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Kurzy vibra ční spektroskopie 
21. 1. – 1. 2. 2013 
 
Pavel Matějka 
 

Kurz  MĚŘENÍ VIBRA ČNÍCH  SPEKTER 

Ve dnech 21.1. - 25.1. 2013 proběhl tradičně 
v prostorách VŠCHT Praha kurz „Měření vibračních 
spekter“. Více jak třicet účastníků absolvovalo 
obvyklou sérii hlavních přednášek věnovaných 
základním pojmům, principům FTIR, NIR 
i Ramanovy spektrometrie, přípravě vzorků, 
reflexním technikám, kombinovaným technikám 
stejně jako zpracování spektrálních dat. Uvedeny 
byly i specializované zdroje informací na Internetu či 
v tištěné i elektronické odborné literatuře. 
Frekventanti byli dále seznámeni se základními 

principy a instrumentací v mikro- a nano- 
spektroskopii (technikách 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 mobilní, 
resp. ruční spektrometry. Tématy cvičení tak byly - 
„kapaliny, plyny“, „pevná fáze“, „ATR spektra, 
DRIFT a spekulární reflexe“, „mobilní 
spektrometrie“ a „zpracování spekter, knihovny 
spekter“. Cvičení frekventanti absolvovali 
ve skupinách po cca 9 účastnících. Závěrem bych rád 
poděkoval za tradiční, dlouholetou spolupráci firmě 
NicoletCZ s.r.o. a též Dr. Ivorovi Dominakovi 
z firmy Nicodom s.r.o. za presentaci komerčně 
dostupných knihoven spekter.  
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Kurz  INTERPRETACE  VIBRA ČNÍCH  
SPEKTER 

V týdnu od 28.1. do 1.2. 2013 navázal na kurz měření 
spekter další kurz věnovaný interpretaci vibračních 
spekter. Kurzu se zúčastnilo více jak 40 frekventantů 
z 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 základní vizuální 
představu o souvislostech mezi měřenými průběhy 
spekter a vibracemi molekul. Po úvodní teorii 
vibračních spekter (Doc. Strauch) následovaly 
přednášky a intenzivní cvičení věnovaná vždy určité 
skupině chemických 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 
především firmou NicoletCZ s.r.o.  
 
 
 
 
Slavnostní otevření Národního NMR centra 
Josefa Dadoka 
 
Veronika Papoušková 
 
Ve dnech 23. – 24. ledna 2013 se na kampusu 
Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích sešlo více 
než 250 vědců z české i světové NMR komunity 
a příbuzných odvětví chemie, biochemie a strukturní 
biologie, aby zde slavnostně zahájili provoz největší 
a nejlépe vybavené NMR laboratoře ve střední 
a východní Evropě. Národní NMR centrum Josefa 
Dadoka se tak stalo první nově otevřenou sdílenou 
laboratoří (tedy s možností poskytovat přístup 
interním i externím uživatelům) Středoevropského 
technologického institutu CEITEC. Mezi unikátní 

přístroje, kterými se Národní NMR centrum Josefa 
Dadoka pyšní, patří v současnosti nejvýkonnější 
spektrometr pro nukleární magnetickou rezonanci 
s pracovní frekvencí 950 MHz, a dále pak přístroje 
o frekvencích 850 MHz, 700 MHz, 600 MHz a 500 
MHz, které si mohli účastníci Slavnostního otevření 
prohlédnout v rámci komentovaných exkurzí. 
 

 
 
Národní NMR centrum Josefa Dadoka, NMR 
spektrometry 600 MHz a 700 MHz 
 

 
 
Národní NMR centrum Josefa Dadoka, NMR 
spektrometr 950 MHz 
 
Během prvního dne akce k publiku promluvili 
představitelé institucí, které se podílely na 
financování projektu Národního NMR centra Josefa 
Dadoka. Masarykovu univerzitu reprezentoval rektor 
doc. Mikuláš Bek, ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy náměstek pro výzkum a vysoké 
školství Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda, který je zároveň 
bývalým výkonným ředitelem projektu CEITEC 
a mohl tak vidět hmatatelné výsledky svého 
několikaletého snažení. Přímo za CEITEC vystoupil 
jeho výkonný ředitel Dr. Markus Dettenhofer, 
vědecký ředitel pro oblast živých věd prof. Jaroslav 
Koča a koordinátor výzkumného programu 
Strukturní biologie a vedoucí výzkumné skupiny 
Biomolekulární NMR spektroskopie v jedné osobě, 
prof. Vladimír Sklenář. V druhé části programu 
představili zahraniční hosté evropská vědecká 
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konsorcia, do kterých je NMR laboratoř zapojena: 
INSTRUCT (koordinátor prof. David Stuart) a Bio-
NMR (koordinátor prof. Claudio Luchinat). Na závěr 
celého dne vystoupil před publikem speciální host 
prof. Josef Dadok, po kterém je nové pracoviště 
pojmenováno a který ve své prezentaci představil 
historii NMR spektroskopie v Československu a svůj 
významný přínos k rozvoji této metody v USA. 

