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1  PŘEDMLUVA 

 

Tato publikace je určena studentům Fakulty životního prostředí a Přírodovědecké fakulty UJEP, 

kteří ji mohou využít jako doplňkovou literaturu při studiu analytické chemie bez ohledu 

na zaměření studia, nicméně přednostně se věnuje některým problémům chemie životního 

prostředí. Jde do jisté míry o netypický studijní text, neboť není určen k výuce konkrétního 

předmětu na žádné ze jmenovaných fakult. Obsah této publikace nebude předmětem zkoušky 

v žádném studijním programu, nicméně na otázky zde obsažené může snadno přijít řeč 

při obhajobě diplomové či disertační práce. Tento text lze doporučit studentům jako „prázdninové 

čtení“ (pokud lze požadovat, aby si studenti o prázdninách četli o analytické chemii), zejména těm, 

kteří již absolvovali základní kurzy analytické chemie, objevili v sobě hlubší zájem o tento 

předmět a chtěli by analytickou chemii poznat v širších souvislostech věcných, historických 

a jiných. Text poskytuje základní představu o tom, jak je na FŽP UJEP pojímáno doktorské 

studium Environmentální analytické chemie, případně obdobně koncipované magisterské studium 

na Přírodovědecké fakultě UJEP. Koncepce oboru byla diskutována jak v rámci Fakulty životního 

prostředí UJEP (do diskuse přispěli zejména pracovníci katedry technických věd S. Kříženecká, P. 

Kuráň, V. Synek a J. Trögl), tak v rámci oborové rady (H. Dočekalová, K. Lang, J. Lesný, T. 

Loučka, V. Kanický, T. Matys Grygar, I. Nezbeda, Z. Plzák, J. Rejnek). Náměty vzešlé z těchto 

diskusí se objevují na řadě míst v této práci. Některé teze byly předneseny na plenárních 

přednáškách „Today's Environmental Analytical Chemistry and Some of Its Characteristic 

Features” (P. Janoš 2009) a “Výzkum bioremediačních technologií s důrazem na půdní 

mikroorganismy“ (P. Janoš, J. Trögl, P. Kuráň, 2012). Části věnované mikrobiologii a jejímu 

využití byly zpracovány převážně na základě prací J. Trögla a P. Kuráně. Velký dík patří 

recenzentům této publikace doc. RNDr. Bohuslavu Strauchovi, CSc. a prof. Ing. Eduardu Plškovi, 

DrSc. za to, že s porozuměním přijali tento netypický text, korigovali řadu nepřesnosti věcných, 

stylistických i historických a vlastními náměty i vzpomínkami přispěli k obohacení práce.  

Příručka v žádném případě nemůže nahradit učebnice analytické chemie ať už základní, nebo 

tzv. instrumentální. Pokud jsou zmíněny jednotlivé analytické metody, např. polarografie 

či chromatografie, tak spíše jako příklad použití určitého postupu či způsobu uvažování. 

Systematický výklad analytické chemie je podán v předmětech Základy analytické chemie 

a Instrumentální analytické metody a dalších, kde jsou studentům doporučeny i vhodné učebnice. 

Cílem publikace tedy není poskytnout ucelený přehled postupů a metod environmentální 

analytické chemie, nýbrž ukázat různorodost témat, kterými se zabývá. Kromě hlavního textu jsou 

v této publikaci zařazeny odděleně pasáže nazvané „příběhy“. Ne vždy souvisí s environmentální 

analytickou chemií. Většinou jde o „příběhy“ historicky zaměřené, které mají demonstrovat úlohu 

českých vědců ve vývoji analytické chemie; tato část by mohla zaujmout zejména čtenáře, kteří 

raději čtou poznámky pod čarou, než vlastní práci. Pokud z celé publikace přečtou alespoň některý 

z příběhů, bude cílů práce dosaženo.  
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2  ÚVOD 

 

