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Vážení studenti a pedagogové, 
účastníci konference mladých vědců „Bravo vědě“,

držíte v  rukou sborník, který obsahuje poznatky 
a zkušenosti z mimoškolní činnosti studentů, bádají-
cích v  tajemných vodách   perspektivních a  dyna-
mických vědeckých oborů, kterými chemie, biologie, 
fyzika, IT, robotika, zdravotnictví a strojírenské tech-
nologie bezesporu jsou. Příslibem pro budoucnost 
vědy jste právě Vy, mladí studenti, kterým je výzkum 
a objevování nových skutečností blízké.  

Univerzita Pardubice pro Vás společně se svými 
partnery, mezi které patří i  Regionální rozvojová 
agentura Pardubického kraje, v  letech 2014–2015 
realizuje komplexní vzdělávací projekt Brána vědě/
ní otevřená II. (BRAVO II) (reg. číslo projektu CZ 
1.07/2.3.00/45.0013). Projekt je podpořen z Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a  je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky. 

Součástí tohoto projektu je i  Systematická bada-
telská činnost a tato studentská konference. Jak název 
aktivity napovídá, jedná se o dlouhodobou systema-
tickou spolupráci talentovaných jednotlivců a Univer-
zity Pardubice, která poskytuje studentům prostory, 

znalosti a  odborný dohled nad řešením vědeckých 
úkolů. Výstupy dané činnosti jsou prezentovány v rám-
ci této přehlídky. Je velmi potěšující, že konference se 
účastní i zástupci ze středních škol, které do Systema-
tické badatelské činnosti nejsou zapojeny, a  to jak 
z České, tak i Slovenské republiky. Konference je roz-
dělena na  ústní a  posterovou prezentaci, abstrakty 
z obou částí tvoří obsah tohoto sborníku. 

Dovolte mi, abych Vám na závěr popřála příjemný 
a poučný zážitek z dnešního dne a touto cestou bych 
také ráda poděkovala odborným mentorům a men-
torům juniorům Univerzity Pardubice za  odborné 
vedení a  předávání cenných zkušeností svým svěřen-
cům. Vám, studentům, přeji co nejefektivnější využití 
nově nabytých znalostí a zkušeností a mnoho úspěchů 
v budoucím profesním životě.

Za celý organizační tým 

 Mgr. Petra Srdínková 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Koordinátor Systematické badatelské činnosti žáků ZŠ/SŠ 
Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II)

Brána vědě/ní otevřená II. CZ.1.07/2.3.00/45.0013

Úvodní slovo
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1. téma:  
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 



Má práce na UPCE je o porovnávání drsnosti povrchu 
materiálu. Porovnávání povrchu materiálu pomocí 
dotykové a bezdotykové (optická mikroskopie) me-
tody. Při dotykové metodě jsem používal přenosný 
drsnoměr Surftest SJ-210. V  bezdotykové metodě 
jsem pracoval s  metalografickým mikroskopem 
a vyhodnocování probíhalo pomocí obrazové analý-
zy. Nejdříve jsem si musel připravit vzorky, které 
jsem následně porovnával. Porovnával jsem dva 
vzorky opracovány brusnými papíry se zrnitostí P40 

a  P240. Přípravu vzorků lze popsat postupem:  
1. Zbroušení povrchu na pásové brusce (brusný pa-
pír P40, P240) 2. Odebrání vzorku 3. Preparace  
4. Zbroušení (brusný papír 1000) 5. Leštění. Vzorky 
jsem při obrazové analýze digitalizoval, dále jsem 
digitalizovaný snímek zpracoval pro binární trans-
formaci v  dalším kroku jsem provedl měření, zá-
znam dat a zpracování do grafu. Data získaná z me-
talografických výbrusů jsem porovnával s  daty 
naměřenými kontaktním drsnoměrem.

Srovnání měření drsnosti povrchu 
kontaktním způsobem drsnosměrem 
a opticky
Martin Johana, Zdeněk Barešb, Jan Černohlávekb, Petr Hanusb, Martin Řehákb, 
Pavel Svobodab, Pavel Švandab, Jiří Tlustošb

a Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
b Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

1.1  ÚSTNÍ A POSTEROVÉ PREZENTACE 

7
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Práce je zaměřena na konstrukční řešení a praktic-
ké ověření zachytávajícího koše pro vzorky, který je 
součástí sestavy Charpyho kladiva. Navazuje na za-
počatou konstrukční úpravu tohoto zařízení, kde 
k zásadním změnám došlo v oblasti upínání vzorku 
a vyhodnocení dynamické zkoušky.

Teoretická část poukazuje na způsoby dynamic-
kého zkoušení i s odkazem na stávající stav uprave-
ného Charpyho kladiva vedoucí k  instrumentaci. 
V praktické části jsou podrobně popsány jednotlivá 
stádia vývoje zachytávajícího koše. Jako podpora 
pro koncepci a konstrukci sloužil 3D software.

Měření rázové pevnosti tahem
Tomáš Kroupaa, Zdeněk Barešb, Jan Černohlávekb, Petr Hanusb, Martin Řehákb,  
Pavel Svobodab, Pavel Švandab, Jiří Tlustošb

a Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice
b Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
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Korozní komora je zařízení, které slouží pro zrychle-
né zkoušky v  solné mlze, kterými zjišťujeme odol-
nost materiálu a  jejich povrchových ochran proti 
korozi. Materiál, ze kterého je korozní komora vyro-
bena musí být korozivzdorný. Polypropylen, jež je 
použit na  mém konkrétním výrobu tuto vlastnost 
velmi dobře splňuje. Navíc je lehce opracovatelný, 
což je jeho další kladná vlastnost. Rozměry korozní 
komory jsou 1000 x 600 x 700 mm (D x H x V). 
Tloušťka stěn je 4 mm. Stěny jsou k  sobě svařeny 

za pomoci horkovzdušné svařovací pistole a  svařo-
vacího polypropylenového drátu. Ve výšce 470 mm 
prochází středem komory (delší stranou) plastová 
vodovodní trubka, z níž vystupují dvě trysky směřu-
jící k víku komory. Trubka je z jedné strany uzavřena 
a  z  druhé strany připojena k  čerpadlu, to přivádí 
do trubky solnou mlhu, která je díky tryskám vpou-
štěna směrem k  víku komory. Z  víka solná mlha 
kape na zkoušený materiál. Korozní komora vychází 
ze standardizovaných korozních zkoušek.

Návrh a výroba korozní komory
Martin Křičenskýa, Zdeněk Barešb, Jan Černohlávekb, Petr Hanusb, Martin Řehákb, 
Pavel Svobodab, Pavel Švandab, Jiří Tlustošb

a Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
b Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
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Práce se zabývá možnosti impregnace mikroporéz-
ních materiálů s využitím podtlaku. Jako základní 
pokusný materiál je použito dřevo a zkoušení jeho 
vlastností pomocí zkoušky tvrdosti. Pro začátek 
jsem vyrobil ocelovou komoru, ve které je možno 
vytvořit podtlak. Poté jsem musel vyrobit zkušební 
kuličku pro zkoušku tvrdosti podle Brinella. Celý 
pokus probíhá tak, že zkoušený materiál (v našem 
případě dřevo) vložíme do misky, vzorek zalijeme 
směsí pryskyřice a  ztužovadla. Celou misku poté 
uzavřeme do vakuové komory, ze které se odčerpá 

vzduch na určitou hodnotu (nesmí se vytvořit moc 
velký podtlak, jelikož při extra nízkém tlaku se pry-
skyřice začne vařit a náš pokus není zcela přesný). 
Odčerpáním vzduchu se nám dostane vzduch 
i z našeho vzorku dřeva a pryskyřice se může plně 
vsáknout. Poté necháme vzorek s  pryskyřicí za-
tvrdnout a  připravíme ke  zkoušce (ořízneme 
na vhodný tvar). Zkouškou tvrdosti získáme údaje, 
které porovnáme s vlastnostmi neimpregnované-
ho dřeva. V závěru zhodnotíme jak efektivní účinek 
má impregnace dřeva na jeho vlastnosti.

Možnost impregnace porézních materiálů 
jednosložkovými lepidly
Václav Lojškaa, Zdeněk Barešb, Jan Černohlávekb, Petr Hanusb, Martin Řehákb,
Pavel Svobodab, Pavel Švandab, Jiří Tlustošb

a Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
b Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
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Práce je zaměřena na zkoušení materiálů při vyso-
kých rychlostech, které se používají pro konstrukč-
ní prvky karosérie, zvyšující pasivní bezpečnost 
automobilu. Testování je realizováno na  uprave-
ném Chapryho kladivu, kde k  zásadním změnám 
došlo v oblasti upínání vzorků a vyhodnocení dy-
namické zkoušky vedoucí k  instrumentaci. Teore-
tická část je věnována pasivní bezpečnosti s odka-
zem na důležitost zastoupení moderních materiálů 

v automobilu. Dále je zde popsána teorie dynamic-
kého zkoušení materiálů.