 

 
 
Slavnostní otevření Národního NMR centra Josefa 
Dadoka, stříhání pásky. Zleva: Markus Dettenhofer, 
Tomáš Hruda, Mikuláš Bek, Josef Dadok, Jaroslav 
Koča 
 

 
 
Slavnostní otevření Národního NMR centra Josefa 
Dadoka 
 
Prof. Josef Dadok vystudoval počátkem 50. let 
minulého století Vysoké učení technické v Brně. 
Koncem padesátých a počátkem šedesátých let 
vyvíjel v Ústavu přístrojové techniky 
Československé akademie věd první přístroje pro 
NMR spektroskopii, které do svého výrobního 
programu od roku 1965 zařadila Tesla Brno. 
Československo se tak po USA a Japonsku stalo 
teprve třetí průmyslově vyspělou zemí na světě, která 
zvládla sériovou výrobu těchto vědeckých přístrojů. 
V roce 1967 odjel prof. Dadok na pracovní stáž do 
Spojených států, ze které se po sovětské okupaci 
Československa v srpnu 1968 již nevrátil. V roce 
1976 se stal technickým ředitelem Národního 

střediska nukleární magnetické rezonance 
v Pittsburghu a řádným profesorem chemické 
přístrojové techniky Carnegie Mellon University. Zde 
v roce 1977 dokončil vývoj prvního supravodivého 
spektrometru s polem 14.1 T a pracovní frekvencí 
600 MHz, který byl po dobu dlouhých osmi let 
nejvýkonnějším systémem pro NMR spektroskopii 
vysokého rozlišení na světě. Dnes je prof. Dadok 
emeritním profesorem na Carnegie Mellon University 
a stále sleduje vývoj nových NMR metod a jejich 
rozličné aplikace. 

 
 

Prof. Josef Dadok 
 

 
 

Prof. Claudio Luchinat, Bio-NMR 
 

Druhý den Slavnostního zahájení byl koncipován 
jako vědecké symposium tematicky zaměřené na 
nové trendy v oblasti biomolekulární NMR 
spektroskopie. Mezi pozvanými řečníky byli vedoucí 
jednotlivých NMR laboratoří sdružených v konsorciu 
Bio-NMR, dále pak čestní hosté Prof. Ad Bax z NIH, 
Prof. Juli Feigon z UCLA a Prof. Griesinger z Max-
Planck Institutu a zástupce firmy Bruker, Dr. Gerd 
Wolff. Účastníci symposia vyslechli 14 špičkových 
vědeckých přednášek pokrývajících jak nové metody 
urychlující NMR měření, zpracování dat a jejich 
analýzu, tak i příklady aplikace metody pro studium 
struktury a dynamiky biologicky významných 
biomolekul. Celé oficiální zahájení bylo ukončeno 
společnou slavnostní večeří, kde byl dostatek 
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prostoru k diskuzím prezentovaných výsledků 
i jiných, nejen vědeckých témat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na závěr si jen můžeme přát, aby měla česká věda 
v brzké době k dispozici více přístrojového vybavení 
na špičkové světové úrovni a tomu odpovídající 
výsledky v základním i aplikovaném výzkumu. 
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NABÍDKA PUBLIKACÍ SPEKTROSKOPICKÉ SPOLE ČNOSTI JMM  

2. Podzimní škola rentgenové mikroanalýzy 2012 - sborník přednášek na CD 199,- Kč 

Škola luminiscenční spektrometrie 2011 - sborník přednášek na CD  199,- Kč 

Podzimní škola rentgenové mikroanalýzy 2010, sborník přednášek na CD 199,- Kč 

Inorganic Environmental Analysis 161,- Kč 

Referenční materiály (přednášky)   93,- Kč 

Názvosloví IUPAC (Part XII: Terms related to electrothermal atomization; Part XIII: 
Terms related to chemical vapour generation) 

  35,- Kč 

Kurz ICP pro pokročilé 245,- Kč 

5. kurz ICP spektrometrie 2009  350,- Kč 

6. kurz ICP spektrometrie 2011  350,- Kč 

Kurz AAS pro pokročilé (1996) 120,- Kč 

Metodická příručka pro uživatele FTIR 149,- Kč 

Skripta Kurz HPLC/MS (2001) 100,- Kč 

12. Spektroskopická konference 190,- Kč 

13. Spektroskopická konference (2007 Lednice)    130,- Kč 

Sborník přednášek ze semináře Radioanalytické metody IAA´03   62,- Kč 

Sborník přednášek ze semináře Radioanalytické metody IAA´04   78,- Kč 

AAS II – kurz pro pokročilé (2006) 435,- Kč 

Sborník přednášek ze semináře Radioanalytické metody IAA´05 126,- Kč 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci 
se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6        e-mail: immss@spektroskopie.cz 

http://www.spektroskopie.cz 
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, tajemnice Markéta Koželouhová 

 
redakční rada: 

prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (předseda) 
Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. 
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