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spektrálních dat. Tyto přednášky byly dále doplněny
o další informace týkající se dostupných odborných
zdrojů na Internetu či v tištěné i elektronické oborově
zaměřené literatuře. Frekventanti byli dále seznámeni
se základními principy a instrumentací v rychle se
rozvíjející oblasti technik mikro- a nanospektroskopie (tj. technik vzdáleného i blízkého
pole). Kurz s dlouholetým zkušeným zázemím
odborníků z VŠCHT Praha a Přírodovědecké fakulty
UK
Praha
obsahoval
vedle
rozšířených
a aktualizovaných přednášek i pět praktických
cvičení, kdy jedno cvičení bylo zaměřeno na
kompaktní mobilní, resp. ruční spektrometry. Tématy
cvičení tak byly - „kapaliny, plyny“, „pevná fáze“,
„ATR spektra, DRIFT a spekulární reflexe“,
„mobilní spektrometrie“ a „zpracování spekter,

Kurzy vibrační spektroskopie
19. 1. – 30. 1. 2015
Pavel Matějka
Kurz MĚŘENÍ VIBRAČNÍCH SPEKTER
Ve dnech 19. 1. - 23. 1. 2015 proběhl jako obvykle
v prostorách VŠCHT Praha pravidelný lednový kurz
„Měření vibračních spekter“. Třicet jedna platících
účastníků absolvovalo tradiční sérii hlavních
přednášek
věnovaných
základním
pojmům,
principům FTIR, NIR i Ramanovy spektrometrie,
přípravě
vzorků,
reflexním
technikám,
kombinovaným technikám stejně jako zpracování
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knihovny spekter“. Cvičení frekventanti absolvovali
ve skupinách po cca 6 - 7 účastnících. Závěrem si
organizátoři dovolují poděkovat za tradiční,
dlouholetou spolupráci firmě Nicolet CZ s.r.o. a též
Dr. Ivorovi Dominakovi z firmy Nicodom s.r.o. za
presentaci komerčně dostupných knihoven spekter.

látek. Všichni účastníci byli nejen seznámeni
s interpretačním programem SpecTool, ale také si na
sadě spekter vyzkoušeli samostatné využití
softwarových prostředků při interpretaci spekter. Ve
shodě s trendem posledních let byla věnována
pozornost
stále
dokonalejším
internetovým
pomůckám pro interpretaci spektrálních dat. Nabyté
znalosti účastníci uplatnili v tradiční páteční
interpretační soutěži o ceny sponzorované firmami
Nicolet CZ s.r.o a OPTIK INSTRUMENTS s.r.o.

Kurz INTERPRETACE VIBRAČNÍCH
SPEKTER
V týdnu od 26. 1. do 30. 1. 2015 navázal na kurz
měření spekter další kurz věnovaný interpretaci
vibračních spekter. Kurzu se zúčastnilo 36 platících
frekventantů z různých průmyslových firem,
výzkumných a vysokoškolských pracovišť i státních
organizací. Kurz byl zahájen počítačovými
animacemi
molekulových
vibrací a jejich
spektrálními projevy, což bylo komentováno Doc.
Setničkou, tak aby všichni frekventanti získali
elementární vizuální představu o souvislostech mezi
měřenými průběhy spekter a kmity atomů
v molekulách. Po úvodní teorii vibračních spekter
(Doc. Strauch) následovaly přednášky a intenzivní
cvičení věnovaná vždy určité skupině chemických
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STEJNĚ TAK NELZE ŘÍCI, ŽE KDYŽ MÁ ICP SPEKTROMETR
ZA SEBOU TŘI KVADRUPÓLY, ŽE JDE O SKUTEČNÝ ICP-QQQ!
Ostatní
ICP-MS

Agilent
ICP-QQQ

Vzlétněte jako orel s novým
Agilent 8800 ICP-QQQ!

Jednotkové rozlišení před kolizní celou

Ne

Ano

Schopnost tandemového MS

Ne

Ano

Kontrolovatelné a předvídatelné reakce

Ne

Ano

Ne

Ano

Objevte sílu a potenciál
současné ICP-QQQ technologie.
Navštivte naše webové stránky
a stáhněte si nejnovější
aplikace, shlédněte nová videa
a nahrávky e-seminářů.

Co dělá z ICP-MS skutečný ICP-QQQ?

-10

Abundance sensitivity < 10

Jediný skutečný trojitý ICP-MS kvadrupól na světě
Agilent 8800 je jediným skutečným ICP-QQQ na světě
s plně funkčním skenovacím hmotovým filtrem před kolizní
(reakční) celou pro MS/MS analýzu. S bezkonkurenční
přesností kontroly iontů vstupujících do reakční cely (rozlišení
1AMU) je Agilent 8800 ICP-QQQ tím nejlepším řešením
pro odstranění interferencí a pro vysokou citlivost.

Více na stránkách
www.agilent.com/chem/icpqqq-soar

www.agilent.com/chem/icpqqq-soar
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Kolik ICP/MS a ICP/QQQ systémů zn. Agilent je v ČR instalováno?

a) méně než 10

b) méně než 25

c) více než 35

Správné odpovědi posílejte do 30.4.2015 na adresu info@hpst.cz, do předmětu uveďte heslo CZ_1504_BULLETIN_QUIZ.
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří dostanou hodnotné ceny.
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NABÍDKA PUBLIKACÍ SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JMM
2. Podzimní škola rentgenové mikroanalýzy 2012 - sborník přednášek na CD
Škola luminiscenční spektrometrie 2011 - sborník přednášek na CD
Podzimní škola rentgenové mikroanalýzy 2010, sborník přednášek na CD
Inorganic Environmental Analysis
Referenční materiály (přednášky)
Názvosloví IUPAC (Part XII: Terms related to electrothermal atomization; Part XIII:
Terms related to chemical vapour generation)
Kurz ICP pro pokročilé
5. kurz ICP spektrometrie 2009
6. kurz ICP spektrometrie 2011
Kurz AAS pro pokročilé (1996)
Metodická příručka pro uživatele FTIR
Skripta Kurz HPLC/MS (2001)
12. Spektroskopická konference
13. Spektroskopická konference (2007 Lednice)
Sborník přednášek ze semináře Radioanalytické metody IAA´03
Sborník přednášek ze semináře Radioanalytické metody IAA´04
AAS II – kurz pro pokročilé (2006)
Sborník přednášek ze semináře Radioanalytické metody IAA´05

199,- Kč
199,- Kč
199,- Kč
161,- Kč
93,- Kč
35,- Kč
245,- Kč
350,- Kč
350,- Kč
120,- Kč
149,- Kč
100,- Kč
190,- Kč
130,- Kč
62,- Kč
78,- Kč
435,- Kč
126,- Kč

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6
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Adresa pro zasílání korespondence: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2,
611 37 Brno
Adresa sekretariátu pro osobní kontakt: Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A14
Úřední hodiny: úterý 10 – 12 h, čtvrtek 10 – 12 h
Telefon: 549 49 1436, fax: 549 49 2494, mobil: 722 554 326, tajemník Tomáš Vašina
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