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          V loňském roce provedla Americká chemická spo-
lečnost inspekci mezi 15 svými časopisy: Chemistry of 
Materials, Chemical Reviews, Accounts of Chemical Re-
search, The Journal of Physical Chemistry, ACS Applied 
Materials and Interfaces, Bioconjugate Chemistry, The 
Journal of Organic Chemistry, Organic Letters, The Jour-
nal of Agriculture and Food Chemistry, The Journal of 
Physical Chemistry Letters, Crystal Growth and Design, 
ACS Catalysis, Energy and Fuels, Analytical Chemistry, 
I&EC Research, aby vytipovala 15 nejžhavějších chemic-
kých témat vědeckého zájmu současnosti1. I když se v řadě 
případů jedná o sborníky konferencí, oslavné nebo jubilu-
jící články, příp. je výzkumné téma formulováno velmi 
široce, získá čtenář představu o trendech současného vý-
voje v chemii.  Žhavá témata uvedená níže jsou bezesporu 
zajímavá pro celosvětovou chemickou komunitu.                                                                                                                                                   
1.  Baterie a technologie jejich výroby – aplikace hlavně 

v mobilních telefonech, jejichž „Achilovou patou“ je 
nutnost častého dobíjení. To má prolomit výrazný 
pokrok na poli lithium-iontových baterií. 

2.  Propojení biologické a syntetické chemie – spojení 
biomakromolekulárních struktur (proteinů, nukleo-
vých kyselin, polysacharidů) se stavebními bloky syn-
tetické chemie. Nově vytvářené konjugované systémy 
zajímavých vlastností mají význam pro konstrukci 
biologických strojů nové generace. 

3.  Analýza reziduí v potravinách – strategie bezpečnosti 
potravin a výživy. Garance ochrany zdraví a podpora 
zájmů spotřebitelů.  

4.  Exitované stavy anorganických molekul vyvolané ul-
trakrátkými laserovými pulzy (pikosekundy až femto-
sekundy) – aplikace v oblasti konverze sluneční ener-
gie. 

5.  Syntéza materiálů s vytipovanými optickými vlastnost-
mi – optické efekty rozlišitelné v dimenzi nanometrů 
a čase subfemtosekund umožní pokrok v konverzi 
a ukládání energie. 

6.  Chemické procesy v zemském klimatu – studium změn 
vyvolaných emisemi chemických látek do ovzduší 
v důsledku lidské činnosti.  Vratné nebo nevratné 
ovlivnění zemského klimatu?   

7.  Strukturní studium neobvyklých fází – citlivé organo-
kovové sloučeniny, kapalné fáze, fosfoorganické slou-
čeniny, mezogenické krystaly, farmaceutické kokrysta-
ly, vysoce přesné distribuce elektronové hustoty 
a popis tepelného pohyb atomů s ohledem na aplikace 
v různých oblastech průmyslu. 

8.  Syntéza, design a molekulární funkce – projektování 
nových molekul s předem vytipovanými vlastnostmi, 
nové reakce, činidla a katalyzátory. Screening  synte-
tických strategií  a jejich dopad na  design molekul. 
Aplikace na  molekulární sondy a nové léky. 

9.  Teorie a výpočty v katalýze – výpočetní chemie se 
ukazuje jako klíčová metoda pro syntézu nových nebo 
optimalizaci stávajících katalyzátorů.  

10.  Organokovové sítě (metal organic frameworks, MOF) 
– porézní jedno-, dvou-105 nebo trojrozměrné struk-
tury obsahující kovové ionty  koordinované na orga-
nické molekuly mohou být použity pro skladování 
plynů (vodík a oxid uhličitý). Další možné použití sítí 
MOF  je při separaci plynů, v katalýze nebo jako sen-
zorů.  

11.  Chování a znečištění ropných frakcí – chemie a vlast-
nosti ropných kapalin a jejich vliv na výrobu, zpraco-
vání a čištění v rafinérském, petrochemickém a zpra-
covatelském průmyslu. 

12.  Ionizační metody v hmotnostní spektrometrii – analy-
tická metodika prožívající velký vzestup   v posledních 
dvou dekádách.  Aplikace ve forenzní chemii. 

13.  Průmyslová chemie a chemické inženýrství – široké 
téma, jehož specifikace vychází z aktuální průmyslové 
poptávky. 

14.  Chemická rezidua a kontaminanty v potravinách, 
krmivech a v životním prostředí – téma překrývající se 
s tématem č. 3., ovšem obecněji pojaté. 

15.  Aplikované materiály a rozhraní – fibrilární lepidla, 
vrásčité povlaky, organické fotovoltaické články, gra-
fen a oxid grafenu, organické elektromateriály atd. 

 
Co k tomu dodat?  Nejedná se o žádné vize, ale 

o témata, o kterých se nejvíce píše. Kromě toho jsou 
všechna studována i na českých výzkumných pracovištích, 
takže nezaostáváme...?  

                                                                                                                 
                              Bohumil Kratochvíl 
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