Hlavním cílem praktické oblasti práce je vlastní 
vyhodnocení instrumentované dynamické tahové 
zkoušky simulující rychlosti při crashtestech. Pro 
usnadnění přípravy dynamické zkoušky byl vyho-
toven přípravek na  montáž zkušebních vzorků. 
Jako podpora pro koncepci a konstrukci sloužil 3D 
software.

Úprava zařízení pro rázové zkoušky tahem
Ondřej Shejbala, Zdeněk Barešb, Jan Černohlávekb, Petr Hanusb, Martin Řehákb,  
Pavel Svobodab, Pavel Švandab, Jiří Tlustošb

a Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice
b Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
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Cílem práce je návrh a zhotovení sondy pro měření 
termoelektrického napětí objemových vzorků. Son-
da je složena z hliníkových hrotů. Bohužel hliníkové 
hroty měly špatnou elektrickou vodivost, tak bylo 
nutno vyrobit nové hroty z mědi, kvůli lepší elektric-
ké vodivosti a menšímu přechodovému odporu. Byl 
také vyroben držák pro upevnění sondy. Pro měření 

teploty bylo třeba zvládnout svařování termočlán-
ků, pro měření rozdílu teplot na každém z měřicích 
hrotů. Naměřené údaje jsou ukládány do počítače, 
kde je dále zpracuji. Z  provedených měření budou 
posuzovány změny termoelektrických vlastností 
v souvislosti se změnami mikrostruktury oceli (růz-
ná tepelná zpracování, deformace povrchu).

Sonda pro měření termoelektrického napětí  
na povrchově deformovaných materiálech
Filip Vaněka, Zdeněk Barešb, Jan Černohlávekb, Petr Hanusb, Martin Řehákb,  
Pavel Svobodab, Pavel Švandab, Jiří Tlustošb

a Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim
b Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
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2. téma:  
FYZIKA
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Studentka Michaela Přidalová se ve své práci za-
bývá měřením rychlosti střely těsně po opuštění 
hlavně, tj. určení úsťové rychlosti a poté určení 
kinetické energie střely. Vlastní měření probíha-
lo na komerční střelnici AVZO Moravská Třebová 
pod vedením zkušených instruktorů a  správce 
střelnice. Měřící hradla byla zajištěna v  přede-
psané vzdálenosti a při střelbě jednotlivými ra-
nami postupně zaznamenávala výsledné rych-

losti. Po  změření rychlostí pro lepší názornost 
výsledků, byla provedena zkouška průbojnosti 
jednotlivých zbraní do  lamino-dřevotřískových 
desek. 

Pro stanovení hodnoty kinetické energie 
ve  školní laboratoři fyziky na  přesných vahách 
zvážila hmotnost 1 diabolky. Kvůli nutné odbor-
né delaboraci nábojů do  palných zbraní uvádí 
ve výpočtech údaje dané výrobcem.

Měření úsťové rychlosti střely
Michaela Přidalová
Gymnázium Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová

Z naměřených hodnot úsťových rychlostí vyplývá  
následující tabulka hodnot kinetické energie:

 Slávie  6318,403 J    0,253
 Drulov puška 6,251 J    0,086
 Biatlonová větrovka 9,954 J    0,239
 Malorážová biatlonka 191,822 J    5,277
 Útočná puška SA58 1972,967 J    26,746
 Mosin-nagant 2449,093 J    130,993

2.1  ÚSTNÍ PREZENTACE
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3. téma:  
IT 
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Student Jiří Humpl se zabývá vytvořením výuko-
vého programu na  téma Dům, ve  kterém by si 
mladší žáci mohli procvičovat slova z cizích jazyků 
on-line nebo přímo na počítači. Pro svůj vytvoře-
ný program si zvolil programovací jazyk Scratch. 
Pomocí programovacího jazyka vytvořil jednotlivé 
místnosti v  domě. V  jednotlivých místnostech se 
nachazí např. křeslo, skříň, obraz, postel, květiny,… 

V dětském pokoji je možnost hraní jednoduchých 
her. Slovní zásoba k  tématu Dům je namluvena 
v jazyce – anglickém, německém, a ruském a gra-
fické objekty jsou vytvořeny v  programu Pho-
toScape. Program najdete na  webových strán-
kách http://www.jhsoftware.websnadno.eu, 
v sekci Škola, kde si jej můžete stáhnout do své-
ho počítače. 

Dům, House, Haus
Jiří Humpl
Gymnázium Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová

3.1  ÚSTNÍ PREZENTACE
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Projekt „Testování a hodnocení použitelnosti webo-
vých stránek vybraných statutárních měst“ je za-
měřen na  aplikaci metod usability engineeringu 
jakožto nedílné součásti softwarového inženýrství 
při testování a hodnocení použitelnosti grafických 
uživatelských rozhraní. Jako uživatelské rozhraní 
bylo zvoleno webové prostředí čtyř statutárních 
měst a jednoho okresního města. V rámci projektu 
byly analyzovány stávající metody tohoto oboru, 
načež byly zvoleny a aplikovány dvě metody, a to 
„uživatelské testování s využitím protokolu mluve-

ní nahlas“ a vlastní navržené metody „vyhledávání 
informací v textu Lorem ipsum“. Tyto metody byly 
aplikovány na  Gymnáziu Mozartova, jako partici-
panti byli zvoleni jak studenti, tak i učitelé, aby tito 
participanti vhodně reprezentovali koncové uživa-
tele a závěry výzkumu byly objektivní. V rámci pro-
jektu byla realizována komparace těchto dvou me-
tod z  hlediska jejich použití při hodnocení 
uživatelských rozhraní webů a  v  závěru projektu 
byla realizována i  komparace kvality webů zvole-
ných měst z hlediska jejich použitelnosti.

Testování a hodnocení použitelnosti  
webových stránek vybraných  
statutárních měst
Radek Štolpaa, Pavel Trejbala, Miloslav Hubb

a Gymnázium Pardubice Mozartova, Mozartova 449, 530 09 Pardubice
b  Ústav systémového inženýrství a informatiky, Fakulta ekonomicko-správní,  

Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice
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4. téma:  
ROBOTIKA
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Programovací jazyk KAREL
Adam Breberaa, Jaroslav Krádlb, Karel Mudruňkaa, David Breberac

a Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice
b  Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, 538 03 Heřmanův Městec
c  Ústav matematiky a kvantitativních metod, Fakulta ekonomicko-správní,  
Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Programovací jazyk KAREL, pojmenovaný na počest 
spisovatele Karla Čapka, byl původně vyvinut v se-
dmdesátých letech Richardem E. Pattisem na Stan-
fordské univerzitě, Kalifornie, USA, jako jednoduchý 
nástroj sloužící k výuce základních postupů a tech-
nik v programování. V osmdesátých letech byl pak 
v  bývalém Československu poměrně záhy imple-
mentován na  většinu tehdy dostupných osmibito-
vých počítačů a  i  zde se na  základních i  středních 
školách a v kroužcích programování často vyučoval. 
Byly dokonce organizovány soutěže v programování 
v jazyce KAREL, od okresních až po celorepubliková 
kola. Dnes je však tento programovací jazyk, i přes 
mnoho výhod, které nabízí (např. kompletně české 
prostředí včetně všech příkazů), téměř zapomenut. 
V rámci naší badatelské činnosti jsme se pod vede-
ním mentora pokusili tento programovací jazyk zno-
vu objevit a osvojit si pomocí tohoto jazyka základy 
programování. Naučili jsme se používat jednotli- 
vá primitiva jazyka (KROK, VLEVO-VBOK, POLOZ,  

ZVEDNI) a  sestavovat z  nich nejprve jednoduché 
a posléze i relativně složité programy. Naučili jsme 
se používat nepodmíněné i  podmíněné cykly 
(OPAKUJ a DOKUD) a pomocí podmínek (KDYZ/JINAK; 
ZED, ZNACKA, SEVER atd.) správně zapsat také vět-
vení programu. Programový kód jsme se naučili psát 
pomocí kopenogramů, které velmi přehledně a ná-
zorně znázorňují celou úlohu, často rozdělenou 
na  mnoho menších podprogramů, což je postup, 
který celé programování velmi zjednodušuje. Se-
známili jsme se také s  rekurzí a  naučili jsme se ji 
správně využívat. Robota jsme naučili kreslit jedno-
duché i složité obrazce, hledat cestu v bludišti nebo 
např. doplňovat značky podle zadaných pravidel. 
Na závěr uvádíme, že jsme prakticky ověřili, že pro-
gramovací jazyk KAREL by se dnes mohl v hodinách 
informatiky znovu začít vyučovat, jeho zvládnutí 
není těžké a při vhodně zvolených úlohách a postu-
pech výuky by byl mezi žáky základních a středních 
škol pravděpodobně velmi oblíbený.

