru (v tomto 
případě rovněž různá rozpouštědla a doby extrakce). Jako 
nejlepší byla zvolena mikrovlnná extrakce o výkonu 500 W 
do ethanolu a po dobu 40 min. Tímto postupem bylo možné 
extrahovat souběžně až osm vzorků a rovněž spotřebu vzorků 
na extrakci bylo možné snížit na pětinu. 

Nakonec bylo měřeno 26 soutěžních vzorků. Byla sesta-
vena kalibrační křivka N-vanillyl-n-nonanamidu. Přes rovnici 
kalibrační křivky byly přepočteny absorbance peaků kapsaici-
nu, dihydrokapsaicinu a nordihydrokapsaicinu na hodnoty 
jejich koncentrací ve vzorku. Tyto koncentrace byly posléze 
přepočteny na hodnoty ve Scovillově stupnici pálivosti.  

  
Tato práce vznikla za podpory projektu Věda na dosah 

ruky, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0014.  
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6L-01 
ADVANTAGES AND FLAWS OF ISOCONVERSIONAL 
METHODS 
 
PETER ŠIMON*, TIBOR DUBAJ 
 
Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemical and 
Food Technology, Slovak University of Technology, Radlin-
ského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia 
peter.simon@stuba.sk 
 

Isoconversional methods are widely applied in thermo-
analytical kinetics. They are based on the concept of single-
step approximation residing in the substitution of a set of 
kinetic equations by the single-step rate equation. The main 
advantage of this approach is that it enables description and 
modelling of the kinetics of the process without a deeper in-
sight into its mechanism1,2. The isoconversional methods can 
be divided into three groups, i.e. the differential, incremental 
and integral ones2 where the latter group is mostly used for 
the treatment of kinetic data. Approximate methods, such as 
FWO or KAS methods, were developed for the evaluation of 
kinetic parameters in the experiments measured at linear heat-
ing. The reason for developing these methods was the impos-
sibility of expressing the temperature integral when the Arrhe-
nius equation is applied as a temperature function. However, 
the temperature integral can be expressed in a closed form for 
non-Arrhenian temperature functions3. It has been demon-
strated that, in the temperature range of measurement, the 
Arrhenius and non-Arrhenian temperature functions are 
equivalent and describe the experimental data on the same 
qualitative level. The kinetic parameters from various temper-
ature functions can be then recalculated so that the problems 
with evaluating the temperature integral can be removed4. 
Application of non-Arrhenian temperature functions has an-
other advantage. When extrapolating the conclusions outside 
the temperature region of measurements, the stability esti-
mates most corresponding with experience are achieved for 
the non-Arrhenian temperature functions; the Arrhenius func-
tion tends to overestimate the material stability5.  

A great flaw of isoconversional methods was recognized 
only recently. In case of variable activation energy, the inte-
gral isoconversional methods are mathematically incorrect 
and the predicted dependence of conversion vs. time shows 
nonsensical course6.  Hence, the integral isoconversional 
methods should be avoided; the incremental methods could be 
used instead as demonstrated in 7. 
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Anorganicko-organické materiály, ktoré v sebe spájajú 
vlastnosti anorganických a organických materiálov, nachádza-
jú stále širšie uplatnenie, či už ako celoobjemové materiály 
alebo ako vrstvy1–4.  Pri ich príprave, ktorá sa s výhodou reali-
zuje metódami sól-gél, je okrem štádia riadenej hydrolýzy 
a následnej kondenzácie, rozhodujúcim aj proces tepelného 
spracovania5–7.  Vynikajúce vlastnosti týchto materiálov sa 
dosahujú synergickým efektom anorganickej a organickej 
zložky. Využitie spomínaného efektu je podmienené veľmi 
presným riadením procesu tepelného spracovania.  

V systéme tetraetoxysilán (TEOS)–oktyltrietoxysilán 
(OTES)–izopropylalkohol (IPA)–H2O–HNO3, kde bol molár-
ny zlomok x(SiO2) = 0,05 a pomer x(H2O)/x(SiO2) = 4 sme 
pripravili päť xerogélov, pre ktoré bol pomer x(TEOS):x
(OTES) bol 1:0, 7:1, 3:1, 3:5 a 1:1. Sóly pre prípravu xerogé-
lov boli pripravené tak, že do predhydrolyzovaného sólu pri-
praveného s TEOS-u sa postupne pridal roztok OTES-u 
v izopropylalkohole. Jednotlivé xerogély sa pripravili sušením 
príslušných sólov pri 80 °C do konštantnej hmotnosti.  

DTA/TG a DSC/TG analýza8,9 sa robila na prístroji NE-
TZSCH STA 449 F1 Jupiter pri rýchlosti ohrevu 10 °C/min 
v požadovanom rozsahu teplôt.  Prášková vzorka (~200 mg, 
frakcia 0,200–0,315 mm), pred meraním umiestnená 
v prostredí s relatívnou vlhkosťou 52,9 %, sa navážila do 
korundových téglikov, ktoré boli zohrievané v inertnej dusí-
kovej atmosfére. Ako referenčný materiál sa pri meraní pou-
žil Al2O3. Ramanove spektrá sa namerali v rozsahu 110–
900 cm−1 na prístroji RENISHAW inVia Reflex Raman spec-
trometer s Leica DM2500 mikroskopom. 

Analýzou DTA/TG záznamov pre jednotlivé xerogély sa 
zistili oblasti uvoľňovania vody a rozpúšťadiel z pórov xero-
gélov, ako aj teploty začiatku ich rozkladu.  Prídavok OTES-u 
do študovaného systému znižuje porozitu výsledných xerogé-
lov a tiež zvyšuje teploty začiatku rozkladu xerogélov. Štruk-
turálne zmeny anorganicko-organických xerogélov v oblasti 
teplôt 80 °C až 160 °C sme študovali pomocou DSC 
a Ramanovej spektrometrie. Zistili sme, že pri teplotách nad 
140 °C dochádza k náhlej zmene štruktúry anorganicko-
organických xerogélov. 

Získané poznatky sú aplikované na vysvetlenie vlastností 
povrchov anorganicko-organických vrstiev, ktoré boli pripra-
vené zo zodpovedajúcich sólov a tepelne spracované pri tep-
lotách v intervale 100 °C až 160 °C. 
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Diferenciální skenovací kalorimetrie se často používá při 
studiu krystalizačního chování v podchlazených taveninách. 
Proces krystalizace je sledován pomocí entalpických změn ve 
vzorku. Během měření však není možné přímo sledovat růst 
krystalů ani jejich množství ve vzorku a tím zůstává řada 
podstatných informací nezaznamenána. V důsledku toho není 
možné zpětně zjistit, nakolik mohou být sledované změny 
v krystalizačním chování dány například odlišnou zrnitostí 
prášků, různou nukleační rychlostí nebo spékáním zrn a změ-
nou tvaru vzorku vlivem snížené viskozity nad teplotou měk-
nutí. V literatuře se objevují práce, které sledují vliv zrnitosti 
na krystalizační kinetiku sklotvorných tavenin1,2 a snahy odli-
šit vliv povrchové a objemové krystalizace na celkový sledo-
vaný proces3. Avšak přímé sledování změn probíhajících ve 
vzorku, jak z pohledu tečení, tak nukleace a růstu krystalů 
nebývá předmětem studií. 

Proto je tato studie zaměřena na rozdíly v krystalizačním 
chování sklovitého As2Se3 za různých experimentálních pod-
mínek. K analýze bylo vybráno několik práškových frakcí 
o různých zrnitostech (20–500 m) a objemové vzorky. Na 
všechny vzorky byly aplikovány standardní rychlosti ohřevu, 
s ohledem na charakter vzorku byly vybrány nižší rychlosti 
0,5 až 5 K min–1. Všechny vzorky byly po skončení měření 
nasnímány pomocí optického mikroskopu. Ze snímků byly 

stanoveny průměrné velikosti krystalů a jejich počet ve vzor-
ku. Na základě těchto výsledků byly vytvořeny simulované 
křivky závislosti stupně krystalinity na teplotě, které byly 
porovnány s experimentálními DSC křivkami4. 

Výzkumem bylo zjištěno, že zrna vzorku během DSC 
experimentu významně mění svůj tvar a to od jednotlivých 
kapek v případě hrubých prášků až po kompaktní koláče 
vzniklé slinutím velkého množství jemných zrnek. Celkový 
počet vzniklých nukleí je u jemných prášků nižší než je počet 
původních zrn. Také mechanismus krystalizace se mění od 
čistě povrchové u hrubých zrn až po téměř objemovou u sli-
nutých jemných zrn, kde se vytvářejí nukleační polohy na 
vnitřních površích slinutého vzorku. Simulovaná data jsou 
v dobré shodě s experimentálními daty DSC, jestliže je použi-
to konečných rozměrů zrn a sledovaného počtu nukleí na 
vnějším i vnitřním povrchu. 

 
Tato práce vznikla za podpory Grantové agentury ČR, 

projekt č.  P106/11/1152. 
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Půda je tradičně spojována se zemědělstvím, méně často 
pak s její schopností regulovat procesy v daném ekosystému. 
Na mikrokrospické úrovni je regulace spojována s aktivitou 
půdního edafonu a abiotickými procesy spojenými s fixací 
organického uhlíku v půdě. V současné době však nejsme 
bohužel schopni tyto regulační procesy uspokojivě popsat ani 
predikovat.     

