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35. ročník konference NMR Valtice 2022

pořádá Středoevropský technologický institut
CEITEC spolu s Masarykovou univerzitou Brno.
Celá akce je pojatá převážně jako otevřené diskusní
fórum, na kterém se setkává česká i zahraniční
komunita pracovníků v oblasti NMR. Program
sestává z přednášek o metodice a aplikacích NMR
spektroskopie a pokračuje v kuloárech diskusemi jak
o využití různých NMR technik při řešení problémů
v oblasti vědy i praxe, tak i o zkušenostech
s přístrojovým vybavením. Letošního ročníku NMR

R. Fiala, A. Církva
Ve dnech 24. - 27. dubna 2022 se po dvouleté odmlce
způsobené pandemií Covid-19 uskutečnil ve
Valticích další ročník tradičního středoevropského
setkání vědců pracujících v oboru spektroskopie
nukleární magnetické rezonance (NMR) - odborná
konference 35. NMR Valtice 2022. Tuto konferenci
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Valtic se zúčastnilo celkem 90 registrovaných
účastníků. Největší počet účastníků pocházel z České
republiky, kromě nich do Valtic přijeli i účastníci
z Rakouska, Německa, Francie a Švýcarska.
Po dvou ročnících vyhlášených pouze on-line se do
programu konference vrátilo předání ceny Petra
Sedmery, kterou Spektroskopická společnost Jana
Marka Marci oceňuje nejlepší vědeckou práci z oboru
nukleární magnetické rezonance publikovanou
v předchozích třech letech (Cena Petra Sedmery |
Spektroskopická společnost JMM (spektroskopie.cz).
Cenu Petra Sedmery pro rok 2022 získala práce
mezinárodního
kolektivu
autorů
přihlášená
korespondujícím autorem Dr. Zdeňkem Tošnerem
z Univerzity Karlovy „Maximizing efficiency of
dipolar recoupling in solid-state NMR using optimal
control sequences“, publikovaná v Science Advances,
13 Oct. 2021, Vol 7, Issue 42, (DOI:
10.1126/sciadv.abj5913). Oceněná práce se věnuje
rozvoji metodiky měření NMR spekter v pevné fázi.
Nově navržené pulzy pro přenos polarizace mezi
různými jádry přinášejí výrazné zvýšení citlivosti
měření bez nutnosti pracné optimalizace pro každé
jednotlivé měření.

Předseda odborné skupiny magnetické rezonanční
spektroskopie SSJMM doc. R. Fiala (vpravo) předává
Cenu Petra Sedmery za rok 2022 Dr. Zdeňku
Tošnerovi. (Foto M. Durec)

Valtická konference hraje též významnou roli ve
výchově mladých vědeckých pracovníků. Nemá totiž
posterovou sekci a všichni účastníci včetně studentů
mají příležitost přednést přednášku. Studenti
evidentně během pandemie a lock-downu nezaháleli,
takže účastníci konference měli možnost vyslechnout
rekordní počet 21 studentských vystoupení.
Přednášky studentů pozorně sleduje a hodnotí porota
složená ze zkušených vědců a pedagogů. Nejlepší
studentské práci prezentované na konferenci je na
závěr udělena cena, pojmenovaná po nestorovi české
a československé NMR spektroskopie Josefu
Dadokovi. Odborná porota pod vedením Lothara
Breckera z Vídeňské univerzity vyhodnotila jako
nejlepší studentský příspěvek přednášku Jakuba R.
Štočka z Ústavu organické chemie a biochemie
AVČR na téma „Temperature Induced Salt to
Cocrystal Transformation“.

Předseda poroty Prof. L. Brecker z Vídeňské
univerzity předává cenu Josefa Dadoka za nejlepší
studentský příspěvek J. Štočkovi. (Foto R. Fiala)

Poděkování za úspěšný průběh konference patří
i všem firmám, které svými sponzorskými aktivitami
přispěly
k obohacení
celého
konferenčního
programu. Jejich přízně si velice vážíme a potěšitelná
je i skutečnost, že mnohé firmy byly na konferenci
přítomny osobně svými firemními zástupci. Naše
poděkování tedy patří především generálnímu
sponzoru konference – firmě Bruker a jejímu
českému zástupci - firmě Měřící technika Morava. Za
podporu konference děkujeme i firmě JEOL a dále
pak firmám Amedis, Lach-Ner, Merck, Silantes
a SciTech.

Workshop Speciační analýza 2022
Ondřej Zvěřina
V červnu proběhl již čtvrtý workshop Speciační
analýza. Účastníci se začali do vinného sklepa Skalák
sjíždět v pondělí 13. června, přičemž program začal
v úterý ráno a trval až do čtvrtečního oběda.
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112. schůze hlavního výboru Spektroskopické
společnosti Jana Marka Marci

Předneseno bylo na dvě desítky příspěvků, ve kterých
přednášející sdíleli své zkušenosti s rozlišováním
a detekcí různých forem prvků. Vedle tradičně
silných témat – speciace rtuti, arsenu a selenu – se
objevily i méně obvyklé příspěvky. Zmiňme
například speciaci germania (dr. T. Matoušek)
a telluru (Mgr. E. Jeníková).