4.1  ÚSTNÍ PREZENTACE
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4.2  POSTEROVÁ PŘEHLÍDKA

Lego Mindstorms je řada programovatelných robo-
tických  stavebnic  vyráběných firmou Lego. První 
verze Lego Mindstorms byla dána na  trh 
v  roce  1998  pod názvem Robotics Invention Sys-
tem (RIS). Další verze byla vydána v roce 2006 jako 
Lego Mindstorms NXT. Další verze známá jako Lego 
Mindstorms NXT 2.0. byla vydána 5. srpna 2009. 
Nejnovější verze Lego Mindstorms EV3 pochází z 1. 
srpna 2013. Stavebnice Mindstorms má své počát-
ky vytvoření na  MIT Media Laboratory. Stavebnice 
se používá jako vzdělávací nástroj díky partnerství 
mezi firmy Lego a MIT Media Laboratory.

Samotný set stavebnice se skládá kromě stan-
dartních stavebních dílů známých z  klasické sta-
vebnice Lego, také z řídící jednotky, dále z interak-
tivních servomotorů, senzorů a kabeláže.

V rámci naší badatelské činnosti jsme se zamě-
řili na  základní práci s  robotickými stavebnicemi 
v  prostředí Enchanting. Programovací prostředí 
Enchanting je nadstavbou programovacího pro-
středí Scratch, které využívá programování pomocí 
grafických bloků a  je tudíž velice jednoduché 
a  rychlé na  naučení. V  rámci badatelské činnosti 

jsme vyzkoušeli různé praktiky pro programování 
robotických stavebnic. Studenti si postavili svého 
vlastního robota, jednoduché vozítko a poté s ním 
zkoušeli pracovat. Základní postup spočíval v jízdě 
vozítka. Nejprve jsme zkoušeli jízdu bez překážky. 
Později jsme přidali různé senzory (tlačítko, senzor 
vzdálenosti) a  zastavovali jsme vozítko pomocí 
senzorů. Později jsme přidali různé překážky a stu-
denti měli za úkol jet s vozítkem k překážce a zasta-
vit. Později se snažili naprogramovat robota tak, 
aby byl schopen překážku objet.

Ve druhé části období dostal každý student úkol 
vybrat si vlastní úlohu a naprogramovat robotickou 
stavebnici. Studenti vybírali různá zadání. Jedním 
z  projektů je imitace vozítka Segway, tzn. vozítko 
na dvou kolečkách, které musí balancovat, udržet se 
a  nespadnout. Tohoto je docíleno pomocí senzoru 
náklonu. Dalším projektem je robot, který řeší sudo-
ku rébusy. Tento robot funguje tak, že si naskenuje 
text s nevyplněným polem sudoku, to následně vy-
řeší a zapíše do volných políček. Třetí a poslední pro-
jekt je třídič míčku. Míčky jsou tříděny do dvou sku-
pin podle barvy. Barvy jsou dvě, modrá a červená.

Robotické stavebnice LEGO
Marek Bíleka, Josef Krškab, Vojtěch Suchánekc, Jan Panušd

a  Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice
b  EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s. r. o., Školní 143, 533 54 Rybitví
c  Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim
d   Ústav systémového inženýrství a informatiky, Fakulta ekonomicko-správní, 

Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice
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5. téma:  
ZDRAVOTNICTVÍ
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Tato práce je prací teoreticko-výzkumnou. Teore-
tická část je rozdělena do tří kapitol. První kapito-
la je věnována plánovanému rodičovství, které je 
chápáno jako určitá strategie, kterou volí pár pro 
nejlepší načasování příchodu potomka, jak z eko-
nomického, tak z  psychického hlediska. Druhá 
kapitola se zabývá historií antikoncepčních me-
tod, která sahá až do dob Starého Egypta. Posled-
ní kapitola teoretické části, pojednává o  druzích 
antikoncepčních metod, jejich užití, indikacích 

a  kontraindikacích. Důraz je kladen převážně 
na hormonální metody antikoncepce.

Empirická část analyzuje výsledky kvantitativ-
ního výzkumu, který byl proveden formou ano-
nymního dotazníkového šetření u studentů střed-
ní zdravotnické školy. Hlavním cílem bylo zjistit, 
jak jsou respondenti informováni o  antikoncepč-
ních metodách a  jejich užití, jaké antikoncepční 
prostředky užívají nejčastěji a  jaké mají osobní 
zkušenosti.  

Antikoncepce
Hana Korelováa, Zuzana Škorničkováb

a Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, 531 21 Pardubice
b  Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií,  

Univerzita Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice

5 .1  ÚSTNÍ PREZENTACE
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Práce se zabývá historií vzdělávání na  Střední 
zdravotnické škole v Pardubicích. Jejím cílem bylo 
popsat předem vybrané oblasti vzdělávání sester 
na Střední zdravotnické škole v Pardubicích v dru-
hé polovině 20. století a  porovnat je se situací 
v současnosti. 

Práce je dělená na  teoretickou a  praktickou 
část. V  teoretické části je stručně popsán vývoj 
ošetřovatelství ve světě a v Čechách. Podrobněji se 
práce zaměřuje na počátky výuky porodních asis-

tentek a  diplomovaných sester v  Pardubicích, 
vznikem Střední zdravotnické školy v Pardubicích 
a jejím vývojem až po současnost.

Praktická část předkládá výsledky získané na zá-
kladě rozhovoru s respondentkou/pamětnicí a na zá-
kladě analýzy fotografií z archívu Střední zdravotnic-
ké školy v  Pardubicích. Výsledky jsou rozděleny 
do  oblastí: studijní obory, teoretická výuka, praxe, 
uniformy, školní aktivity (brigády, soutěže první po-
moci, branná cvičení, exkurze, výlety).

Historie vzdělávání na Střední zdravotnické 
škole v Pardubicích
Eliška Šedováa, Eva Hlaváčkováb

a Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, 531 21 Pardubice
b  Katedra klinických oborů, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice,  

Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
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Má práce se zabývá vážnými poruchami příjmu potravy 
a informovanosti respondentů o nich. V teoretické části 
je charakteristika těchto onemocnění, příznaky a kate-
gorie lidí, které postihují. Práce také pojednává o výzku-
mech týkajících se tématu a je zde představen můj ná-
vrh pro lepší informovanost studentů ohledně tohoto 
problému. Praktická část zjišťuje pomocí odpovědí 

v  dotaznících informovanost studentů a  snaží se 
o nové řešení, jímž by měla být stručná brožura s dů-
ležitými údaji pro osoby trpící těmito poruchami. Na-
příklad anonymní linky důvěry či konkrétní léčebny.

Přínos této práce je především ve zlepšení pre-
vence u mládeže ve školách, může být také prospěš-
ná pro již trpící těmito poruchami.

Poruchy příjmu potravy
Zdislava Víškováa, Květoslava Štěpánkováb

a Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, 531 21 Pardubice
b  Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice,  

Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
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Práce vytvořená pro projekt Bravo II se zabývá 
dětskou obezitou, a to především jejími následky 
v dětském věku. Teoretická část shrnuje aktuální 
poznatky z  oblasti nejčastějších zdravotních 
a  psychických následků. V  praktické části je po-
psán kvantitativní výzkum, jehož hlavním cílem 

bylo zjistit informovanost rodičům dětí předškol-
ního věku v oblasti následků dětské obezity. Vý-
sledky dotazníkového šetření ukazují malou in-
formovanost u sledovaného vzorku respondentů. 
Informovanost je možné zvýšit například navrže-
ným informačním letákem pro rodiče.