Tvorba půdy zahrnuje celou řadu procesů vedoucích 
primárně k tvorbě organo-minerálních komplexů vytvářejí-
cích určitou hierarchii, tj. půdní strukturu. Ta je chemicky 
velmi heterogenní, anizotropní a porézní. Složení půd odráží 
vlivy klimatu, mateční horniny, půdního edafonu, reliéfu 
a času1, po který k tvorbě půdy dochází.      

V našich studiích uvažujeme jako hlavní faktor přede-
vším klimatické podmínky2. Naší snahou je analyzovat celé 
půdy, bez extrakce jednotlivých půdních komponent, protože 
ta může porušit jejich vzájemné interakce a znemožnit tak 
identifikaci jejich vzájemných závislostí. Nepředupravené 
půdy lze poměrně snadno analyzovat za pomoci metod ter-
mické analýzy, především termogravimetrie. Cílem tohoto 
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příspěvku je sumarizovat výsledky, které jsme získali v této 
oblasti a poukázat na další možnosti termické analýzy při 
studiu půdy a případně i jiných substrátů.    

První práce ukázala3, že hmotnostní úbytky v určitých 
teplotních oblastech lineárně korelují se základními půdními 
vlastnostmi, jakými jsou obsah organického uhlíku a dusíku, 
uhličitanů a jílových minerálů. Není bez zajímavosti, že u jílů 
nehrálo roli složení, ale pouze jejich množství, bez ohledu na 
typ půdy, lokalitu jejího vzniku nebo mateční horninu. Další 
zajímavostí bylo, že celkové množství fixovaného organické-
ho uhlíku v půdě lze popsat jednoduchým hmotnostním úbyt-
kem kolem 340 °C. 

V dalším kroku jsme se zaměřili na aktivitu půdních 
mikroorganismů, která je klíčová pro půdotvorbu a je také 
určitým měřítkem půdní degradace. Činnost mikroorganismů 
je spojena s uvolňováním oxidu uhličitého, které, jak se ukáza-
lo, koreluje s hmotnostními úbytky zaznamenanými termogra-
vimetrií v teplotní oblasti do 100 °C a kolem 350 °C (cit.4–6). 
První teplotní oblast odpovídá odpařování vody vázané slabě 
půdní organickou hmotou, zatímco druhá odpovídá degradaci 
labilních organických látek, především celulosy7. Korelace 
byly pozorovány u všech půd bez ohledu na jejich původ, což 
poukazuje na jeden ze sjednocujících principů8 půdotvorby. 
Získané korelace byly použity k vývoji a testování modelů 
využitelných pro predikci množství oxidu uhličitého emi-
tovaného různými půdami6.  

Hodnoty korelačních koeficientů mezi respirací a termic-
kými vlastnostmi závisely na tom, jakým vlivům byla půda 
vystavena, přičemž nižší korelace byly zaznamenány u půd 
více ovlivněných lidskou činností5. To bylo inspirací pro další 
výzkum zaměřený na analýzu vztahů mezi jednotlivými půd-
ními komponentami, která je podle našich předpokladů ovliv-
něna biotickými i abiotickými regulačními mechanismy. Jiný-
mi slovy, provedli jsme vzájemnou korelaci mezi hmotnostní-
mi úbytky získanými termogravimetrickou analýzou v 10 °C 
intervalech9. Ukázalo se, že v rámci několika teplotních oblas-
tí mezi sebou hmotnostní úbytky vzájemně korelovaly. Jedna-
lo se o vnitřní korelace v oblasti slabě vázané vody, silně 
vázané vody, stabilní i labilní půdní organické hmoty 
a v několika případech i uhličitanů. Společným znakem pro 
všechny půdy byla korelace mezi hmotnostními úbytky mezi 
120–130 °C, odpovídající silně vázané vodě odpařené 
z jílových minerálů a úbytky mezi 520–530 °C, odpovídající 
degradaci organo-minerálních komplexů. Tímto způsobem se 
chovaly i půdy odebrané na Antarktidě, vyznačující se mini-
mální biologickou aktivitou. Proto se domníváme, že jsme 
identifikovali abiotickou, vodou podporovanou akumulaci 
organického uhlíku na jílových minerálech9, která je dalším, 
pravděpodobně primárním a sjednocujícím principem půdo-
tvorby. Tento závěr koresponduje s některými abiogenetický-
mi teoriemi o vzniku života, které předpokládají akumulaci 
organických látek na minerálech jako primární krok v syntéze 
složitějších molekul10. Žádná z půd však neukázala korelaci 
mezi zmíněnou silně vázanou vodou a slabě vázanou vodou (do 
100 °C) související s aktivitou půdních mikroorganismů4–6. To 
naznačuje, že jakým způsobem a kde je voda v půdě vázaná 
a jak je „k dispozici“, souvisí s její další rolí ve specifických 
půdotvorných procesech.  

V příspěvku se budeme také zamýšlet, jaké další mož-
nosti může termická analýza poskytnout, jak jich lze prakticky 
využít například pro stanovení stupně poškození půdy nebo 

definici kvality a kvantity organického uhlíku fixovaného 
v půdě a jaké jsou problémy, s nimiž se experimentátor při 
termické analýze půdy může setkat.  

 
Tato práce vznikla za podpory grantu DFG Si 488/4-1.  
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Uhlíkaté aerogely, xerogely a kryogely jsou nanostruk-
turní materiály, jejichž příprava se skládá ze tří kroků: poly-
kondenzace organických prekurzorů, sušení a pyroýzy. Cílem 
příspěvku je představit možnosti použití termické analýzy při 
studiu pyrolýzního kroku přípravy uhlíkatých xerogelů, které 
budou demonstrovány zejména na příkladech dusíkem dopo-
vaných resorcinol-formaldehydových xerogelů.  

TGA v propojení s MS umožňuje rozlišit jednotlivé kro-
ky pyrolýzního procesu s ohledem na uvolňované plyny 
a objasnit tak mechanismus pyrolýzy. Pyrolýzní proces lze 
rozdělit do 3 kroků, přičemž první odpovídá vypařování roz-
pouštědla a nezreagovaného formaldehydu. Druhý krok lze 
charakterizovat vývinem těkavých látek, při posledním kroku 
lze detekovat uvolněné produkty karbonizačního procesu 
(CO2, H2). Na základě detekovaných m/z signálů lze odhado-
vat stupeň proregování výchozích složek i míru zabudování 
dusíkatého atomu do konečného materiálu.  

Na základě termogravimetrických křivek měřených při 
různých rychostech ohřevu lze objasnit kinetiku pyrolýzy. Pro 
dusíkem dopované vzorky byla promocí izokonverzní Starin-
kovy metody zjištěna závislost zdánlivé aktivační energie na 
stupni přeměny. První dva kroky pyrolýzy (definované na 
základě studia mechanismu pyrolýzy) lze charakterizovat 
nižšími hodnotami zdánlivé aktivační energie, zatímco krok 
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třetí hodnotami vyššími.    
Získané poznatky z termoanalytických měření mohou 

být dány do souvislosti s výsledky z adsorpčních experimentů 
na uhlíkatých materiálech. Bylo zjištěno, že vyšší úbytek při 
pyrolýze souvisí s vyšší adsorpční schopností pro ionty těž-
kých kovů. Na základě MS dat lze odhadnout optimální teplo-
tu pyrolýzy s ohledem na požadavek zabudování dusíkatého 
atomu, který je důležitý pro adsorpci iontů těžkých kovů. 

TGA/DSC-MS analýzu lze použít i pro hodnocení uhlí-
katých vzorků připravených pyrolýzou v prostředí amoniaku. 
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Cílem této práce bylo prostudovat mechanismus pyrolý-
zy dřevěných pilin a zjistit vliv teploty pyrolýzy na adsorpční 
vlastnosti připravených materiálů. 

Metodou TG/DSC-MS byly sledovány odpadní smrkové 
a bukové piliny. Po počátečním ohřevu na 100 °C po dobu 1 h 
(pro zjištění vlhkosti) byl zkoumaný vzorek zahříván v Ar do 
1000 °C rychlostí 2, 5, 10 a 20 K min–1. Během ohřevu byly 
metodou MS sledovány signály m/z odpovídající H2, H2O, 
CO2, uhlovodíkům, levoglukosanům, fenolickým látkám, 
derivátům furanu, benzenu a naftalenu. Závislost zdálnivé EA 
na α byla vypočtena metodou dle Starinka. Na produktech 
pyrolýzy byly provedeny adsorpční experimenty Cu2+, Cd2+ 
iontů a methylenové modři z vodné fáze. 