Analytická chemie životního prostředí (environmentální analytická chemie) je typický 

multidisciplinární vědní obor využívající metod analytické chemie ke studiu osudu chemických 

látek v životním prostředí s cílem identifikovat, vyhodnotit a omezit rizika spojená s přítomností 

těchto látek (polutantů) v životním prostředí. Všeobecný přehled v analytické chemii 

je nezbytností při volbě strategie pro řešení daného problému. Kromě toho je nezbytné zvládnutí 

obecných principů i formálních systémů zabezpečování kvality v analytických laboratořích. Pro 

úspěšné využití výsledků analýz v oblasti ochrany životního prostředí je nutné hluboké 

porozumění dějům a mechanismům ovlivňujícím pohyb a přeměny (osud) chemických látek 

v různých složkách životního prostředí, což vyžaduje znalosti z řady souvisejících vědních oborů 

(fyzikální chemie, chemodynamiky, biochemie, geochemie, toxikologie aj.) i ovládnutí dalších 

disciplín, např. pokročilých statistických metod, (geo- či bio-)informatiky či metod matematického 

modelování. 

Omezování negativních vlivů lidské činnosti na životní prostředí a lidské zdraví je spojováno 

se snahou porozumět co nejlépe koloběhu chemických látek v přírodě, zvláště pak těch, které 

mohou mít škodlivé vlivy na životní prostředí. Existují rozsáhlé programy zaměřené 

na identifikaci a monitoring polutantů (persistentních organických polutantů, těžkých kovů aj.) 

i látek potenciálně škodlivých, jejichž role v životním prostředí není dosud zcela objasněna. 

Moderní analytické metody umožňují detekovat přítomnost širokého spektra možných 

kontaminantů na velice nízkých úrovních. V důsledku toho je produkováno velké množství dat 

a naléhavou se stává otázka jejich interpretace a využití. Efektivní ochrana životního prostředí 

vyžaduje pochopení principů analytických metod skýtajících informace o stavu životního 

prostředí, znalost jejich možností i omezení. Vzrůstající význam má schopnost analytických 

chemiků komunikovat se specialisty z jiných vědních oborů, vědomí souvislostí s jinými 

disciplínami, pochopení „proč se to dělá“. 

V dodatku k této práci jsou (v mezích možností) přístupnou formou uvedeny základní pojmy 

související s nesmírně důležitou, ovšem nepříliš populární stránkou dnešní analytické chemie, tedy 

se systémy managementu kvality.  



6 

3   CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ ANALYTICKÁ CHEMIE? 

Snahou analytiků není jen vývoj metod poskytujících přesné výsledky, ale pro praktickou 

práci je ještě důležitější, aby analýza dávala výsledky rychlé, dosažitelné s použitím tak malých 

vzorků, jak možno, aby mohly být zjištěny velmi nízké koncentrace různých látek ...
1
 

 

Poměrně rozsáhlými chemickými znalostmi a hlavně praktickými dovednostmi disponovaly 

už starověké národy, ostatně hebrejský název pro Egypt dal patrně chemii její jméno. Množstvím 

empirických poznatků a experimentálních postupů obohatila chemii i alchymie. Postupný rozvoj 

hornictví a hutnictví vyvolal potřebu hodnocení kvality rud i hutních výrobků, přičemž převládaly 

zkušební postupy tzv. suchou cestou, které tvořily základ prubířství
2
 – viz prubířský kámen 

sloužící ke zkoušení ryzostí kovů. Zkušební postupy z těch dob byly ovšem jen zřídka zaměřeny 

na hodnocení kvality životního prostředí. Vědecké základy analytické chemie byly položeny 

během 17. století, teprve však prudký rozvoj poznání v souvisejících vědních disciplínách, 

viz např. objasnění struktury atomu, vedl k rozvoji teoretických základů analytické chemie. 