Dětská obezita
Barbora Dopitováa, Iveta Černohorskáb

a Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, 531 21 Pardubice
b  Katedra klinických oborů, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice,  

Průmyslová 395, 532 10 Pardubice

5.2  POSTEROVÁ PŘEHLÍDKA
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Práce se zabývá problematikou hygieny rukou 
u adolescentů v Pardubickém kraji. Pro výzkumné 
šetření byly stanoveny čtyři výzkumné cíle. Prvním 
cílem bylo zjistit úroveň hygieny rukou u  adoles-
centní populace ve  vztahu k  typu studia, druhým 
cílem bylo ověřit informovanost adolescentů souvi-
sející s hygienou rukou ve vztahu k typu studia, tře-
tím cílem bylo zjistit vliv edukace na informovanost 
adolescentů vztahující se k hygieně rukou a posled-
ním cílem bylo porovnat účinnost mytí rukou před 
a po edukaci.  

V teoretické části je stručně popsána problemati-
ka hygieny rukou. Jsou zde zmíněny nejčastější situ-

ace z běžného života, po kterých by měla následovat 
hygiena rukou a  také zdravotní rizika související 
s nedostatečným mytím rukou.

Základem praktické části je dotazníkové šetření, 
provedené před a  po  edukaci. Dotazník obsahoval 
22 otázek zaměřených na  zjištění úrovně hygieny 
rukou a  informovanost Kromě toho museli všichni 
adolescenti před i  po  edukaci podstoupit kontrolu 
mytí rukou, která byla provedena prostřednictvím 
přístroje Dermalux a  fluorescenční látky Visirub. 
Z výsledků šetření vyplývá, že edukace měla pozitiv-
ní vliv jak na  informovanost adolescentů, tak 
i na správné provedení hygieny rukou.

Problematika hygieny rukou u adolescentů
Petra Málkováa, Magda Taliánováb

a Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, 531 21 Pardubice
b  Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií, 

Univerzita Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
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Práce vytvořená v rámci projektu Bravo II se zabý-
vá pozdní komplikací diabetes mellitus – syndro-
mem diabetické nohy. Teoretická část definuje 
onemocnění Syndrom diabetické nohy, popisuje 
epidemiologii, patogenezi ulcerací a rizikové fak-
tory vzniku. Dále je popsána léčba a preventivní 
opatření SDN. Teoretická část práce se zabývá pře-
devším životem pacienta se Syndromem diabe-
tické nohy, edukací, prevencí, fyzickou aktivitou, 

životním stylem, správnou výživou a  dále také 
psychosociální problematikou, která s tímto one-
mocněním úzce souvisí. Výstupem praktické části 
je edukační brožurka pro pacienty, která jednodu-
še shrnuje základní pravidla péče o  nohy a  pre-
ventivní opatření. Jsou zde stručně popsány cviky 
na  DK včetně názorných obrázků. Pacienti mají 
k dispozici také seznam podiatrických ambulancí 
v celé ČR.

Syndrom diabetické nohy
Kateřina Pravdováa, Romana Lebedinskáb

a Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, 531 21 Pardubice
b  Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, 

Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
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6. téma:  
BIOLOGIE
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Renata Štaffová se ve své práci zabývala vlivem rost-
linných hormonů (cytokininů) na průběhu stárnutí 
(senescence) rostlinných listů. Na listech ječmene 
setého (Hordeum vulgare L.) a na listech huseníč-
ku rolního (Arabidopsis thaliana L.) a jeho mutan-
tech se změněným obsahem cytokininů (pga22) 
nebo se změněnou vnímavostí pro tyto hormony 
(ahk2ahk3, ahk2ahk4, ahk3ahk4) měřila obsah 
chlorofylů pomocí přístroje SPAD a funkčnost foto-
syntetického aparátu pomocí měření velmi rychlé 
fluorescenční indukce chlorofylu. V   experimentu 
vycházela z toho, že cytokininy jsou schopny stár-
nutí listů zpomalit. 

Zaměřila se na sledování změn v oddálení stár-
nutí rostlin např. při ostrém světle, při denním světle 
či v úplné tmě nebo při pozměněné koncentraci cy-

tokininů. Zkoumala za  jakých podmínek (různých 
světelných intenzit a  koncentrací cytokininů) má 
daný cytokinin nejvíce pozitivní efekt na zpomalení 
stárnutí. Pozorovala vliv intenzity ozáření a různých 
koncentrací cytokininů 6-benzyladeninu (BA), 
6-(3-methoxybenzylamino)-9-β-D-ribofurano-
sylpurinu (MeOBAPR) a  meta-topolinu (mT; 
N6-(meta-hydroxybenzyl)adenin) na  senescenci 
ječmene setého (Hordeum vulgare L.) a na huseníč-
ku rolního (Arabidopsis Thaliana) a jeho mutantech 
s pozměněnou vnímavostí k cytokininům.

Obecně je známo, že cytokininy průběh senes-
cence zpomalují. Tyto změny se projevovaly po-
klesem obsahu chlorofylů i maximálního kvanto-
vého výtěžku fotochemie fotosystému II u všech 
zmíněných variant.

Senescence
Renata Štaffová
Gymnázium Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová

6.1  ÚSTNÍ PREZENTACE
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7. téma:  
CHEMIE
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V rámci SBČ se student Karel Bartoš systematicky za-
bývá přípravou, charakterizací a  studiem reaktivity 
vybraných C,N-chelatovaných organocíničitých pseu-
dohalogenidů, zejména azidů. Je studována výhradně 
reaktivita těchto organocíničitých azidů vůči sloučeni-
nám obsahujícím násobné vazby C C či C N. Produk-

tem těchto reakcí jsou odpovídající tetrazoly či triazoly 
nesoucí organocíničitý substituent (Schéma 1). V sou-
časné době je tato oblast tzv. click chemie1 velmi stu-
dována vzhledem k  možným aplikacím vznikajících 
heterocyklických sloučenin zejména v biochemii,  far-
makochemii nebo organické syntéze obecně.

Průběh reakcí je monitorován pomocí multi-
nukleární NMR spektroskopie. Výsledné produk-
ty jsou také charakterizovány NMR spektrosko-
pií a  ve  vybraných případech (produkt je 
krystalický) i  rentgenostrukturální analýzou. 

V rámci přednášky budou prezentovány výsled-
ky dosažené studentem Karlem Bartošem v la-
boratořích Katedry obecné a  anorganické che-
mie Fakulty chemicko-technologické Univerzity 
Pardubice.

Příprava, charakterizace a studium reaktivity  
vybraných C,N-chelatovaných organocíničitých  
halogenidů a pseudohalogenidů
Karel Bartoša, Petr Švecb

a Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
b  Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická,  

Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice

1.   H. C. Kolb, M. G. Finn, K. B. Sharpless, Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2004–2021
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Schéma 1: Reakce organocíničitých azidů s různými nitrily
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Cílem práce je poskytnout pomocí absorpční spekt-
roskopie další pohled na otázku konverze nukleár-
ních spinů (para a ortho) v molekule H2O při velmi 
nízkých teplotách a zkoumat jejich chování. Reagu-
je tak na práci ETH Zürich, která tvrdí, že se veškeré 
molekuly vody při určitých podmínkách přemění 
do stavu para H2O.

Pomocí absorpční spektroskopie byly zkoumá-
ny dvě absorpční čáry vody (7273 cm-1 a  7226,02 
cm-1), kdy každá z nich připadá pro jeden spinový 
izomer. Díky tomu mohla být určena jednak teplota 

v  expanzi z  jejich šířky a  jednak koncentrace mo-
lekul para H2O a ortho H2O z jejich intenzit. Získané 
výsledky ukazují, že v tomto experimentu nedochá-
zí ke  konverzi mezi izomery a  rovnovážný poměr 
mezi nimi zůstává zachován. K těmto zjištěním byl 
použit spektrometr založený na laditelném diodo-
vém laseru pracujícím v blízké infračervené oblasti 
a supersonická expanze.

Data byly naměřeny a  výsledky získány v  rámci 
vědecké stáže Otevřená věda III na  Ústavu fyzikální 
chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky.

Konverze nukleárních spinových 
izomerů v H2O
Lucie Brichová
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, 
500 03 Hradec Králové 
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Ve svém výzkumu jsem se zabýval moderní organo-
kovovou a koordinační chemií, která se v posledních 
letech vydává spíše směrem stabilizace kovů v níz-
kých oxidačních stavech, což je výlučně spjato s ná-
stupem nových typů ligandů, které se vyznačují 
svou vysokou elektronovou hustotou a variabilitou 
sterických nároků.

Pozornost byla věnována přípravě a charakteris-
tice NCN amidinátového ligandu, jehož využití nalé-
zá uplatnění v mnoha vědních oborech. Připravené 
komplexy nalézají potenciální uplatnění v materiá-
lovém inženýrství, organických syntézách, katalytic-
kých cross-couplingových reakcích a  v  neposlední 

řadě je jedna připravená sloučenina na bázi derivátu 
isochinazoliniminu zkoumána jako potenciální lék 
použitelný ve farmakoterapeické léčbě Alzheimero-
vy choroby.