Při zahřívání dřeva je možné pozorovat dvě fáze, během 
první dochází k uvolnění vlhkosti ze vzorku (méně než 4 %). 
Vlastní pyrolýza vzorků nastává nad 200 °C, ukončena je při 
450 °C. Bez ohledu na povahu vzorku nebo rychlost ohřevu 
bylo zjištěno, že hmotnostní úbytky se pohybují v rozmezí od 
77 do 80 %.  DTG píky jsou mírně deformované, což pouka-
zuje na skutečnost, že se nejedná o jednoduchý děj. Analýza 
závislosti EA na α ukázala, že se pravděpodobně jedná o dvě 
překrývající se reakce. EA první reakce nabývala hodnot 157 
resp. 151 kJ mol–1 v případě smrkových resp. bukových pilin. 
EA druhé reakce byly vyšší (172 resp. 184 kJ mol–1). 

Analýzou uvolněných plynů bylo zjištěno, že během 
pyrolýzy nedochází k uvolňování aromatických látek. Derivá-
ty furanu se uvolňují jen při druhé pyrolýzní reakci. Všechny 
ostatní analyzované látky byly detekovány v průběhu celé 
pyrolýzy. 

Z adsorpčních experimentů bylo zjištěno, že s rostoucí 
teplotou pyrolýzy (400–700 °C) se zvyšuje adsorpční schop-
nost v případě adsorpce methylenové modři. Naproti tomu, při 
adsorci Cu2+ a Cd2+ iontů nebyla prokázána žádná závislost. 
To znamená, že aktivní místa potřebná pro adsorpci těžkých 
kovů jsou pravděpodobně vytvořena již při teplotě 400 °C. 
Aktivní místa vhodná pro methylenovou modř se nejspíše 
tvoří až při teplotě vyšší, i když na TA křivkách není patrný 

žádný proces. Proto je nutné dále podrobně studovat mecha-
nismus pyrolýzy těchto materiálů.  
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Termoanalyticky (TG/DTA) byl studován vliv přítom-
nosti oxidu grafitu (GO) na průběh pyrolýzy a oxidace resor-
cinol-formaldehydových kryogelů (RF) a akrylamidových 
polymerů (PAM). Studované materiály i samotný GO byly 
zahřívány v inertní nebo oxidační atmosféře rychlostí 
10 K min–1 do teploty 600 °C. Průběh pyrolýzy byl sledován 
na GO, RF, RF obsahující grafen (RFGO), PAM a PAM ob-
sahující oxid grafenu (PAMGO). Pro studium oxidace byly 
použity RF a RFGO materiály lišící se teplotou pyrolýzy při 
jejich přípravě, která byla 500 °C nebo 930 °C (RF/
RFGO-500; RF/RFGO-930). Základními termoanalytickými 
experimenty bylo zjištěno, že samotný oxid grafitu je velmi 
reaktivní a nad teplotu 150 °C se rychle exotermicky 
(potvrzeno DSC) rozkláda za uvolnění CO2 (potvrzeno MS 
analýzou) a dochází ke ztrátě kyslíkatých funkčních skupin. 
Poměrové zastoupení uhlíku a kyslíku oxidu grafitu bylo vy-
počteno pomocí TG/MS. K zmíněnému rozkladu nedochází, 
pokud je oxid grafitu (grafenu) zabudován do struktury orga-
nického kryogelu nebo polymerní matrice. Přítomnost oxidu 
grafitu (grafenu) v polykondenzační směsi při přípravě kryo-
gelů či polymerů zvyšuje obsah vlhkosti, čemuž odpovídá 
velké množství kyslíkatých funkčních skupin nalezených 
v GO. Materiály obsahující oxid grafitu (grafenu) vykazují 
větší termickou stabilitu oproti materiálům bez jeho přítom-
nosti. Přítomnost GO snižuje celkový hmotností úbytek 
o ~ 3 % v případě kryogelů a o ~ 6 % v případě akrylamido-
vých polymerů. Dále bylo zjištěno, že RF/RFGO-930 materiá-
ly jsou relativně odolné vůči oxidaci oproti RF/RFGO-500 
materiálům, jejichž pyrolýza probíhala při nižší teplotě. Tep-
lota maxima rychlosti oxidace (teplota píku na DTG) byla 
vlivem přítomnosti GO v polykondenzační směsi při přípravě 
kryogelů posunuta k vyšším hodnotám o ~ 20 °C (z 519 °C 
u RF-930 na 534 °C u RFGO-930). RF/RFGO-500 materiály 
vykazují viditelný hmotnostní nárůst v teplotním rozmezí 150 
až 300 °C způsobený parciální oxidací. Celkově výsledky 
ukazují, že i velmi malý obsah GO měřitelně ovlivňuje vý-
sledné vlastnosti materiálů.  
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For a long time, a database has been requested in order 
to compare data measured in thermal analysis with library 
data. This software procedure is well know and established in 
spectroscopic techniques such as fourier-transform-infrared-
spectroscopy (FT-IR) and mass spectrometry (MS), for in-
stance. 

A similar procedure has so far not been available in ther-
mal analysis. All earlier approaches have been very helpful 
for numerous researchers, and they still are, in order to find 
appropriate measurement conditions or to receive suggestions 
for adequate interpretation of the data observed1–3. 

However, they all have only been available as hardcopies 
and for this reason not available for a software library com-
parison to currently measured data.  

“Identify” is a newly developed part of the NETZSCH 
Proteus® measurement and evaluation software. It allows for 
an online comparison of currently measured DSC data with 
a thermoanalytical library and delivers a relative value as 
a measure for similarity. The library can be edited and cus-
tomized to the application field of the user and can therefore 
be trained to recognize customer-specific reference materials, 
pure samples or mixtures. 

This paper demonstrates the capabilities of this online 
database using organic samples, polymers and mixtures.  
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Properties of Fe-based systems are still object of exten-
sive research. It is possible to find a lot of information in the 
literature, but some of the necessary data are still missing. 
Moreover the presented data mentioned in the literature differ. 
Due to a lack of exact experimental data in this area, and also 
due to necessity to use these data as an input data for many 
simulation programs, numerical or physical models and re-
quirements of practice (casting, welding, solidification), an 
investigation of multicomponent Fe-based alloys (steels) is 
still highly topical theme.  

Missing data, such as temperatures of solidus (TS), tem-
peratures of liquidus (TL) heat capacity (Cp) and others can be 
obtained using thermal analysis measurements. The DSC 
(Differential Scanning Calorimetry) is one of the possible 
methods. Another common method is the DTA (Differential 
Thermal Analysis).  

Also, missing data can be calculated using simulation 
programs or calculation models. As for all calculations, it is 
necessary to validate obtained result with exact experimental 
data, e.g. temperatures of solidus (TS) and liquidus (TL), heat 
capacity (Cp) and other important material data. It is also 
suitable to support these data by structural and phase analysis.  
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KVANTITATIVNÍ VYUŽITÍ TG-MS – URČENÍ  
ELEMENTÁRNÍHO SLOŽENÍ OXIDU GRAFITU 
 
VÁCLAV SLOVÁK, GABRIELA HOTOVÁ  
 
Katedra chemie, Přírodovědecká faktulta, Ostravská univerzi-
ta v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava  
vaclav.slovak@osu.cz 
 

Kombinace termické analýzy a analýzy uvolňovaných 
plynů pomocí hmotnostního spektrometru umožňuje získat 
především kvalitativní informace o složení plynných produktů 
termických reakcí. Tento příspěvek je zaměřen na možnost 
získání kvantitativních údajů, která je demonstrována na ana-
lýze termického rozkladu oxidu grafitu.  

Oxid grafitu byl připraven oxidací grafitu směsí H2SO4, 
KNO3 a KMnO4. Jeho rozklad byl studován pomocí TG/DSC-
MS v Ar, zaznamenávány byly MS signály s m/z = 18, 28, 32 
a 44. 
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Při zahřívání oxid grafitu nejprve ztrácí vlhkost a při 
teplotě 170 °C se prudce exotermicky rozkládá. Při tomto 
rozkladu lze detekovat píky všech sledovaných MS signálů. 

Experimentálně dostupná plocha píku na MS signálu je 
úměrná látkovému množství příslušného iontu vzniklého ioni-
zací mateřské sloučeniny. Pro látkové množství nX látky X, 
která ionizuje na ion I s plochou píku AI v rozsahu R 
(dostupné z databáze MS spekter), lze obecně psát 

nX = k·AI/R, 
kde k je konstanta úměrnosti. Rovnice platí pro plochy píků 
na signálech způsobených pouze látkou X a neovlivněných 
přítomností jiných látek. Pokud takový signál pro látku nee-
xistuje, je nutné sestavit rovnici zahrnující příspěvky všech 
látek podílejících se na vzniku příslušného píku. 

Pokud se při rozkladu předpokládá vznik p plynných 
látek, které způsobí hmotnostní úbytek Δm, lze také psát 

Δm = Σ(ni·Mi) (i od 1 do p). 
Řešením naznačené soustavy rovnic lze získat hodnotu 

konstanty k a následně látková množství uvolněných látek. 
V případě oxidu grafitu byla konstanta k zjištěna 

z uvolněné vlhkosti a použita k určení obsahu (mol.%) H2O 
(34 %), CO2 (37 %), O2 (1 %) a CO (28 %) v plynných pro-
duktech rozkladu. Tyto údaje umožňují dále určit elementární 
složení oxidu grafitu, které odpovídá přibližně empirickému 
vzorci C4HO2. 