Některé milníky ve vývoji analytické chemie jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

 

                                                 
1
 Profesor A. Ölander, člen Nobelova výboru pro chemii Královské švédské akademie věd, 10. 12. 1959. Bezpochyby 

nejde o nejvýstižnější a nejpreciznější definici analytické chemie, nicméně připomíná jednu z nejvýznamnějších 

událostí české vědy – udělení Nobelovy ceny za chemii J. Heyrovskému. Někteří šťastnější Heyrovského spoluobčané 

sledovali tuto událost v přímém přenosu rakouské televize (vzpomíná prof. Plško), čs. televize přenos nevysílala.  
2
 Prubířství existuje i dnes jako samostatný obor analytické chemie zabývající se především puncovní kontrolou zboží 

z drahých kovů. 
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Tabulka 1. Některé milníky ve vývoji analytické chemie (volně podle [1]) 

 

1650 
- Použití H2S, základ pozdějšího „sirovodíkového“ systému dělení kationtů 

- Studium acidobazických indikátorů 

1750 

- Počátky odměrné analýzy (titrace) 

- Vážková analýza (gravimetrie)
a)

 

- Použití byrety 

- Základy organické elementární analýzy, stanovení C a H 

1800 

- Počátky emisní spektroskopie
b)

 

- Dumasova metoda stanovení dusíku 

- Měření tvrdosti vody 

1850 

- Kjeldahlova metoda stanovení dusíku 

- Lambert-Beerův zákon 

- Nernstova rovnice 

- Methyloranž a fenolftalein jako acidobazické indikátory 

1900+ 

- Položeny teoretické základy většiny dnes používaných analytických 

metod
3
 

- Objev chromatografie 

- Objev polarografie 

1950+ 
- Rozvoj instrumentálních metod

c)
, automatizace  

 

2000+ 

- Další rozvoj instrumentace využívající nových materiálů, sofistikovaných 

výpočetních systémů, citlivějších detektorů a senzorů 

- Rutinní využívání kombinovaných (hyphenated) a vícerozměrných 

analytických metod 

 
a) Datování počátků klasických analytických metod (vážkové a odměrné analýzy) je poněkud sporné. Určité způsoby 

určování hmotnosti byly bezpochyby používány už v dobách prehistorických a některé metody vážkové analýzy jsou 

popsány i v Bibli. Stanovení založená na srážení a vážení vzniklých sloučenin byla zavedena koncem 18. a počátkem 

19. století s využitím empirických koeficientů, tedy bez znalosti stechiometrie probíhajících reakcí. 
b) Za zakladatele spektroskopie jsou považování zejména J. von Fraunhofer (Fraunhoferovy čáry ve slunečním spektru), 

R. Bunsen a G. Kirchhoff, bývá zmiňován i český učenec Jan Marek Marci, který některými svými objevy předešel 

o několik let Newtona při vysvětlování vzniku barev v důsledku lomu světla, což ovšem není spektroskopie. 
c) Jeden z možných způsobů klasifikace analytických metod je dělení na metody klasické (konvenční) a metody 

instrumentální. Je to dělení trochu umělé (určitá instrumentace, přinejmenším váhy, se používá vždy), nicméně vcelku 

užitečné. Mezi klasické metody, nazývané též metody na „mokré cestě“ (wet chemistry), se obvykle řadí především 

vážková a odměrná analýza. Klasické metody určitě nejsou a nikdy nebudou mrtvé. Některá vážková stanovení (obsah 

rozpuštěných či nerozpuštěných látek ve vodách, obsah sušiny v pevných vzorcích) patří k nejběžnějším stanovením 

v environmentálních laboratořích. Je pravdou, že typická vážková stanovení spočívající ve vysrážení sledované látky 

a následném vážení, se dnes používají zřídka. Odměrná stanovení se však používají zcela běžně, pokud je množství 

(koncentrace) stanovované složky dostatečně velké. Co se dá ztitrovat, tak se má titrovat (např. komplexometricky) 

a ne měřit třeba na ICP-MS. Obecnou výhodou klasických analytických metod (kam bychom mohli přiřadit i některé 

metody spektrofotometrické), je skutečnost, že jsou léty používání natolik prověřené, že dobře víme, co od nich můžeme 

očekávat, což u novějších metod instrumentálních nemusí vždy platit. 