Veškeré syntézy byly prováděny pomocí techniky 
vakuum-inertní linky za  přítomnosti argonu. Dále 
byla využita technika Schlenkových baněk, sept 
a kanyl a všechna použitá rozpouštědla byla odply-
něna a sušena pod Na nebo K zrcátkem.

Veškeré připravené sloučeniny byly charakterizo-
vány pomocí multinukleární NMR spektroskopie 
a rentgenostrukturní analýzy a jedná se o zcela nové 
a dosud nepopsané komplexy.

Koordinační sloučeniny biogenních kovů 
jako katalyzátory tvorby polymerů 
pro medicínské účely
Lukáš Janeckýa, Tomáš Chlupatýb

a Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
b  Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická,  

Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice
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Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda vzorky půdy z po-
zemních vrtů z okolí Prahy obsahují bakterie potřebné 
k degradci škodlivých chlorovaných etylenů v půdě.

Pro vlastní výzkum byla stanovena pracovní hy-
potéza: V půdě je přítomno alespoň malé množství 
bakterií schopných degradace. K potvrzení či vyvrá-
cení námi zvolené hypotézy byla použita metoda 

PCR (polymerázová řetězová reakce) pro namnožení 
konkrétního úseku DNA a následná horizontální ge-
lová elektroforéza pro zjištění přítomnosti vhodných 
bakterií. Výsledky námi prováděných měření proká-
zaly výše zmiňovanou hypotézu; ve zvolené konta-
minované oblasti byly přítomny bakterie potřebné 
pro rozložení chlorovaných etylenů.

Detekce biodegradace chlorovaných etylenů 
pomocí molekulárních technologií
Michaela Mannová, Kristýna Voženílková, Marie Martincová, Linda Schmutzerová 
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, 
500 03 Hradec Králové
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Chalkogenidová skla Ga-Ge-Bi-S: Ln3+ (Ln = Pr, 
Nd, Dy) byla připravena z vysoce čistých prvků Ge 
(5N), Ga (5N), Bi (5N), S (4,5N), Pr (3N), Nd (3N), 
Dy (3N) metodou ochlazením taveniny v ampulích 
z křemenného skla. Amorfní stav připravených skel 
byl potvrzen rentgenovou difrakční (XRD) analý-
zou, jejich chemické složení energiově disperzní 
rentgenovou (EDX) mikroanalýzou. Teplota skelné 
transformace Tg a teplota krystalizace Tc a termická 
stabilita chalkogenidových skel byly studovány 

metodou diferenční skenovací kalorimetrie (DSC). 
Spektroskopická elipsometrie s  proměnným úh-
lem (VASE) byla použita ke stanovení disperze in-
dexu lomu. 4f ➝ 4f* absorpční elektronové pře-
chody v  iontech Ln3+ byly studovány metodou 
UV-Vis-NIR spektroskopie ve  spektrální oblasti 
500–2500 nm. Emisní spektra byly studovány me-
todou fotoluminiscenční spektroskopie. Získané 
výsledky jsou diskutovány ve  vazbě na  jejich po-
tenciální aplikace.

Fotonické vlastnosti amorfních chalkogenidů
Jakub Pilařa, Lukáš Střižíkb, Tomáš Wágnerb

a Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim
b  Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická,  

Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice
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V  rámci studentské badatelské činnosti se stu-
dentka Martina Vacková systematicky zabývala 
přípravou, charakterizací a  studiem spektrálních 
– zejména fluorescenčních – vlastností  jednoho 
derivátu 1,3-thiazolu. Tento nový derivát byl při-
praven tříkrokovou syntézou (Schéma 1) z  ko-
merčně dostupné kyseliny 2-hydroxyfenyloctové. 
Ta byla v  prvním kroku podrobena laktonizaci, 
probíhající za  podmínek azeotropické destilace 
s  toluenem. Vzniklý lakton byl ve  druhém kroku 
selektivně bromován komplexem brom-dioxan 
do polohy 3- a v posledním kroku byl reakcí s thio-
benzamidem připraven požadovaný 5-(2-hyd-
roxyfenyl)-2-fenyl-1,3-thiazol-4-ol. Ve  všech fá-

zích syntézy bylo nutné provést dodatečné čištění 
pomocí destilace resp. krystalizace a  čisté mezi-
produkty i produkt byly charakterizovány 1H a 13C 
NMR spektry, elementární analýzou a MALDI MS 
spektroskopií.

U připraveného produktu byly zjištěny výraz-
né fluorescenční vlastnosti, které souvisí s uplat-
něním enolové – plně π-konjugované – tauto-
merní formy, potvrzené na základě NMR spekter. 
Dále bylo zjištěno, že fluorescenční vlastnosti 
jsou závislé na  pH prostředí. Zatímco neutrální 
forma vykazuje v  roztoku silnou modrou fluo-
rescenci, bazická forma vykazuje slabší žlutou 
fluorescenci.

Deriváty 1,3-thiazolu s fluorescescenčními 
vlastnostmi
Martina Vackováa, Jiří Hanusekb, Richard Kammelb 
a Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
b  Ústav organické chemie a technologie, Fakulta chemicko-technologická,  

Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice

Schéma 1: Syntéza 5-(2-hydroxyfenyl)-2-fenyl-1,3-thiazol-4-olu.
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Zlaté nanotyčinky v  posledních letech získávají 
stále větší pozornost v oblastech chemie a lékař-
ství. Běžně je tento typ zlatých nanočástic připra-
vován v  koncentrovaném roztoku cetyltrimethy-
lammonium-bromidu (zkráceně CTAB), přičemž 
molekuly CTAB v dvojité vrstvě pokryjí zlaté nano-
tyčinky. CTAB na povrchu nanotyčinek a jeho neu-
stálá výměna mezi povrchem a roztokem jsou ne-
zbytné k  stabilizaci nanotyčinek v  roztoku. 
Ústředním problémem a současně podnětem pro 
tuto práci jsou silné cytotoxické účinky CTAB, které 
takřka znemožňují jakékoli využití takto připrave-
ných částic, při kterém by částice měly přicházet 
do  kontaktu s  živými buňkami. Je tedy očividně 
zapotřebí vyvinout látku,  která by byla schopná 
nahradit CTAB na  povrchu zlatých nanotyčinek, 
která by nadále plnila jeho funkci (udržovala čás-

tice v  roztoku) a  současně pozbývala cytotoxic-
kých účinků.

Základem této práce jsou výsledky výzkumné-
ho týmu Leonida Vigdermana, publikované v prá-
ci s  názvem „Quantitative Replacement of Cetyl 
Trimethylammonium Bromide by Cationic Thiol 
Ligands on the Surface of Gold Nanorods and 
Their Extremely Large Uptake by Cancer Cells“. 
V  této publikaci L.Vigderman popisuje přípravu 
a  některé vlastnosti (16mercaptohexadecyl)tri-
methylammoniumbromidu (zkráceně MTAB), což 
je jedna z prvních látek, vyhovující výše stanove-
ným kritériím. Cílem naší práce bylo na  základě 
Vigdermanovy publikace připravit modifikovanou 
verzi MTAB a rozšířit tak spektrum doposud zná-
mých látek, využitelných v  souvislosti se zlatými 
nanotyčinkami.

Příprava kationického tenzidu využitelného  
k pokrytí zlatých nanotyčinek
Jan Zelený, Kamil Musílek
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové 
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Cílem naší práce je vyvinout metodu pro stanove-
ní formaldehydu v plynné fázi  v rozmezí koncent-
rací v  řádu ppm. Tato metoda bude použita 
ke kontrole účinnosti fotokatalytického odbourá-
vání formaldehydu pomocí ultrafialovým světlem 
aktivovaného nanokompozitu TiO2 a SiO2. Celkový 
cíl je zamezit expozici formaldehydu a  ochránit 
zdraví osob, které by jinak byly vystaveny účinkům 
škodlivých látek jako formaldehyd a  další po-
lutanty.   