 
 

6L-11 
OSTA A JEJÍ AKTIVITY 
 
PETRA ŠULCOVÁ  
 
Katedra anorganické technologie, Fakulta chemicko-
technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573,  
532 10  Pardubice 
petra.sulcova@upce.cz 
 

Odborná skupina termické analýzy (OSTA) při České 
společnosti chemické je aktivní od roku 1972. Národní skupi-
na je od svého vzniku členem celosvětově působící odborné 
společnosti International Confederation for Thermal Analysis 
and Calorimetry, která je asociovaná s IUPAC. Odborná sku-
pina organizuje semináře a zvané přednášky, které jsou zamě-
řeny jak na teoretické základy, tak i přístrojovou techniku pro 
termickou analýzu. 

V roce 2013 odborná skupina organizovala čtvrtý ročník  
společné termoanalytické konference čtyř států, a to Česka, 
Maďarska, Polska a Slovenska.  Přitom první společné setkání 
termoanalytiků ze „čtyř států“ uspořádala maďarská skupina 
v květnu 2007 (Sopron), druhý ročník byl organizován v roce 
2009 v Zakopaném (Polsko) pod záštitou „Polish Society of 
Calorimetry and Thermal Analysis“. V roce 2011 se uskuteč-
nil 3. ročník společné česko-maďarsko-polsko-slovenské 
termoanalytické konference, kdy organizátorem byla 
„Pracovní skupinou pro termickou analýzu a kalorimetrii na 
Slovensku“.  

Uzavření prvního cyklu společných termoanalytických 
konferencí 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermo-
analytical Conference bylo završeno v Pardubicích, kdy mís-
tem konání byla Fakulta chemicko-technologická Univerzity 
Pardubice ve dnech 24. až 27. června 2013. Pro účastníky byl 

zajištěn  zajímavý odborný program, ve kterém bylo předne-
seno celkem 29 přednášek a vystaveno 51 posterů. Konferen-
ce čtyř států byla odborným přínosem pro všechny účastníky, 
neboť umožnila nejen vzájemnou výměnu poznatků a zkuše-
ností z oblasti termické analýzy a kalorimetrie, ale přispěla 
také k prohloubení kontaktů a navázaní nové spolupráce mezi 
účastníky a tím samozřejmě k rozvíjení zájmu o termickou 
analýzu. Vybrané příspěvky (v konečném počtu 27) byly po 
řádném recenzním řízení v Journal of Thermal Analysis and 
Calorimetry vydány ve speciálním čísle „Special Chapter of 
the Recent State-of-the-Art in Thermal Analysis and Calorim-
etry in the Visegradian Countries, a to v květnovém čísle 
2014.  

V rámci 66. sjezdu asociací českých a slovenských che-
mických společností  je v odborném programu zařazena sekce 
termické analýzy. Poprvé se sekce Termické analýzy a kalori-
metrie objevila v programu 62. sjezdu asociací českých 
a slovenských chemických společností, který se uskutečnil 
v Pardubicích v r. 2010. Stala se tak historicky významnou, 
neboť se jednalo o první společné setkání termoanalytiků 
z Česka a Slovenska. Druhá teplozpytná sekce se uskutečnila 
v rámci 64. sjezdu asociací českých a slovenských chemic-
kých společností v Olomouci v r. 2012. Letošní termoanaly-
tická sekce je tak již třetí v pořadí. 

Aktuální informace o odborné skupině a aktivitách jsou 
přístupné na: www.thermal-analysis.cz. 
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6P-01 
VYUŽITÍ TERMICKÉ ANALÝZY KE STUDIU 
SLOUČENINY Er2Ce2O7  
 
BLANKA HABLOVIČOVÁ, PETRA ŠULCOVÁ  
 
Katedra anorganické technologie, Fakulta chemicko-
technologická, Univerzita Pardubice, Doubravice 41, 532 10 
Pardubice  
blankahablovicova@seznam.cz  
 

Pracoviště autorů se zabývá především syntézou ekolo-
gických anorganických pigmentů. Hlavním cílem práce bylo 
zjistit vhodné podmínky pro syntézu sloučeniny Er2Ce2O7, 
které by mohly ovlivnit její barevnost a velikost částic. Tyto 
informace jsou důležité pro posouzení možného pigmentové-
ho použití.  

Keramické pigmenty jsou barevné anorganické sloučeni-
ny, které jsou schopny udržet si své barevné vlastnosti, i když 
jsou vystaveny vysokým teplotám a chemicky agresivním 
podmínkám1. CeO2 dopovaný lanthanoidy přitahuje v dněšní 
době pozornost pro své vynikající vlastnosti a tudíž široké 
spektrum použití. RE2Ce2O7 mají fluoritovou (krychlovou) 
strukturu a náhradou Ce4+ trivalentními kationty lanthanoidů 
dochází ke zvýšení termické stability, iontové vodivosti 
i zlepšení mechanických vlastností2,3. 

Pigment byl připraven reakcí v tuhé fázi, kdy došlo ke 
smísení výchozích oxidů, a následně byl vypálen v elektrické 
peci při teplotách 1400, 1500 a 1600 °C po dobu 3 hodin 
s rychlostí 10 °C min–1. 

Simultánní TG-DTA analýza pigmentů byla provedena 
pomocí přístroje STA 449C Jupiter (NETZSCH, Němec-
ko) v teplotním intervalu 30–1400 °C s rychlostí ohřevu 
10 °C min–1. Reakční směs Er2Ce2O7 je stabilní do 800 °C, 
kdy začíná docházet k reakcím v pevné fázi, které jsou na 
DTA křivce charakterizovány několika exotermními píky. TG 
křivka signalizuje pokles hmotností vzorku (o 0,64 %) se 
vzrůstající teplotou. 

 
Výzkum anorganických pigmentů je na pracovišti autorů 

podporován IGA Univerzity Pardubice (SGSFChT_2014002). 
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6P-02 
OXIDAČNÍ REAKTIVITA UHLÍKATÝCH XEROGE-
LŮ PŘIPRAVENÝCH ZRYCHLENOU KONDENZACÍ 
 
EVA KINNERTOVÁ, VÁCLAV SLOVÁK 
 
Ostravská Univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 
Katedra chemie, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 
evakinnertova@seznam.cz 
 

Termoanalyticky (TG/DSC) byla sledována oxidační 
reaktivita uhlíkatých xerogelů připravených zrychlenou kon-
denzací resorcinolu a formaldehydu za různých podmínek 
(koncentrace katalyzátoru, hmotnostní poměr výchozích látek 
a druh katalyzátoru) a jejich následnou pyrolýzou. Oxidace 
vzorků byla realizována ve dvou dynamických atmosférách, 
s vyšším podílem kyslíku (85 % O2 + 15 % N2) a nižším podí-
lem kyslíku (20 % O2 + 80 % N2), s rychlostí průtoku 
100 ml min–1. Vzorky byly nejprve udržovány po dobu 
30 min na teplotě 30 °C a poté byly ohřívány rychlostí 
10 °C min–1 na teplotu 1000 °C.  

Na TG křivkách bylo možné pozorovat hmotnostní úbytky 
spjaté se ztrátou zbytkové vlhkosti při teplotách 30–150 °C. 
Exotermická chemisorpce kyslíku zapříčinila nárůst hmotnosti 
při dalším zvyšování teploty dosahující 1,6–4,5 %. Teplota 
maxima na TG křivkách (≈ 300 °C) odpovídala ukončení 
chemisorpce a počátku spalování vzorků. Následný úbytek 
hmotnosti byl spojen se spálením xerogelů. Na křivkách 
v atmosféře s vyšším podílem kyslíku byl okolo teploty 400 °C 
pozorován zlom svědčící o vzplanutí vzorku. Oxidace xeroge-
lů probíhala v atmosféře s nižším podílem kyslíku pomaleji 
a byla ukončena při teplotách až nad 500 °C. Výsledky obou 
měření ukázaly, že nejreaktivnějším byl vzorek s nejnižším 
hmotnostním poměrem výchozích látek. Naopak nejméně 
reaktivní se jevily vzorky katalyzované NaHCO3 nebo 
Na2CO3 a s vysokou koncentrací katalyzátoru.  

Porovnáním termoanalytických dat s povrchovými cha-
rakteristikami byla zjištěna částečná souvislost mezi měrným 
povrchem (BET) oxidovaných vzorků a jejich oxidační reakti-
vitou. S rostoucím měrným povrchem roste množství chemi-
sorbovaného kyslíku na počátku oxidace a snižuje se teplota 
počátku spalování vzorků stejně jako teplota exotermického 
píku na DSC. Výsledky ukazují, že termoanalytickými techni-
kami je možné alespoň částečně charakterizovat povrchové 
vlastnosti uhlíkatých materiálů. 
 