 

                                                 
3
 Vědecké objevy z počátku 20. století umožnily racionální vysvětlení množství empirických poznatků, které 

analytická chemie do té doby shromáždila. Pomocí Bohrových postulátů lze např. elegantně vysvětlit tzv. Kirchoffův 

zákon týkající se absorpce světla volnými atomy kovů. Z té doby pochází výrok (připisovaný E. Rutherfordovi), 

že jedinou vědou je fyzika, všechno ostatní je sbírání známek. Nutno přiznat, že na tom něco je, i když jsou to dost 

opovážlivá slova od představitele vědy, která byla pár let před tím považována za zcela mrtvou a novými objevy byla 

natolik zaskočena, že si musela základní terminologii (slova jako jádro, štěpení, plasma) vypůjčit z jiných vědních 

disciplín, především z biologie.  
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Je vidět, že kořeny většiny dnes 

používaných analytických metod 

leží v dosti vzdálené minulosti. 

Chromatografii považujeme stále 

za moderní metodu, přestože byla 

objevena M. Cvetem na samém 

počátku dvacátého století (1901). 

Možná bychom za nejnovější 

metodu mohli považovat 

polarografii objevenou 

J. Heyrovským na sklonku r. 1921, 

navzdory tomu, že ji dnes mnozí 

analytici považují za zastaralou. 

Řada metod čekala na své využití 

do doby, kdy byly k dispozici 

potřebné materiály, detekční 

techniky či metody zpracování 

signálu. Výhody separace látek 

v kapiláře byly teoreticky 

předpovězeny v 70. letech 

minulého století, přesto 

k bouřlivému rozvoji 

elektroforetických metod došlo 

až v 90. letech, kdy se staly 

dostupnými tenkostěnné křemenné 

kapiláry. Těchto pár příkladů 

demonstruje, že vývoj analytické 

instrumentace je sice bouřlivý, 

zejména v poslední době, ne vždy 

však přímočarý.  

Podobným vývojem prochází 

i analytické myšlení a názory 

na úlohu analytické chemie. 

Zatímco v dřívějších dobách 

úspěch při chemické analýze 

závisel zejména na zručnosti 

analytika a volba pracovního 

postupu byla otázkou jeho 

zkušenosti a těžko definovaného 

„chemického citu“, v dnešních 

laboratořích provádějících obrovská 

množství rutinních analýz podle 

jednotných „standardních operačních postupů“ by měl analytik vykonávat jen činnosti předem 

definované a jednoznačně popsané. Dlužno ovšem poznamenat, že určitý cit pro volbu metody je 

u analytického chemika stále velmi ceněnou vlastností, kterou ne všichni disponují. Práce podle 

standardizovaných a harmonizovaných postupů je vyžadována zejména v tzv. regulované oblasti, 

kam spadá i ochrana životního prostředí, nesmírná složitost a variabilita přírodních systémů však 

na druhou stranu vyžaduje od environmentálního analytika vysoce tvůrčí přístup.  

 

(Ne)zapomenutý český učenec Jan Marek Marci 

Jan Marek (později též Ioanus Marcus Lanczkrounský Boemius nebo 

Ioannes Marcus Marci z Kronlandu) byl skutečným českým vědcem, 

který byl „u nás narozen, vychován a vyučen, přesto znám celému 

světu“, jak napsal jeho žák Jan Václav Dobřanský z Černého Mostu. 