Nejdříve byla vyvinuta HPLC metoda pro sta-
novení karbonylových sloučenin po  reakci s  2,4-
DNPH. Byla optimalizována z hlediska co nejkratší 
délky analýzy při zachování schopnosti rozlišit 
peaky 2, 4-DNPH a jeho aduktů s formaldehydem, 

acetaldehydem a acetonem. Následně byla změ-
řena kalibrace plynného formaldehydu na  ko-
merčních sorpčních trubičkách a potom byly pro-
vedeny optimalizace na novou, nekomerční směs 
do trubiček. Optimalizován byl obsah HCl a DNPH 
v derivatizačním činidle. Za pomoci tohoto deriva-
tizačního činidla byla vytvořena silikagelová ná-
plň do námi vytvořených sorpčních trubiček, které 
se budou dále testovat.  

Podařilo se tedy vytvořit HPLC metodu pro kvan-
tifikaci karbonylových sloučenin, ověřit její vhod-
nost pro kvantifikaci formaldehydu v  plynné fázi 
a vyvinout materiál vhodný pro přípravu sorpčních 
trubiček sloužících ke  stanovení karbonylových 
sloučenin v ovzduší.   

Fotochemické odbourávání formaldehydu 
pomocí nanokompozitu TiO2-SiO2
Natálie Živná
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové 
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Zvlákňování biopolymerů – především celulosy 
a jejich derivátů – patří k významným průmyslo-
vým oborům již od druhé poloviny minulého sto-
letí. Základy položil Hilaire de Chardonnet. Zvlák-
ňuje se celá řada celulós. V  posledních letech je 
pozornost zaměřena také na  zvlákňování méně 
obvyklých biopolymerů především pro medici-
nální použití a to jako kryty ran. Poměrně úspěš-
né bylo zvlákňování alginátu, který se především 
používá v léčení poranění velkého plošného útva-
ru. Dále se také využívá chitosan, rovněž také pro 

medicínské aplikace nebo kyselina hyaluronová, 
jejíž významným producentem i ve světovém mě-
řítku je firma Contipro Biotech.

V této práci byl chitosan a kyselina hyalurova-
ná zvlákňován, buď jako 100% kryt z chitosanu 
nebo kyseliny hyaluronové, směs těchto dvou lá-
tek a nebo s přídavkem zinečnatého iontu a byl 
zkoumán jeho antimikrobiální účinek. Po zvlák-
nění byl z vláken vytvořen kryt, který byl přiložen 
na agar s naočkovanými kulturami bakterií a byla 
sledována jeho účinnost.

Zvlákňování biopolymerů
Patrik Břeňa, Karel Maceka, Ladislav Burgertb, Jarmila Vytřasovác, Iveta Brožkovác, 
Alžběta Holubovác

a Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
b  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická,  

Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice
c  Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická,  
Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice

7.2  POSTEROVÁ PŘEHLÍDKA
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V dnešní době je jedním z populárních směrů koor-
dinační chemie příprava komplexů obsahujících 
chelatující ligandy. Tyto ligandy jsou svými vlast-
nostmi schopny stabilizovat komplexní sloučeniny 
s centrálním atomem kovu v netradičním oxidačním 
stavu, což mu poskytuje nové vlastnosti a umožňuje 
uplatnění komplexu v řadě chemických transforma-
cí. Takovýmito ligandy mohou být β-enaminony, 
které představují relativně jednoduchý systém bo-
hatý na π-elektrony. Jejich centrální NC3O fragment 
může být substituovaný různými aryl/alkyl substi-
tuenty nebo součástí hetero/aromatického systé-
mu. Rovněž atom dusíku NC3O skeletu může nést 
různé typy substituentů s  volitelnou prostorovou 
náročností. β Enaminony jsou snadno připravitelné 
pomocí reakce 1,3-dionů a primárních aminů, jež je 

katalyzována přídavkem kyseliny p-toluensulfono-
vé. Typem zvoleného aminu lze doplnit charakter 
připravovaného ligandu, např. obsahuje-li elek-
trondonorní skupiny ve  vhodných pozicích, mohou 
se tyto skupiny extra koordinovat k  centrálnímu 
atomu kovu a tím zvýšit stabilitu celého komplexu.

V  této práci byla studována reaktivita β-enami-
nonu připraveného z pentan-2,4-dionu a o-anisidi-
nu s  diethylzinkem (ZnEt2). Byly připraveny homo- 
i  heteroleptické komplexy, jež byly použity jako 
substráty pro testy jejich reaktivity s alkoholy a ami-
ny, resp. s  lithnými solemi. Všechny komplexy byly 
připraveny na lince vakuum-inert s využitím Schlen-
kovy techniky a  charakterizovány pomocí multi-
nukleární NMR spektroskopie a některé také pomocí 
rentgenostrukturní analýzy.

Struktura a vlastnosti methoxyaryl 
substituovaných enaminonových komplexů
Věra Dontováa, Roman Olejníkb

a  Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
b  Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická,  

Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice

Obr. 1: Studovaný β-enaminonový ligand

Poděkování: Autoři děkují programu BRAVO II, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0013, podpořenému z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Grantové agentuře České republiky (grant č. 106/11/0924) 
za finanční podporu.



41

Současné paměti RAM využívané v osobních počí-
tačích téměř dosahují limitů miniaturizace. Tak 
vznikl prostor pro návrh pamětí založených na no-
vém konceptu, které dokážou tento limit prolomit. 
Jedním z  adeptů jsou námi navrhované CBRAM pa-
měti CHALKOGENID, které navíc oproti klasickým kře-
míkovým pamětem mají rychlejší záznam, infor-
mace netěká = nižší spotřeba.

Zabývali jsme se spínáním paměťových cel vyu-
žívajících tvorby vodivého vlákna (PMC), jež jsou 
součástí tzv. CB RAM (conductive bridging random 
acces memory) pamětí představujících jeden z no-
vých, často zkoumaných typů pamětí. 

Proces spínání je založen elektrickým polem indu-
kovaném vytváření a zpětném rozpouštění vodivého 
můstku mezi dvěma elektrodami v pevném elektroly-
tu. Elektrický odpor tohoto elektrolytu je výrazně vět-
ší než elektrický odpor kovu, ze kterého je vlákno. Stav 
ON poté nastává v okamžiku, kdy jsou obě elektrody 
spojeny tímto vodivým můstkem. Stav OFF naopak 
tehdy, nejsou-li elektrody spojeny tímto vláknem. Ne-
zbytnou podmínkou pro dobrou funkčnost je dobrá 
pohyblivost kovových iontů přes elektrolyt. 

Pozornost je věnována přípravě paměťových cel 
Ag/Ag-GeSb2S5/ITO (Indium Tin Oxide), jejich akti-
vaci a následnému odporovému spínání.

Více informací na mikrometr krychlový
nové iontové paměti
Tomáš Hrbeka, Max Fraenklb, Silviya Valkováb, Tomáš Wágnerb

a Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim
b  Katedra obecné a anorganické chemie, Fakulta chemicko-technologická,  
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Tato práce se zabývá odstraňováním reaktivního bar-
viva z modelových odpadních vod pomocí alternativ-
ních postupů zahrnujících aplikaci několika druhů 
biomasy a dále kationaktivních tenzidů. 

Reaktivní barviva jsou speciálním typem syntetic-
kých organických barviv upravených tak, že jsou roz-
pustná ve vodném roztoku (mají ve své struktuře vá-
zanou jednu nebo více SO3H skupin) a navíc obsahují 
takové funkční skupiny, které za vhodných podmínek 
(vysoká teplota, alkalické prostředí) umožňují tvorbu 
kovalentních vazeb mezi molekulami barviva a  vy-
barvovaným materiálem. Takové vybarvení je velmi 

stálé, proto jsou reaktivní barviva žádanou skupinou 
barviv, na  druhé straně však jejich výroba a  izolace 
v pevné formě (kvůli jejich dobré rozpustnosti se pro-
vádí vysolováním, tedy přídavkem NaCl do vodného 
roztoku těchto barviv, což způsobuje jejich vylučová-
ní) způsobuje významné zatížení odpadních vod za-
solením, organickým znečištěním.

Cílem této práce bylo experimentálně ověřit vy-
tipované alternativní postupy a  na  základě získa-
ných výsledků vyhodnotit nejúčinnější a ekonomic-
ky schůdnou metodu pro odstranění zmiňovaného 
barviva z odpadních vod. 