 
6P-03 
TERMICKÁ ANALÝZA MALAYAITOVÉHO 
PIGMENTU DOPOVANÉHO KOBALTEM 
 
JANA LUXOVÁ, PETRA ŠULCOVÁ, MIROSLAV 
TROJAN, MARCELA ZVONKOVÁ, JAKUB TROJAN 
 
Katedra anorganické technologie, Fakulta chemicko-
technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573. 532 10 
Pardubice 
jana.luxova@upce.cz  
 

Malayaity jsou sloučeniny, které patří do skupiny neso-
silikátů a jsou podskupinou velké rodiny křemičitanových 
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minerálů. Malayaitový minerál má chemické složení CaSnSi-
O5 a jeho dobrá termická stabilita jej předurčuje jako vhodné-
ho kandidáta pro hostitelskou mřížku při syntéze keramických 
pigmentů. Mezi průmyslově vyráběné pigmenty, které se 
využívají zejména pro vybarvování keramické glazury patří 
i pigment na bázi malayaitu dopovaný Cr1. Sloučeniny založe-
né na malayaitové struktuře jsou studovány i z mnoha jiných 
důvodů, např. se používají jako anody v Li bateriích2 či vyka-
zují fotoluminiscenční vlastnosti3.  

V rámci této práce byl připraven malayaitový pigment 
o složení CaSn0,95Co0,05SiO5-δ. Pro přípravu pigmentu byly 
použity suroviny CaCO3, SnO2, Co3O4 a SiO2 ve stechiome-
trickém množství. Před samotnou syntézou pigmentu byla 
provedena termická analýza reakční směsi (STA 449C Jupi-
ter, Netzsch, SRN). Měřeno bylo v teplotním rozsahu 30 až 
1400 °C a ve vzduchové atmosféře. Za stejných podmínek 
měření byla uskutečněna termická analýza i u všech použitých 
surovin. 

Po zjištění potřebných kalcinačních podmínek pro ná-
slednou syntézu pigmentu byly reakční směsi kalcinovány 
v teplotním rozsahu 1200–1400 °C (jednostupňový výpal) 
a 1000 °C/1200–1400 °C  (dvoustupňový výpal) s výdrží 4 h 
na maximální teplotě. 

U všech vzorků byla studována jejich termická stabilita 
pomocí žárového mikroskopu (Hesse-Instr., SRN) a barevné 
vlastnosti po aplikaci do keramické glazury P 07410 
(10 hm.%) a organické matrice (plný tón) s využitím spekto-
fotometr  ColourQuest XE (HunterLab, USA). Barva byla 
hodnocena  v systému CIEL*a*b* (1976).  

Fázová analýza pro studované malayaitové vzorky byla 
realizována na difrakčním přístroji D8Advance (Bruker, VB), 
který využívá radiaci CuKa a scintilačního detektoru (rozmezí 
2 od 10 do 80).  

 
Tato práce vznikla za podpory IGA Univerzity Pardubice 

v rámci projektu SGSFChT_2014002. 
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The paper deals with the study of phase transitions tem-
peratures (temperature of solidus and liquidus) of Fe-based 
alloys with use of different thermal analysis methods. The key 
thermal analysis methods are at the present days DTA 
(Differential Thermal Analysis), DSC (Differential Scanning 
Calorimetry) and “direct” thermal analysis (TA). The study 
presents the basic principles of these methods, characteristics, 
advantages and disadvantages. There are presented results 
from the high temperature region (above) 1000 °C with focus 
on the melting and solidifying region of multicomponent al-
loys such as steels. The paper discusses obtained results with 
three mentioned methods at heating/cooling process, with 
different loads of samples and other factors that can influence 
the obtained results. The evaluation of heating/cooling curves, 
DTA (DSC) – curves at heating and cooling is demonstrated. 
The obtained solidus and liquidus temperatures are compared 
and discussed. 
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IMOBILIZACE ENZYMŮ NA MAGNETICKÉ  
ČÁSTICE A JEJICH BIOTECHNOLOGICKÁ  
APLIKACE 
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A NIKOL KRČOVÁ 

 
Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pa-
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Hlavní význam imobilizace enzymů na pevné magnetic-
ké nosiče spočívá v jejich opakovaném použití, snadné mani-
pulaci s enzymem a v neposlední řadě se imobilizací mohou 
zlepšit vlastnosti enzymů, jako je zvýšení termostability, změ-
na optimálního pH či prodloužení doby skladování. Použití 
imobilizovaných enzymů v biotechnologických procesech má 
především velký ekonomický přínos. Pro tento účel byly studo-
vány enzymy: penicilin G acylasa, lakasa a aminotransferasa. 

V průmyslu a hlavně ve farmaceutickém se penicilin G 
acylasa používá pro výrobu 6-aminopenicilánové kyseliny 
z penicilinu G. Protože jsou mikroorganismy na penicilin G 
již delší dobu rezistentní, je toto antibiotikum už neúčinné pro 
lékařské účely a 6-aminopenicilánová kyselina slouží 
k výrobě mnoha nových β-laktamových antibiotik. Přestože 
jsou chemické metody syntézy 6-APA dobře zavedené, dává 
se přednost enzymové hydrolýze penicilinu G pomocí penici-
lin G acylasy1, vzhledem k mírným podmínkám reakce, stere-
ospecifitě a ekonomickým nákladům. Lakasa je enzym schop-
ný katalyzovat oxidaci širokého spektra substrátů jako mono-, 
di- a polyfenolů, aminofenolů, methoxyfenolů a aromatických 
aminů. Díky této výhodě je používána v řadě biotechnologic-
kých aplikací: v papírenském a potravinářském průmyslu 
nebo v analytické chemii. Použití lakasy tak umožňuje např. 
zvýšení produktivity, efektivity a kvality potravinářských 
výrobků, odbarvení průmyslových odpadních vod od textil-
ních barviv nebo odstraňování ligninu ze dřevních i nedřev-
ních vláken2. 

Aminotransferasy hrají důležitou roli v metabolismu 
aminokyselin. V průmyslu pak mohou být aminotrasferasy 
použity k produkci chirálních aminů. 
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It is now in the EU, particularly current issues  
of environmental protection in the wake of an increase in the 

share of renewable energy sources and efficient recovery of 
available and unused biomass waste1,2. It is a multifunctional 
solution for the recovery of unused waste from various kinds 
of phytomass and dendromass in the form of  sawmilling 
waste3 and waste from the secondary wood processing5 (from 
the processes of bonding, surface finishing,  wood treated 
with biocides1, fire retardants6, abrasive dust from burning 
hard wood3, waste contaminated by cutting fluids in machin-
ing processes and dividing of wood materials)1,2. 

The reason for resting of lignocelullose waste for the 
preparation of the new or recycled materials, as well as their 
energy use as organic fuel and energy and heat production is 
the presence of hazardous and dangerous chemical substances 
(aerosols and the emission of volatile organic compounds 
carcinogenic effects, heavy metals -Cd, Cr, As from cutting 
fluids based on mineral oils of petroleum substances). 

The procedure of modification treatment (using the prin-
ciples of adsorption) of waste biomass for editing has been 
drawn up for their subsequent processing into briquettes and 
pellets and wood composites. 

The input waste of biomass and output of the modifier 
products have been rated by analytical methods: elemental 
analysis (Dumas method) with the subsequent evaluation of 
thermal characteristics5: the combustion heat and the calorific 
value by calorimetry method6. Chemical analysis of the com-
position of the biomass waste have been defined: the propor-
tion of lignin, cellulose, hemicellulose, exctractive substances  
and ash1. The determination of the present risk and dangerous 
chemical substances in the input waste from biomass has been 
carried out by  method AAS-ETA and detection by specific 
analysers (MicroRidgid, GasAlert).  

 
Reaearch was supported of Slovak Ministry of Educa-

tion, KEGA, proj. 023-TUZ- 4/2012: „Hazardous substances 
in the environmental  technology”.  
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Zdrojem antropogenních emisí AOX (adsorbovatelných 
organických halogenů) do vod nejsou pouze průmyslové 
zdroje znečišťování (chemický průmysl, výroba celulosy 
a papíru), ale i aplikace dezinfekčních prostředků na bázi 
aktivního chloru do vod obsahující běžné organické znečištění 
(řada prostředků tzv. bazénové chemie, přípravky Savo nebo 
Domestos). Působením těchto prostředků může docházet 
k chloraci organických látek (ligninu, huminových látek) za 
vzniku mimo jiné např. chlorovaných fenolů. Látky typu 
AOX bývají obvykle špatně biologicky odbouratelné, často 
procházejí beze změn biologickou čistírnou odpadních vod 
a dostávají se do vodních toků. Hlavní emitenty AOX lze 
nalézt v databázi Integrovaného registru znečištění1. Postupy 
aplikovatelné na odstraňování AOX z vod jsou souhrnně uvá-
děny v referenčních dokumentech tzv. nejlepších dostupných 
technik (dokumenty BREF)2.  

Mezi nejběžnější postupy odstraňování AOX z vod patří 
adsorpce. Většinou se předpokládá, že AOX jsou tvořeny 
nepolárními sloučeninami, proto se jako sorbent hojně využí-
vá aktivní uhlí. V případě aromatických halogenderivátů 
s vázanými funkčními skupinami schopnými disociace však 
účinnost adsorpce na aktivní uhlí výrazně závisí na pH, proto 
k účinné sorpci např. chlorovaných fenolů na aktivní uhlí 
dochází pouze v mírně kyselé oblasti pH. Řešením může být 
použití polárnějších sorbentů, jakými jsou oxid hlinitý nebo 
syntetické adsorpční pryskyřice. Použitý sorbent je nutné 
bezpečně likvidovat, vhodným postupem je spálení ve spalov-
ně nebezpečného odpadu, což se ovšem v České Republice 
nesetkává s pochopením občanů. 