Narodil se r. 1595 v Lanškrouně (Kronland je přesmyčkou názvu jeho 

rodného města), základní vzdělání získal na české škole v Litomyšli, dále 

se vzdělával v Jindřichově Hradci, Olomouci a konečně na lékařské 

fakultě pražské univerzity. Na této univerzitě byl v letech 1654 – 1664 

děkanem lékařské fakulty a r. 1662 byl zvolen rektorem. Jeho lékařská 

praxe byla nebývale úspěšná, stal se dokonce osobním lékařem císaře 

Ferdinanda III. Jeho stěžejní dílo v oboru medicíny nese název „Idearum 

operatricium idea …“, úplný název v archaickém českém překladu zní 

„Pomysl o ideách výkonných, čili domněnka o odkrytí oné skryté 

mocnosti, jež semena zúrodňuje a z nich ústrojná těla provádí“. Jeho 

práce se vyznačuje snahou o propojení poznatků z medicíny s fyzikou 

a filozofií, teorii paměti se např. snaží vypracovat podle zákonů optiky. 

Jako typický učenec své doby se zabýval téměř všemi vědeckými 

disciplínami té doby, snažil se vytvořit ucelený systém mechaniky 

(vycházeje ze svých experimentální prací o srážkách pružných 

i nepružných těles) po vzoru Eukleidových základů, a v rámci prací 

o pohybu těles se pokusil o kvadraturu kruhu.  

Jeho největším fyzikálním tématem byla optika, které věnoval 

rozsáhlý spis „Thaumantias, liber de arcu coelesti …“ neboli „Kniha 

o duze“ (Thaumantias je pestrobarevná dcera boha mořských zázraků 

Thaumanta, zosobnění duhy). Ve své knize se Marci zabývá mnoha 

tématy, mj. odrazem a lomem světla, rozkladem světelného paprsku 

za vzniku spektra, či ohybem světla na malých překážkách. Rozkladem 

světla skleněným hranolem se Marci zabýval i experimentálně, podařilo 

se mu rozložit sluneční světlo na barevné složky a dále zkoumal barevný 

paprsek pomocí dalšího hranolu, přičemž prokázal, že se tento barevný 

paprsek při průchodu druhým hranolem už nemění. Tyto pokusy silně 

připomínají pozdější Newtonovy práce. Ten však šel ještě dál a podařilo 

se mu rozložené paprsky opět spojit, čímž prokázal, že bílé světlo 

je světlo složené. Priorita v této oblasti patří bezesporu Janu Markovi 

Marci, objev však bývá přičítán Newtonovi.  

Jan Marek Marci byl bezpochyby vědcem světového formátu. Stýkal 

se s řadou učenců své doby, ovládal několik jazyků (němčinu, latinu, 

řečtinu, hebrejštinu, arabštinu, italštinu, španělštinu, věnoval se i studiu 

jazyka syrského a chaldejského), v Anglii byl nazýván „pražský 

Hippokrates“, jinde „český Galileo“ nebo „český Platón“ 

či „lanškrounský Archimedes“. Vinou neblahých historických okolnosti 

měly jeho práce na rozvoj vědy menší vliv, než by si zasloužily, dnes 

je však jeho význam všeobecně uznáván. Jeho práce jsou oceňovány jako 

příspěvek k pozdějšímu rozvoji optických metod a česká spektroskopická 

společnost nese ve svém názvu jeho jméno. 

1  Podklady pro zpracování tohoto příspěvku poskytl laskavě prof. Viktor Kanický, 

DrSc., předseda Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, k upřesnění přispěl 

svými poznámkami doc. Bohuslav Strauch. 
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Polarografie - příběh rtuťové kapky 

Název této stati vychází z názvu výstavy, kterou u příležitosti výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému 

(1959) uspořádal před několika lety Ústav fyzikální chemie AV nesoucí dnes jeho jméno. „Příběh“ spojený s objevem 

polarografie je v mnohém fascinující. I když na toto téma vyšlo u nás mnoho článků a vynikající kniha Jiřího Koryty, 

pokusíme se ho krátce reprodukovat i zde se snahou ukázat, že věda není nudná, že vyžaduje (občas) záblesky inspirace 

(neřku-li geniality), téměř neustálé horečnaté zanícení, ovšem i dlouhá období trpělivé rutinní práce (ke svým objevům 

dospěl Heyrovský po několika letech tvrdé a zdánlivě nikam nevedoucí práce). 