Alternativní metody odstraňování 
syntetických barviv z odpadních vod
Olga Jelínkováa, Tomáš Weidlichb

a Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
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Tato práce je zaměřena na epoxidová lepidla. Úkolem 
je zkoumání mechanických vlastností, základní ko-
merčně dostupné epoxidové pryskyřice určené pro 
lepení CHS EPOXY 371, komerčních a běžně dostup-
ných epoxidových lepidel určených pro použití v auto-
mobilovém průmyslu a pro běžné použití. Pro každé 
zkoumané lepidlo se průběžně připravuje 5 vzorků 
lepených spojů (adherend – uhlíkatá ocel), válečky 
pro měření v  tlaku a  tělíska pro termomechanické 
vlastnosti. U adherendů se provádí vždy před lepením 
ruční odmaštění chloroformem. Následně se měří 

a porovnávají mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku) 
a  pevnost ve  smyku na  adherendu (mez pevnosti, 
modul pružnosti a  tažnost) a Tg jednotlivých použi-
tých lepidel pomocí termomechanické analýzy (TMA) 
a dynamické termomechanické analýzy (DMA).

Práce neustále probíhají. Konečným cílem této 
práce bude studium a porovnání použitého typu le-
peného adherendu (měď, nebroušená ocel, brouše-
ná ocel, uhlíkatá ocel, žárový pozink, galvanický po-
zink, Zn-Ti, hliník) na  sledované mechanické 
vlastnosti lepeného spoje.

Epoxidová lepidla
Martin Kolářa, Luboš Prokůpekb

a Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
b  Ústav chemie a technologie makromolekularních látek, Fakulta chemicko-technologická, 
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Cílem práce je připravit lepené spoje s komerčně po-
užívanými polyurethanovými lepidly. Porovnat je-
jích mechanické vlastnosti a pevnosti lepených spo-
jů na  adherendu z  uhlíkaté oceli a  hliníku a  zjistit 
teplotu skelného přechodu Tg jednotlivých lepidel 
pomocí termomechanické analýzy (TMA) a  dyna-
mické mechanické analýzy (DMA). Pozorovat vliv 
různých příprav povrchů kovových adherendů 
na kvalitu lepeného spoje.

Práce probíhají tak, že se nejprve čtyřmi různými 
úpravami připraví povrch hliníkového a  ocelového 

adherendu (primer, dle normy ČSN ISO 4588, ruční 
odmaštění, odmaštění v Soxhletu). Dalším krokem 
je slepení dvou adherendů jedním z několika vzorků 
komerčně využívaných lepidel. Slepené adherendy 
se nechají vytvrdit a následně se provádí jejich mě-
ření. Měřením se zjišťuje pevnost lepeného spoje 
smykovým namáháním a  výsledkem jsou pevnosti 
ve smyku, modul pružnosti a tažnost. A dále se zjiš-
ťují charakteristické teploty Tg (TMA) a T1, T2 (DMA). 
Práce neustále probíhají. Do  současné doby byly 
připraveny vzorky lepených spojů se dvěma lepidly. 

Polyurethanová lepidla
Daniel Koubaa, Luboš Prokůpekb

a  Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
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1.  H. O. Ammar, M. Ghorab, S. A. El-Nahhas a R. Kamel; Polymeric matrix system for prolonged delivery of 
tramadol hydrochloride, AAPS PharmSciTech, 10, 2009

Bolest je v současnosti jeden z nejčastějších důvodů 
návštěv lékaře. Chronická bolest doprovází mnohé 
zdravotní problémy a  proto její bezpečné, rychlé 
a dlouhotrvající potlačení je v zájmu zvýšení kvality 
života řady pacientů. Pro léčbu bolesti se v součas-
nosti využívá celá škála analgetik s řízeným uvolňo-
váním, z nichž k nejpoužívanějším patří léčiva s účin-
nou látkou tramadol hydrochlorid. V  roce 1998 se 
tramadol stal nejvíce používaným analgetikem 
s centrálním působením. Jednou z jeho hlavních vý-
hod je kombinace opioidního a  neopioidního me-
chanismu působení. 1

Cílem této práce je studium uvolňování trama-
dol hydrochloridu z  matricových tablet obsahují-
cích směsné suché pojivo Prosolv 90® nebo Disin-
tequik™ MCC 25 a  porovnání těchto tablet 
s komerčními léčivy.

 Směsná suchá pojiva jsou perspektivní pomocné 
látky pro přímé lisování tablet. A to především pro-
to, že snižují počet potřebných pomocných látek 

v  tabletování a  tím se redukuje výrobní čas. Disin-
tequik™ MCC 25 se skládá z  75 % z  monohydrátu 
α-laktózy a 25 % z mikrokrystalické celulózy, které 
jsou zpracované do jediného produktu. Prosolv 90® 
se skládá z 98 % mikrokrystalické celulózy a 2 % ko-
loidního oxidu křemičitého.

Během experimentů byly připravovány (ve spo-
lupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králo-
vé) tablety obsahující 100 mg účinné látky tramadol 
hydrocholridu, směsné suché pojivo (Prosolv® nebo 
Disintequik™), metolosu M4M (30, 50 %) nebo vis-
kóznější M100M (30, 50 %) a mazadlo stearan ho-
řečnatý (5 %). Rychlost uvolňování účinné látky 
z těchto tablet byla studována pomocí disolučního 
testu při různých hodnotách pH. Získané disoluční 
profily byly vyhodnoceny pomocí vhodných kinetic-
kých modelů a hodnoty rychlostních konstant uvol-
ňování tramadol hydrochloridu z  testovaných léčiv 
byly porovnávány s  komerčními léčivy (originální 
léčivo Tramal® retard a generikum Tralgit® SR). 

Řízené uvolňování tramadol hydrochloridu 
z matricových tablet na bázi směsných  
suchých pojiv
Kateřina Lacinováa, Alena Komersováb, Kateřina Myslíkováb
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Chalkogenidová skla jsou neoxidová skla, v jejichž 
struktuře je kyslík nahrazen jiným chalkogenem - 
tedy S, Se nebo Te. Tato záměna se projevuje znač-
nými rozdíly ve fyzikálně chemických vlastnostech 
chalkogenidových skel v  porovnání s  oxidovými 
skly. Chalkogenidová skla vykazují menší kom-
paktnost struktury, což se projevuje snížením hod-
noty teploty skelného přechodu Tg a často i fotocit-
livostí (změna fyzikálně chemických vlastností skla 
po  expozici zářením s  vhodnou vlnovou délkou 
a intenzitou). Chalkogenidová skla vykazují obecně 
vyšší hodnoty indexu lomu (typicky 2-3,2) v porov-
nání se skly oxidovými (1,5). Dále dochází k posu-
nu dlouhovlnné absorpční hrany směrem do IČ ob-
lasti spektra. Pro sulfidická skla se dlouhovlnná 
absorpční hrana obvykle nachází mezi 10–12 μm, 
pro selenidová 15–16 μm a  pro teluridová kolem 
20 μm. Díky uvedeným vlastnostem našla chalko-
genidová skla mnohá praktická uplatnění v oblasti 

VIS a  IČ spektroskopie, díky své fotocitlivosti pak 
jako fotorezisty.

V praktických aplikacích se chalkogenidová skla pou-
žívají často ve  formě tenkých vrstev. Jejich výhodou 
oproti objemovým materiálům je vyšší fotocitlivost 
(v závislosti na metodě přípravy). Tenké vrstvy je možné 
v zásadě připravovat dvěma cestami – depozicí z plynné 
fáze (např. vakuové napařování) nebo z  kapalné fáze 
(např. spin coating). 

V  této práci byl studován vliv depoziční metody 
(vakuového napařování a  alternativní metody spin 
coatingu), temperace a  expozice halogenovou lam-
pou na  optické vlastnosti a  strukturu deponovaný 
tenkých vrstev chalkogenidových skel složení As35S65 
a  As40S60. Dále byla studována topografie povrchu 
čerstvě připravených tenkých vrstev metodou mikro-
skopie atomárních sil (AFM). Metodou diferenciální 
termické analýzy byly stanoveny teploty skelných 
přechodů obou původních objemových skel.

Expozicí a temperací indukované změny 
struktury a vlastností tenkých vrstev  
systému As-S
Michal Lorenca, Stanislav Šlangb, Miroslav Vlčekb
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V projektu jsme se zabývali přípravou a studiem vlast-
ností chalkogenidových skel dotovaných ionty vzác-
ných zemin. Cílem práce bylo připravit skla s dobrými 
luminiscenčními vlastnostmi, zejména s  emisí v  in-
fračervené oblasti spektra, vhodná pro řadu optických 
aplikací.

Chalkogenidová skla jsou polovodiče s  velikým 
aplikačním potenciálem zejména v elektronice, optice 
(lasery, čočky, optická vlákna pro infračervenou ob-
last) a fotovoltaice (součást fotovoltaických článků).