Jinou možností rozkladu AOX je použití hydrodehalo-
genace, kdy působením vhodně zvoleného redukčního činidla 
dochází k selektivnímu štěpení vazby C-X, přičemž produk-
tem takového procesu aplikovaného na chlorované fenoly 
bývá příslušný fenol. Prokázali jsme, že s použitím vhodným 
mikroorganismů lze produkty dehalogenace snadno a rychle 
(do 24 hodin) aerobně rozložit. 
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Metallurgical process contains among others coal and 
limestone mining, preparation of coke, furnace reduction and 
selective oxidation of C, Si, P in oxygen converter, has been 
proven to have significant ecological impact and  energy con-
sumption. Due to these facts, a new technology of metals 
production  based on the direct electrochemical reduction of 
iron oxides are being searched.  

This work deals with the preparation of Fe2O3(s) elec-
trode (by anodic oxidation and annealing process) and  the 
direct electrochemical reduction of Fe2O3(s) in NaOH-H2O 
melt systems within the temperature range of 100–400 °C. 
Details about the possibilities of electrolytical technologies  
for oxide, chloride, carbonate, and hydroxide melts for the 
direct electrochemical reduction are shown in paper1. 

 Electrochemical reduction of hematite in NaOH-H2O 
melt systems depends on its basicity. It is not possible to ex-
press this parameter exactly during all the range of composi-
tions, because it is the combination of the Lux theory for ionic 
melts and Brönstedt theory for water solutions. The basicity 
depands on the amount of Na2O and H2O in a melt, therefore 
„in situ“ voltametric determination of amounts of these two 
components was performed based on anodic oxidation of 
Na2O and cathodic reduction of water at temperature of 400 °C. 
Basicity impact was observed based on the shape of cyclic 
voltametric curves of Fe and Fe2O3 working electrodes. On 
the basis of this results  there is a possibility to reduce iron 
easily in the melt with higher basicity. 

Several electrolytes – e.g. pure NaOH (400 °C), which is 
used for industrial descaling of oxidic layers on wires, were 
assessed. Due to the decrease of the energy consumption and 
the possibility of using solar energy for heating of the bath, 
electrolytes with lower melting temperature, for example 
eutectic mixture NaOH:NaOH.H2O (74% w/w, temperature of 
experiments 110 °C) there were tested. Also a process of for-
mation of passive oxide layer on Fe and Fe2O3 working elec-
trodes in this systems was tested processes. The products on 
the surfaces of the electrodes were identified. From cyclic 
voltametry the value of potential for chronoculometry reduc-
tion of the surface of the electrode was obtained. The results 
were explained by Anson´s equation. 
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V současnosti jsou pro malo- i velkopěstitelské aplikace 
nabízeny hydrogely na bázi polyakrylátů. Zároveň však probí-
há vývoj nových půdních zlepšovačů na přírodní nebo kom-
positní bázi, které by měly nahradit drahé a mnohdy proble-
matické syntetické produkty používané jako regulátory půdní 
vláhy zejména v oblastech s nedostatkem srážek . 

V prezentované práci byl studován vliv obalu na bázi 
směsi kolagenu a bentonitu na bobtnavost syntetického hydro-
gelu. Bentonit byl zvolen pro jeho schopnost bobtnání a pro 
jeho vysokou kationtovou výměnnou kapacitu, která zlepšuje 
vlastnosti sorpčního půdního komplexu a zásobování rostlin 
živinami. Kolagenový materiál rovněž vykazuje určitou bobt-
nací kapacitu a je po své mineralizaci v půdě zdrojem živin.  

Bylo připraveno 30 vzorků o různém složení obalové 
směsi, k jejíž přípravě byla použita technická želatina nebo 
králičí kolagen a  dále jeden ze tří testovaných bentonitů, 
jehož obsah se pohyboval v rozmezí 2-25%. Bentonity byly 
hodnoceny metodami XRD, XRF, DTA a stanovením distri-
buce velikosti částic1.  Bobtnavost  materiálů byla testová-
na  pomocí metody „Tea bag“, kdy navážka vzorku je umíste-
na do nylonového sáčku, ponořena do vody a ve zvoleném 
časovém intervalu je kontrolována její hmotnost2. 

 Nejvyšší hodnoty bobtnavosti kompozitního hydroge-
lu, v němž bylo 89 % syntetické složky nahrazeno kolagen – 
bentonitovou směsí (cca 40 g vody/g vysušeného hydrogelu) 
bylo dosaženo u vzorků obsahujících kolem 85 % kolagenu 
a 4% bentonitu.  

 
Tato práce byla podporována IGA Univerzity Pardubice 

v rámci projektu SGSFChT 2014002. 
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Series of precursors was prepared by precipitation of 

cobalt nitrate in aqueous solutions using various precipitation 
agents (NH3.H2O, NaOH, Na2CO3) and reactions conditions 
(OH/Co molar ratio, aging time). Powder XRD showed differ-
ent phase composition of the obtained precursors, in which 
β-Co(OH)2, CoII-CoIII layered double hydroxide, and basic 
cobalt carbonate were identified. Only Co3O4 spinel-like ox-
ide was found in products after heating at 500 °C in air but 
different N2O conversions were observed over the examined 
oxide catalysts. Especially the catalysts obtained from 
β-Co(OH)2 precursors showed high catalytic activity in N2O 
decomposition. The correlation between methods of prepara-
tion, phase composition of precursors, catalytic properties of 
the related oxide catalysts, and the role of the cobalt ions as 
catalytic active sites is discussed. 

 
This work was supported by the Czech Science Founda-

tion (project no. 14-13750S) and by Ministry of Education, 
Youth and Sports of the Czech Republic in the “National Fea-
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Supported Co3O4 catalysts were prepared by heating the 

cobalt hydroxide synthesized electrochemically on stainless 
steel sieve and by heating the commercial TiO2 tablets im-
pregnated with cobalt nitrate solution; the catalysts were then 
modified with potassium promoter. For comparison, the 
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grained K-doped Co3O4 catalyst was prepared from the pre-
cipitated precursor. The catalysts were characterized by vari-
ous methods and tested in catalytic N2O decomposition. The 
specific catalytic activity of the prepared catalysts was related 
to cobalt content in each sample. The K-doped Co3O4 deposit-
ed on stainless steel sieves had the highest activity. Mathe-
matic model of ideal plug flow reactor was used for simula-
tion of the pilot-plant reactor for low-temperature N2O de-
composition in off-gas from nitric acid production. Simulation 
results also showed that the highest conversion should be 
achieved over the catalyst deposited on stainless steel sieves. 
Both catalysts testing in laboratory and mathematical model-
ing demonstrated advantageous use of structured catalysts. 
 

 
Fig. 1. SEM images of stainless steel sieve support (left), the sieve 
with deposited K-doped Co3O4 (middle), and detail of the surface 
of deposited oxide layer (right) 
 
 

This work was supported by the Czech Science Founda-
tion (project P106/14-13750S) and by Ministry of Education, 
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The Co-Mn-Al mixed oxide catalysts on different sup-

ports (TiO2, SBA-15, Al2O3, SiO2, MMT, steel slag, granular 
blast furnace slag) were prepared by pore filling impregna-
tion, characterized by AAS, XRD, TPR-H2 and N2 physisorp-
tion and tested for N2O catalytic decomposition in kinetic 
regime in an inert gas and in the presence of O2, H2O and NO. 
The catalytic properties were compared on the basis of specif-
ic activities, related to the amount of cobalt and manganese in 
each sample. The highest activities were observed over Co-
Mn-Al mixed oxide supported on SBA-15 and TiO2 and the 
lowest on slags; the same trend was maintained in the pres-
ence of H2O, O2 and NO. The dependence of the specific 

activity on the ease of catalyst reducibility was observed, 
what means that tested supports affected properties of active 
components.  

 
This work was financially supported by the Czech Sci-
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Waste and Environment Protection against Negative Im-
pacts”.  
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2L-11 J. Kolařík, R. Prucek, Z. Marušák, 
R. Zbořil 

Odstranění sloučenin arsenu pomocí materiálu na bázi železa 

2L-12 T. Zelenka Studium texturních a adsorpčních parametrů uhlíkatých adsorbentů 

2L-13 M. Mucha, J. Kalina Křídlatka – alternativa pro čištění vod? 

2L-14 J. Jůza, I. Fortelný Effect of polydispersity on flow-induced coalescence in molten polymer 
blends 

2L-15 M. Mazúr, L. Husáriková, M. Valko Copper complexes with biologically active nitrogen ligands – an EPR 
study in frozen water/methanol solutions 

2L-16 V. Mrázová, M. Maliarová Optimization of phenolic compounds extraction from Triticum spelta L. 