Příběh o objevu polarografie se obvykle začíná vyprávět od r. 1918, kdy mladý absolvent londýnské University 

College (kde se zabýval elektrochemií u prof. Donnana) Jaroslav Heyrovský předložil na Karlově univerzitě svou 

rigorózní práci založenou na svých londýnských bádáních i úvahách, kterým se věnoval během svého nasazení v první 

světové válce. Členem zkušební komise byl i vynikající fyzikální chemik Bohumil Kučera, který položil Herovskému 

otázku vztahující se k tzv. elektrokapilaritě, tedy závislosti povrchového napětí na vloženém elektrickém potenciálu. 

Kučera se tímto problémem zabýval již dlouho, sestrojil tzv. „kapkový elektrometr“ a změřil řadu elektrokapilárních 

křivek rtuti odkapávající do roztoků elektrolytů. Na některých z nich se objevovaly zvláštní anomálie, které nedokázal 

vysvětlit. Při rozpravě nad Heyrovského rigorózní prací poznamenal, že vysvětlení tohoto jevu by byl úkol jako stvořený 

pro chemika Heyrovského zaměření. Heyrovského tento námět zaujal, hned následujícího dne se nechal prof. Kučerou 

zasvětit do metodiky měření elektrokapilárních křivek a pustil se s vervou a nasazením do práce, ovšem povětšinou ve 

svém volném čase. Poznamenejme, že Heyrovský měl v té době na starosti zavádění nových předmětů, laboratorních 

cvičeni i samotnou výuku na Chemickém ústavu Karlovy univerzity a jeho vytížení pedagogickými a administrativními 

povinnostmi nebylo určitě menší, než vytížení našich dnešních kolegů, kteří si stěžují, že kvůli pedagogickým a jiným 

povinnostem nemají čas na vědu. 

Přeskočíme nyní asi tři roky úmorné práce bez výraznějšího hmatatelného výsledku. Ke konci r. 1921 začínal 

Heyrovský tušit, že by mohlo být přínosné měřit místo doby kapky (tedy povrchového napětí) proud procházející mezi 

elektrodami ponořenými do roztoku, přičemž jednou z těch elektrod byla rtuť pravidelně odkapávající do roztoku. Podle 

některých zdrojů prováděl první pokusy na Štědrý den odpoledne r. 1921 a na Nový rok 1922. V každém případě 

se v jeho deníku dne 18. ledna 1922 objevil legendární zápis „All must be made with the galvanometer!“ (od dob svých 

londýnských studií si zapisoval poznámky anglicky). Z fyzikálního ústavu si půjčil zrcátkový galvanometr a v pátek 

odpoledne 10. února 1922 zaznamenal první polarografickou křivku. Je to asi jediný případ v dějinách vědy, kdy je 

přesně znám datum významného objevu. Snad od té doby se mezi některými vědci traduje pověra, že vědeckým 

pokusům se nejlépe daří v pátek odpoledne (i když tehdy po pátku nenásledovala volná sobota, mnozí tomu věří dodnes). 

První polarografické křivky zaznamenával Heyrovský ručně, nevypadaly moc elegantně a jen skutečný genius z nich 

mohl vytušit dalekosáhlý význam objevu. Heyrovský zmnohonásobil své úsilí, během krátké doby získal velké množství 

dalších poznatků a ty sepsal do článku s názvem Elektolysa se rtuťovou kapkovou kathodou, který vyšel v zářijovém čísle 

časopisu Chemické listy. Mimochodem, taková rychlost od objevu po jeho zveřejnění je dnes takřka nepochopitelná. 