Ve vysoké čistotě (99,999 %) byla přímou synté-
zou z  prvků připravena skla o  složení 80 (GeS2) 20 
(Sb2S3): Sm a 80 (GeS2) 20 (Ga2S3): Sm. Elektrony Sm 
stejně jako jiných prvků vzácných zemin mohou být 
vhodným zářením excitovány na  vyšší elektronové 
hladiny, ze které se postupně vracejí zpět. Během to-
hoto procesu je jejich energie vyzářena. V práci byla 
studována jejich optická propustnost, luminiscence, 

struktura (pomocí Ramanovy spektroskopie) a jejich 
termické vlastnosti.

Bylo zjištěno, že struktura skel obsahujících Ga je 
tvořena zejména GeS4 a GaS4 tetraedry, zatímco skla 
s Sb obsahují jako základní strukturní jednotky GeS4 
tetraedry a  SbS3 pyramidy. Hodnota teploty skelné 
transformace je pro skla s obsahem Ga (Tg = 441 °C) 
vyšší než ve  sklech obsahujících  Sb (Tg = 345 °C). 
Ve spektrech optické propustnosti lze pozorovat úzké 
absorpční pásy (870, 950, 1090, 1245, 1400, 1510 
a  1575 nm), které příslušejí vnitřním elektronovým 
přechodům v  iontech Sm3+. Relativně intenzívní lu-
miniscenci v oblasti 1130, 1270 a 1490 nm mají ze-
jména skla s obsahem  Ga.

Ze získaných výsledků je patrné, že skla obsahují-
cí  Ga jsou lepšími kandidáty pro přípravu tenkých 
amorfních vrstev s vysokou luminiscencí v blízké in-
fračervené oblasti spektra.

Chalkogenidová skla dotovaná prvky  
vzácných zemin
Michal Macha, Jana Marečkováa, Božena Frumarováb,c, Petr Kutálekb
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Cílem této práce je připravit povrchově upravené 
pigmenty na bázi SiO2, dle tvaru jejich částic. Jako 
pigmenty byly zvoleny: mastek, diatomit, kaolín 
a wollastonit. Tvary částic zastoupených pigmentů 
jsou: lamely, destičky, šupinky a jehlice. Jednotlivé 
pigmenty byly povrchově upraveny vrstvou vodivé-
ho polymeru polyanilinu a  poly(p-fenylendiami-
nu) oxidační polymerací doprovázenou barevnými 
přechody jednotlivých vodivých forem polymerní-
ho materiálu; pro podporu inhibičního mechanis-

mu byly pigmenty pokryty vrstvou zinkferitu. 
Všechny úpravy proběhly při OKP = 1 % a  10 %. 
Jako pojivo byla použita epoxyesterová pryskyřice 
rozpouštědlového typu. Následně byly připraveny 
nátěrové hmoty, které byly aplikovány na  ocelové 
plechy třídy 11. Jednotlivé nátěrové filmy budou 
podrobeny fyzikálně-mechanickým testům a zrych-
leným korozním zkouškám v prostření kondenzova-
né vodní páry, neutrálního solného roztoku NaCl 
a atmosféry SO2.

Vlastnosti organických povlaků obsahující 
pigmenty na bázi SiO2 s/bez povrchové  
úpravy PANI, PPDA a ZnFe2O4 při OKP  
= 1 % a 10 %
Kateřina Matoušováa, Andrea Kalendováb, Kateřina Nechvílováb
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Enantioselektivní katalýza1 je významnou meto-
dou, jak lze připravovat chirální sloučeniny v nera-
cemické formě. Je to rychle se rozvíjející oblast 
moderní organické chemie, protože většina použí-
vaných biologicky aktivních látek je chirální. Úsilí 
získat sloučeninu, jako čistý enantiomer vyplývá 
ze skutečnosti, že enantiomery dané sloučeniny 
mají v principu rozdílné biologické vlastnosti. Jed-
nu z významných tříd enantioselektivních kataly-
zátorů představují deriváty imidazolidin-4-onů.2,3

Cílem této práce byla příprava dvou derivátů 
imidazolidin-4-onu, a to (2R,5S)- resp. (2S,5S)-5-i-
sopropyl-5-methyl-2-(2-dimethylaminofenyl)imi-
dazolidin-4-onu (1) a (2R,5S)- resp (2S,5S)-benzyl-
- 3 - m e t h y l - 2 - ( 2 - d i m e t h y l a m i n o f e n y l )
imidazol-idin-4-onu (2). Následně byly tyto slouče-
niny studovány jako enantioselektivní katalyzátory 
při vhodných asymetrických reakcích. Jejich enan-
tiokatalytická aktivita byla porovnána s již známý-
mi deriváty imidazolidin-4-onu.2,3

Příprava imidazolidin-4-onů 1-2 spočívala v re-
akci (S)-2-amino-2,3-dimethylbutanamidu resp. 
(S)-N-methylfenylalaninamidu s 2-dimethylamino-

-benzaldehydem. Separace jednotlivých (2R,5S)- 
resp. (2S,5S)- diastereoizomerů sloučenin 1-2 byla 
provedena chromatograficky s  výtěžky 71 % (1) 
resp. 78 % (2).

Enantiokatalytická aktivita derivátu 1 byla stu-
dována při asymetrické Henryho reakci. Bylo zjiště-
no, že katalyzátor 1 poskytuje produkty Henryho 
reakce s  nízkým enantiomerním přebytkem (ee), 
a to 12 % (2R,5S)-1 resp. 6 % (2S,5S)-1. Jsou tedy 
pro tento typ reakce nevhodné. Enantiokatalytická 
aktivita derivátu 2 byla studována při asymetrické 
Friedel-Craftsové alkylaci a  α-oxybenzoylaci alde-
hydů. Derivát (2R,5S)-2 vykazoval vysokou enan-
tioselektivitu při α-oxybenzoylaci aldehydů, kdy byl 
produkt izolován s  84 % ee. Derivát (2S,5S)-2 pak 
vykazoval enantioselektivitu při Friedel-Craftsové 
alkylaci – produkt byl izolován s 54 % ee.

Na  základě dosažených výsledků lze konstato-
vat, že oba diastereoizomery derivátu 2 jsou per-
spektivními enantioselektivními katalyzátory, 
a  proto se nabízí pokračování ve  výzkumu jejich 
enantiokatalytických vlastností na  jiných asymet-
rických reakcích.

Příprava a katalytická aktivita  
enantioselektivních katalyzátorů na bázi  
2-fenylimidazolidin-4-onů
Martin Vrbický a, Pavel Drabinab, Eva Horákováb

a Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
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7.3  ÚSTNÍ A POSTEROVÉ PREZENTACE 

Zdá se Vám chemie ve škole nudná? Nabízíme ře-
šení! Představujeme Vám zcela novou didaktickou 
pomůcku pro hodiny chemie, určenou pro základ-
ní, střední a vysoké školy, která však zároveň na-
bízí zajímavou rodinnou zábavu. 

Je navržena tak, aby dětem i dospělým pomohla 
s  učením anorganické chemie v  rozsahu učiva zá-
kladních a středních škol.

Náš projekt je zcela novou originální stolní hrou, 
jejíž důkladně propracovaná pravidla umožnují její 
využití v třech vědomostně obtížných úrovních:
1)   Začátečník – tato forma je určena k procvičo-

vání názvosloví chemických prvků. Hraje se 
na hracím plánu ChemPlay Didaktik.

2)   Pokročilý – tato forma je určena k procvičování 
tvorby a  správného názvosloví anorganických 
sloučenin, od těch nejsnazších až po nejsložitěj-
ší. Hraje se na hracím plánu ChemPlay Didaktik.

3)   Expert – soutěžní forma hry s upravenými pra-
vidly je pro ty, kteří se nebojí své vědomosti, 
rychlost reakcí a  soutěživost konfrontovat se 
svými vrstevníky. Hraje se na  hracím plánu 
ChemPlay Expert.
Naše hra byla testována na  slovenských zá-

kladních a  středních školách, kde se osvědčila. 
Studentům se líbila tato forma studia a  učitelé 
projevili nadšení z didaktické funkce hry a mož-
ností rychlého a  snadného ověření vědomostí 
studentů. ChemPlay si vyzkoušeli taky vysoko-
školští studenti didaktiky chemie, kteří se od hra-
cích plánů nemohli dlouho odtrhnout. 

Hra je vytvořená nadnárodně, její didaktická 
forma má ambici rozšířit se na  celosvětovou 
úroveň a  soutěžní forma pokládá základy pro 
národní soutěže s možností mezinárodního vy-
vrcholení.

ChemPlay aneb Anorganická chemie hrou
Adrián Hegedűš, Ivana Kravárová
Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
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