Viktor Kanický
Dne 24. června 2022 se uskutečnila distanční formou
112. schůze hlavního výboru Spektroskopické
společnosti Jana Marka Marci. Program schůze
obsahoval čtyři body: i) zveřejnění výsledků
hospodaření v roce 2021 a schválení hospodaření; ii)
informace o stavu příprav konference ESAS a 17.
ČSSK;
mladých
iii)
vyhlášení
Soutěže
spektroskopiků 2022; iv) různé.

Mezi analytické techniky, které byly skloňovány
nejčastěji, patřilo generování těkavých hydridů
a HPLC-ICP-MS. Dostalo se ale i na méně obvyklé
techniky, jako je Mössbauerova spektrometrie při
studiu forem železa (doc. M. Urík) a využívání
laserové ablace pro detekci proteinů (dr.
M. Kuchynka). Kromě sledování specií prvků
v životním prostředí zazněly i příspěvky s ryze
medicínskou tématikou, jako speciace chromu
v klinických vzorcích (doc. D. Milde) nebo stopování
chemoterapeutik (doc. M. Vašinová Galiová).

Bilance hospodaření Společnosti byla hlavním
výborem schválena. Prof. Kanický a doc. Vaculovič
informovali o stavu příprav European Symposium on
Analytical Spectrometry  17. česko – slovenské
spektroskopické konference. V době konání schůze
bylo přihlášeno 190 účastníků, přičemž odhad je
celkem 210 – 220 osob. Konference se uskuteční ve
dvou paralelních programech a bude předneseno cca
100 přednášek. Odhad příjmů a nákladů je po úpravě
vyrovnaný. Bylo nutno vzít v úvahu zejména
zvyšování ceny stravovacích služeb.

Středeční odpoledne patřilo exkurzi na zámek
Milotice a návštěvě Vlastivědného muzea Kyjov –
a zmrzlině, protože celý týden byl zatížený
tropickými teplotami. Vinné sklepy tak poskytovaly
vynikající útočiště před horkem. V příjemně
chladných sklepích se podávalo vynikající
občerstvení, vedly řízené i spontánní degustace vína
a také na cimbál došlo.

Dr. Tomáš Matoušek oznámil vyhlášení Soutěže
mladých spektroskopiků 2022. Uzávěrka příjmu
soutěžních prací je 4. října 2022. Finále se bude konat
předběžně v termínu 1. prosince 2022 v Pardubicích.
Soutěž spoluorganizuje Ústav environmentálního
inženýrství
Fakulty
chemicko-technologické
Univerzity Pardubice a je zajištěna již tradičně
zasedací místnost v historické budově na náměstí Čs.
Legií. Organizaci Soutěže zajišťuje dr. Tomáš
Matoušek. Profesor Jan Kučera oznámil, že se
v květnu podařilo organizovat konferenci RadChem
2022.
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PODÍVEJTE SE NA
SVĚT NAŠÍ OPTIKOU
DLOUHÁ ŽIVOTNOST | ŠPIČKOVÝ VÝKON | ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ | JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

FT-IR spektrometry
ALPHA II
• Kompaktní spektrometr pro rutinní analýzu i výzkum
• Široká škála měřících modulů

ALPHA II
VERTEX 80v

INVENIO | VERTEX série
• Nejvýkonnější výzkumné spektrometry na trhu
• Propojení s mikroskopem, Ramanem, TGA, GC…
• Rozšíření spektrálního rozsahu od FIR/THz
do VIS/UV oblasti

Ramanovy a FT-NIR spektrometry
BRAVO
ruční Raman

MPA II FT-NIR
spektrometr

MultiRAM | RAM II | BRAVO
• Univerzální stolní FT-Ramanovy spektrometry
• BRAVO je ruční Raman nové generace

MPA II | TANGO | MATRIX
• FT-NIR spektrometry pro nejrůznější QC/QA aplikace
• MATRIX je procesní FT-NIR spektrometr přímo do výroby

FT-IR a Ramanovy mikroskopy
HYPERION II | LUMOS II
• LUMOS II FT-IR mikroskop s vysokým stupněm
automatizace a rychlým mapováním
• HYPERION je špičkový FTIR mikroskop umožňující
QCL technologii pro nejrychlejší mapování a nejvyšší
prostorové rozlišení.

SENTERRA II
mikroskop

SENTERRA II
• Kompaktní Ramanův mikroskop pro pohodlné
mapování
• Umožňuje kombinaci až 4 laserů v rozmezí 1064-488 nm

DISTRIBUTOR

FT-IR mikroskop LUMOS II

Optik Instruments

www.optikinstruments.cz

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
ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE - KURZ AAS II (2019) – kovová kroužková vazba
ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE - KURZ AAS II (2019) – vazba V2

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
590,- Kč
690,- Kč

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
se sídlem: Ke Karlovu 2027/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město
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, mobil: 722 554 326, tajemník Tomáš Vašina
redakční rada:
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (předseda)
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
tech. redakce: Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.
redakční uzávěrka: 30. 6. 2022

uzávěrka příštího čísla: 15. 10. 2022
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