 

  
 

Záznamy prvních polarografických křivek (J. Koryta: Jaroslav Heyrovský, Melantrich, 1976) 
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Další vývoj polarografie probíhal v několika vlnách a na různých místech ve světě. Většina světových škol 

polarografie ovšem odvozuje svůj původ od Heyrovského školy v Praze. Krátce po objevu polarografie 

se u Heyrovského objevil Japonec  Masuzo Shikata, který se původně vydal na studia do Německa, ale zájem 

o polarografii ho přivedl do Prahy. S Heyrovským sestrojili přístroj na automatický záznam polarografických křivek – 

polarograf. Byl to první automaticky pracující analytický přístroj vůbec. Jeden z polarografů si odvezl Shikata r. 1925 

domů do Kyota, kde založil japonskou polarografickou školu. Heyrovského čínský stážista Erkang Wang založil čínskou 

polarografickou školu a sám se vypracoval v jednu z největších světových postav elektrochemie. Někteří z českých 

vědců šířili polarografii ve světě osobně, jako Heyrovského žák Petr Zuman, označovaný za zakladatele organické 

polarografie, který odešel z Československa z politických důvodů v 60. letech, působil v Británii na University 

of Birmingham a poté dlouhá léta v USA na Clarkson University v New Yorku (nedávno navštívil i Ústí nad Labem 

a přednesl přednášku na Sjezdu chemiků). Zvláštní vztah k Praze má i Bruno Breyer, rodák z tehdejšího Rakousko-

Uherska, který před Hitlerem uprchl do Anglie, kde byl ovšem jako občan německého původu zadržen a odeslán lodí 

do internace. Loď byla torpédována, nicméně Breyerovi se podařilo zachránit a byl dopraven do Austrálie, kde později 

objevil AC polarografii. Jedinou věcí, kterou se mu údajně podařilo při ztroskotání lodi zachránit, byla Haškova kniha 

„Osudy dobrého vojáka Švejka…“ Když v r. 1956 navštívil Prahu s přednáškou o svých polarografických metodách, 

rozhodl se spolu s kolegy z Polarografického ústavu navštívit všechny pražské hospody, které zmiňuje Hašek ve svém 

nesmrtelném díle. Pražští polarografisté, kteří měli předtím k AC polarografii určité výhrady, ji od té doby přijali 

na milost. 

Koncem padesátých a počátkem šedesátých let minulého století narazila klasická polarografie na hranice svých 

možností a přestávala stačit rostoucím požadavkům v oblasti stopové analýzy. Jaroslav Heyrovský sice dále intenzivně 

pracoval na své oblíbené oscilopolarografii či na využití tzv. tryskající rtuťové elektrody, ale z dnešního pohledu se tyto 

směry bádání zdají být slepou uličkou. (Nad spojením „slepá ulička“ ve vědě se ještě zamyslíme v některém z dalších 

příběhů.) Pro renesanci polarografie znamenaly zásadní impuls tzv. pulzní metody s eliminací kapacitního proudu, které 

umožnily zvýšení citlivosti měření o několik řádů. První takovou metodou byla „square wave“ (SW) polarografie 

vyvinutá britským elektrochemikem G. Barkerem koncem padesátých let; přístroj však vyžadoval složitou elektronickou 

výbavu a byl proto s tehdy dostupnými součástkami velmi drahý. Zlom nastal s rozvojem elektroniky, kdy se staly 

dostupné operační zesilovače, mikročipy a další prvky mikroelektroniky, které umožnily velmi levnou konstrukci 

mikroelektronických zařízení. Cena SW polarografu klesla o tři až čtyři řády, firma Princeton Applied Research 

Corporation (PAR) v USA uvedla na trh přístroj umožňující měření v režimu diferenční pulzní polarografie (objevené 

rovněž G. Barkerem), tedy technikou, která patří dodnes k nejoblíbenějším. Nedlouho poté uvedla na svou dobu velmi 

dobré přístroje na trh i firma Laboratorní Přístroje Praha. Moderní elektronika, nové materiály a perfektní mechanické 

provedení umožnily nakonec podstatné snížení spotřeby rtuti díky měřením prováděným na jediné kapce rtuti, a tak 

se stala polarografie nejen citlivou, ale i bezpečnou a ekologicky šetrnou analytickou metodou. Elegantní spojení 

prekoncentrace analytu na pracovní elektrodě s následným stanovením např. diferenční pulzní polarografií 

(tzv. rozpouštěcí neboli stripping voltametrie) patří stále mezi nejcitlivější analytické metody vůbec, navíc dostupné 

za rozumnou cenu.  