Sekce 2 – Analytická a fyzikální chemie  
Cena Shimadzu 

2S-01 A. Hájková Voltametrické stanovení organických polutantů na netradičních 
elektrodách a výzkum jejich interakce s DNA 

2S-02 M. Hrabalíková Stanovení senzoricky významných látek destilátů plynovou 
chromatografií s hmotnostní detekcí 

2S-03 M. Rybínová, V. Červený, 
P. Rychlovský 

Stanovení selenu kombinovanou technikou UV-fotochemického genero-
vání těkavých sloučenin a atomové absorpční spektrometrie s křemenným 
atomizátorem 
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  2S-04 M. Šťastný Studium kinetiky a mechanismu rozkladu organofosforečných pesticidů 
na reaktivních sorbentech pomocí moderních analytických instru-
mentálních metod 

2S-05 M. Tatarkovič, V. Setnička Nový přístup v klinické diagnostice karcinomu pankreatu a kolorekta: 
chiroptická spektroskopie krevní plasmy 

2S-06 I. Tomalová, P. Foltynová, 
V. Kanický, J. Preisler 

Vývoj off-line spojení kapilární elektroforézy s molekulovou a prvkovou 
hmotnostní spektrometrií 

2S-07 T. Tůmová, L. Monincová, 
V. Čeřovský, V. Kašička 

Study of antimicrobial peptides by capillary electromigration methods 

2S-08 M. Urbánková Využití pyrolýzní plynové chromatografie s hmotnostní detekcí 
při kvantitativní analýze polymerních přísad 

2S-09 P. Veselá, V. Slovák Možnosti využití termické analýzy při studiu pyrolýzy organických  
xerogelů 

2S-10 L. Vrzal, H. Dvořáková Využití orientujících medií ve strukturní analýze calix[4]arenů 

Sekce 2 – Analytická a fyzikální chemie  
Postery 

2P-01 L. Bláhová, V. Malá Studium sorpce kovů na struskách 

2P-02 L. Kuboňová, L. Obalová, 
D. Fridrichová, P. Cool 

Surface activation of mesoporous ordered silica materials by aluminum 
and rhodium, their characterization and catalytic activity for N2O decom-
position 

2P-03 B. Erdelyi, R. Oriňáková, A. Oriňák, 
D. Velič 

Katalyzátory na báze CNTs pre pyrolýznu konverziu metánu na vodík 

2P-04 M. Procházka, D. Velič Odbúravanie cholesterolu na povrchu TiO2: SIMS - štúdia 

2P-05 J. Macko, R. Oriňáková, A. Oriňák, 
A. Valenčáková, D. Harvanová, 
J. Radoňák 

Vplyv polarity nanopovrchu na adhéziu živých bunkových línií 

2P-06 J. Koktan, H. Ryšavá, P. Řezanka Cirkulární dichroismus chirálních nanočástic stříbra 

2P-07 B. Hrvolová, J. Kalina Degradace luteinu v čase 

2P-08 R. Poláček, P. Májek, J. Sádecká PLS modely viacrozmernej kalibrácie pri stanovení obsahu kumarínu 
a jeho metabolitov v zmesi fluorescenčnou spektroskopiou 

2P-09 M. Jakubek, V. Parchaňský, 

J. Sedláček, B. Dolenský 

Kvantově chemické výpočty a multivariační vyhodnocení spektrometric-
kých dat pro analýzu interakce supramolekulárního receptoru s rozpouště-
dlem 

2P-10 J. Szewieczková, F. Mravec, M. Pekař Fluorescence study of DPTAP and hyaluronic acid mixtures 

2P-11 P. Michalicová, T. Borůvková, 
F. Mravec, J. Čáslavský, M. Pekař 

The use of gas chromatography for determination of residual tert-butanol 
in dried systems of hyaluronan and fluorescence probes 

2P-12 R. Čmelík, D. Flodrová Kvalitativní a kvantitativní analýza sacharidů v hroznech a vínu pomocí 
HPLC s MS a ELS detekcí 

2P-13 J. Stachniuk, K. Borowczyk, 
R. Głowacki 

Determination of cysteinylglycine and cysteine in plasma by HPLC  
with UV detection 

2P-14 L. Rábara Voltampérometrické štúdium triazínových derivátov 
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Sekce 3 – Organická chemie a polymery  
Přednášky 

2P-15 J. Svítková, Ľ. Švorc, J. Labuda Štúdium interakcie pesticídu alachlór s guanozínom využitím 
elektrochemických a spektrálnych metód 

2P-16 M. Šídlo, P. Lubal, M. Pernica Senzorová pole pro stanovení aniontů 

2P-17 J. Kořistka, L. Halenková, 
P. Jaworek, Y.-Q. Feng, P. Tarkowski 

Purifikace vybraných cytokininů pomocí mikroextrakce polymerním 
monolitem 

2P-18 K. Musil, P. Buček, V. Dohnal Stanovení disociačních konstant nově syntetizovaných pyridiniových 
oximů 

2P-19 S. Procházková, R. Halko, 
L. Okenicová 

A green method using a micellar system for determination of copper 
in biological samples 

2P-20 R. Pilný, R. Michalicová, P. Lubal, 
L. I. Elding 

Termodynamické a kinetické studium reakce Pd(II) iontů s oxalátovými 
ionty 

2P-21 S. Halászová, M. Jerigová, D. Velič Identifikácia štruktúr na báze cyklodextrín-železo pomocou SIMS analýzy 

2P-22 M. Gregová Trenčanová, D. Velič Fluorescenčná spektroskopia supramolekulových komplexov 
cyklodextrínov a kumarínu c153 

2P-23 L. Novotný Široce dostupná potenciometrie se speciálním modulem, známými 
i novými (amalgamovými, špičkovými) čidly  

Sekce 3 – Organická chemie a polymery  
Postery 

3L-01 K. Ulbrich Možnosti syntetických polymerů při cílené terapii a diagnostice 

3L-02 E. Ružinská The application of bicomponent polymeric fibres for collection  
of hazardous chemical substances 

3L-03 P. Sysel, E. Minko, J. Vyšohlíd Membrány na bázi vysoce větvených polyimidů obsahujících aditiva 

3L-04 M. Putala, J. Filo, L. Kerner, 
A. Kicková, R. Mišicák 

Binaftylové chiroptické prepínače 

3L-05 R. Rybakiewicz, K. Kotwica, 

L. Skorka, M. Zagorska 

New semiconductors containing dithieno[3,2-b:2′,3′-d]pyrrole (DTP) 
units for organic electronic devices 

3L-06 K. Kotwica, M. Materna, D. Wamil, 
R. Rybakiewicz, Ł. Skorka, P. Gunka, 
P. Bujak, B. Golec, J. Herbich, 
T. Jaroch, R. Nowakowski, 
B. Łuszczynska, M. Zagórska, A. Proń 

An easily accessible indanthrone – based organic semiconductor for 
organic electronics 

3L-07 K. Proisl, A. Srholcová, M. Kučera, 
D. Urankar, J. Košmrlj, S. Kafka 

Reaktivní heterocyklické sloučeniny dostupné z N-(-ketoacyl)
anthranilových kyselin 

3L-08 P. Hradil Kam kráčí farmaceutický průmysl 

3L-09 L. Cvak Chromatography in the industrial isolation of natural products 

3P-01 T. Aysha, S. Luňák Jr, R. Hrdina High performance colorants based on pyrrolinone ester 

3P-02 A. Srholcová, M. Kučera, K. Proisl, 
J. Košmrlj, D. Urankar, S. Kafka 

Benzo[1,4]oxazepin-2,5-diony v organické syntéze 
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Sekce 4 – Životní prostředí, potravinářství a toxikologie  
Přednášky 

3P-04 R. Kimmel, M. Molnárová, 
T. Dostálová, I. Kapavíková, 
J. Košmrlj, S. Kafka 

Syntézy triazolových derivátů chinolin-2,4(1H,3H)-dionu 

3P-05 F. Křemen, A. Srholcová, K. Proisl, 
J. Košmrlj, D. Urankar, S. Kafka 

Basicky indukovaný přesmyk 3-aminochinolin-2,4-dionů vedoucí 
k benzo[e][1,4]diazepin-2,5-dionům 

3P-06 J. Hirsch, M. Baráth, M. Koóš, 
P. Biely 

Synthesis of  p-nitrophenyl  β-D-glycosides of di- and tri saccharide of 
xylan type – the substrates for enzyme assays 

3P-07 M. Kłobucki, C. Wawrzeńczyk Phospholipids – compounds for special tasks 

3P-08 M. Krátký, J. Vinšová, M. Komlóová, 
J. Stolaříková 

Syntéza 2-aryloylhydrazinkarbox-amidů, 1,2-diacylhydrazinů 
a 1,3,4-oxadiazolů jako potenciálních antimikrobiálních molekul 

3P-09 J. Podešva, M. Hrubý, J. Kovářová, 
J. Spěváček 

Autostabilizované elastomerní polyurethany 

3P-10 Ľ. Hrčková, J. Kollár, Š. Chmela, 
E. Macová, A. Šišková, D. Berek 

Príprava blokových kopolymérov nitroxidmi riadenou kontrolovanou 
radikálovou polymerizáciou 

3P-11 Z. Nógellová, I. Krupa, Z. Špitalský, 
K. Csomorová, I. Janigová, 
M. Malíková, O. Žigo, 
M. A. A. Almaadeed 

Termické a mechanické vlastnosti zmesí vysokohustotného polyetylénu 
a enkapsulovaného parafínového vosku 

3P-12 I. Novák, M. Valentín, J. Prachár, 
M. Mičušík, I. Chodák, M. Omastová 

Increase of adhesion in adhesive joint PVC-polyurethane adhesive – 
middle density fiberboard 

3P-13 I. Novák, A. Popelka, M. Omastová, 
M. Valentín, M. Mičušík, J. Prachár 

Investigation of beech wood modified by radio-frequency plasma 

3P-14 K. Piechocki, M.N. Olejniczak, 
M. Kozanecki 

Impact of density of cross-linking and ionic strength on volume phase 
transition of thermosensitive polymer hydrogels 

3P-03 F. Gregáň, M. Melicherčík, J. Slovík, 
A. Boháč 

Cross-coupling reakcie substituovaného 1,3-oxazolu 

4L-01 J. Vacek Cyclopentenediones: toxicological aspects and practical applications 

4L-02 J. Fišnar, Z. Réblová Vztah mezi úbytkem tokoferolů a vznikem polymerních triacylglycerolů 
během zahřívání rostlinných olejů 

4L-03 Š. Hradilová, A. Panáček, L. Kvítek, 
R. Zbořil 

Stresová odezva buněk vyvolaná kontaktem s nanočásticemi 

4L-04 M. Bancířová, J. Hrbáč, J. Vrba, 
J. Vacek, N. Cibíček, V. Halouzka, 
L. Roubalová, J. Ulrichová 

Nitric oxide detection 

4L-05 M. Reli, N. Ambrožová, M. Šihor, 
L. Matějová, Z. Lacný, A. Kotarba, 
L. Obalová, K. Kočí 

Vliv dopování TiO2 cerem na výtěžky fotokatalytické redukce 
CO2 

4L-06 L. Vysloužil Havarijní služba v řešení ekologických havárií a technologických poruch 
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Sekce 5 – Výuka a historie chemie  
Přednášky 

Sekce 4 – Životní prostředí, potravinářství a toxikologie  
Postery 

4P-01 J. Hurtová, T. Vyskočilová, M. Vrtná, 
A. Lichnová, I. Márová 

Enkapsulace probiotických bakterií 

4P-02 M. Pala, S. Obruca, V. Slavickova, 
P. Benesova, V. Hlavacek, I. Marova 

Enzymatická hydrolýza kávové sedliny 

4P-03 M. Bartusková, E. Schlesingerová Dlouhodobé sledování aktivit 90Sr v některých potravních komoditách 

4P-04 L. Bandžuchová, R. Šelešovská, 
J. Chýlková 

Voltametrická analýza triazinového herbicidu metamitronu na pevných 
elektrodách 

4P-05 L. Novotný, P. Langášek, 
R. Petráňková, A. Kabutey 

Vybraná potenciometrická měření za a bez přístupu vzduchu 

4P-06 M. Šihor, K. Vágnerová, Z. Lacný, 
L. Matějová, M. Ceślarová, P. Praus, 
L. Obalová, K. Kočí 

Snížení znečištění ovzduší a vod fotoindukovanými jevy na tenkých 
vrstvách na bázi TiO2 

4P-07 H. Hybská, V. Veľková, E. Ružinská Hazardous substances and oil 

4P-08 M. Palacková, S. Krupčíková Kovy a ich účinok na ľudský organizmus 

4P-09 H. Porschová, H. Parschová Odstraňování uranu pomocí anexů z vodných roztoků 

4P-10 M. Němeček, H. Parschová Zkoumání sorpce a desorpce chromanů na selektivním sorbentu 
s aminomethylglucitolovou funkční skupinou 

4P-11 E. Sarčáková, L. Jochymová, 
D. Surovka 

Monitoring vybraných PAHs na haldě EMA pomocí HPLC analýzy 

Sekce 5 – Výuka a historie chemie  
Postery 

5L-01 J. Reguli Neprekonaná popularizátorka vedy 

5L-02 I. Mašek, Z. Šafařík, D. Vičar Bezpečnost a ochrana společnosti 

5L-03 Z. Šafařík, I. Mašek, D. Vičar Využití zkušeností ze  závažných havárií ke vzdělávání obyvatelstva 
a výuce studentů v  oblasti chemie 

5L-04 B. Hrvolová, J. Kalina, 
T. Zelenka 

Metody fyzikální chemie – inovace laboratorního cvičení 

5L-05 M. Palacková, Š. Stanko Chémia očami stredoškoláka – výučba, podujatia, význam 

5P-01 M. Bílek Badatelsky orientované vyučování chemii jako výzva pro počítačem pod-
porovaný školní chemický experiment 

5P-02 M. Novotný, E. Eisenhammerová, 
R. Radvan, M. Herrmannová 

Tvorba demonstrativních videí určených pro výuku (bio)organické 
chemie 

5P-03 J. John CINCH-II: další krok v koordinaci  vzdělávání v oblasti jaderné chemie 
v Evropě 
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5P-04 M. Šmídl Analýza prekonceptů strukturních vzorců sacharidů u žáků středních škol 

5P-05 K. Musil, L. Neuwirthová, J. Bartoš Soutěž o nejpálivější chilli papričku, určování pálivosti skrze měření 
obsahu kapsaicinoidů ve vzorcích metodou HPLC 

Sekce 6 – Termická analýza  
Přednášky 

Sekce 6 – Termická analýza  
Postery 

6L-01 P. Šimon, T. Dubaj Advantages and flaws of isoconversional methods 

6L-02 A. Plško, M. Tomagová, J. Pagáčová, 
M. Liška, V. Zemanová, B. Hruška 

Termická analýza anorganicko-organických xerogélov 

6L-03 J. Shánělová, P. Pilný, J. Málek Vliv zrnitosti na krystalizaci v podchlazené tavenině As2Se3 

6L-04 J. Kučerík, C. Siewert Půda, voda, život – co zmůže termická analýza? 

6L-05 P. Veselá, V. Slovák Možnosti využití termické analýzy při studiu pyrolýzy organických  
xerogelů 

6L-06 J. Štefelová, V. Slovák Termoanalytické studium pyrolýzy dřeva jako metody přípravy 
uhlíkatých adsorbentů 

6L-07 G. Hotová, V. Slovák Vliv přítomnosti oxidu grafitu na termické vlastnosti organických 
a uhlíkatých materiálů 

6L-08 E. Füglein “Identify” – a new approach for using databases in thermal analysis 

6L-09 A. Kalup, M. Žaludová, S. Zlá, 
M. Strouhalová, K. Gryc, B. Smetana 

Comparison of calculated and measured thermophysical properties of real 
steel grades 

6L-10 V. Slovák, G. Hotová Kvantitativní využití TG-MS – určení elementárního složení oxidu grafitu 

6L-11 P. Šulcová OSTA a její aktivity 

6P-01 B. Hablovičová, P. Šulcová Využití termické analýzy ke studiu sloučeniny Er2Ce2O7 

6P-02 E. Kinnertová, V. Slovák Oxidační reaktivita uhlíkatých xerogelů připravených zrychlenou 
kondenzací 

6P-03 J. Luxová, P. Šulcová, M. Trojan, 
M. Zvonková, J. Trojan 

Termická analýza malayaitového pigmentu dopovaného kobaltem 

6P-04 B. Smetana, M. Žaludová, S. Zlá, 
P. Dostál, S. Rosypalová, A. Kalup, 
J. Dobrovská, K. Gryc, K. Michalek, 
M. Strouhalová, L. Válek 

Study of solidus and liquidus temperatures of Fe-based alloys using 
thermal analysis methods 

Sekce 7 – Průmyslová chemie a inženýrství  
Přednášky 

7L-01 M. Jořenek, L. Zajoncová, N. Krčová Imobilizace enzymů na magnetické částice a jejich biotechnologická 
aplikace	

7L-02 E. Ružinská, J. Detvaj, I. Klement The multifunction recovery of hazardous  lignocellulose waste 
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7L-03 T. Weidlich, B. Nováková, 
A. Krejčová, J. Opršál 

Antropogenní emise AOX a možnosti jejich jednoduché destrukce 

7L-04 P. Raška, J. Leško Direct electrochemical reduction of hematite in melt systems NaOH-H2O 

Sekce 7 – Průmyslová chemie a inženýrství  
Postery 

7P-01 S. Šustek, L. Svoboda, 
M. Pouzar 

Vliv kolagenového obalu na bobtnavost syntetického hydrogelu 

7P-02 Ž. Chromčáková, L. Obalová, 
F. Kovanda, K. Pacultová, 
J. Kukutschová, S. Michalik, 
P. Kustrowski, K. Jirátová 

Effect of precursor synthesis on catalytic activity of Co3O4 in N2O 
decomposition 

7P-03 A. Klyushina, F. Kovanda, 

K. Jirátová, L. Obalová 

Supported potassium-doped Co3O4 catalysts for N2O decomposition 

7P-04 K. Pacultová, K. Karásková, 
J. Strakošová, V. Matějka, 
S. Študentová, K. Jirátová, 
L. Obalová 

Supported Co-Mn-Al mixed oxides as catalysts for N2O decomposition 
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