Nakonec terminologická poznámka ve vztahu k historii i prehistorii polarografie. Jaroslav Heyrovský trval na tom, 

aby se pojmem polarografie označovaly pouze metody, kdy pracovní elektrodou je rtuťová elektroda s obnovovaným 

povrchem. Odmítal, aby se do polarografie zařazovaly metody měření polarizačních křivek na jiných elektrodách 

s poukazem na to, že podobná měření byla prováděna již dávno před ním. Sám připomínal, že jen shodou určitých 

okolností (pro něj šťastných) nebyla polarografie objevena už o třicet let dříve, neboť vše potřebné bylo již dávno známo 

– jak rtuťová kapající elektroda, tak způsob měření polarizačních křivek i podstatné prvky konstrukce polarografu. Tuto 

prehistorii polarografie zdokumentoval pečlivě člověk snad nejpovolanější – syn Jaroslava Heyrovského Michael, rovněž 

vynikající elektrochemik. Zatímco někteří vědci se svými objevy předběhli dobu, zde jakoby objev čekal na svého 

objevitele. To nijak neumenšuje význam objevu, bylo bezpochyby třeba záblesku genia, který umožnil vrhnout nový 

pohled na známě skutečnosti a skrze řadu rutinních pokusů a nevzhledných křivek zahlédnout skvělé budoucí výsledky 

polarografie. Čeští vědci se většinou dodnes přidržují zavedené terminologie a názvem polarografie označují metody 

využívající rtuťovou pracovní elektrodu. V uspořádání podle Heyrovského se nazývá klasickou polarografii, čímž se 

odlišuje od novějších pulzních metod. V angličtině se pro klasickou polarografii užívá název DC polarography. 

Obecnějším termínem zahrnujícím i práci s jinými elektrodami je voltametrie, obdobně v angličtině, kde se však mezi 

voltammetry a polarography nijak přísně nerozlišuje. 

Moderní elektrochemie je stále živým oborem zasahujícím do oblastí, kam snad ani Heyrovský nedohlédl. Stačí 

si uvědomit, že jev přenosu elektrického náboje přes fázové rozhraní, který je podstatou polarografie, hraje klíčovou roli 

mj. při šíření signálů v lidském těle. Vidíme, že taková bádání nejsou na konci, nýbrž spíše na samém začátku své cesty. 
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Environmentální analytickou chemii lze tedy při značné míře zjednodušení rozdělit 

na analytickou chemii legální a analytickou chemii vědeckou. Oba termíny by měly být 

v uvozovkách – opakem termínu „legální“ zde není „ilegální“, a opakem termínu „vědecká“ není 

„nevědecká“; tyto termíny jsou použity v podobném smyslu, jako jsou používány v metrologii [2]. 

Postupy používané v legální analytické chemii musí být především vysoce robustní, musí 

poskytovat výsledky s vysokou mírou opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, s co nejmenší 

nejistotou, a musí umožňovat jednoznačnou interpretaci, např. rozhodnutí o shodě s limity 

(zda obsah škodliviny ve vypouštěné odpadní vodě nepřesahuje povolenou mez). Cenou, kterou 

za to platíme, je obvykle značné zjednodušení problému a nižší hodnota informace, kterou zkouška 

poskytuje o stavu životního prostředí, environmentálních či zdravotních rizicích apod. Zde je na 

místě určité varování před přeceňováním tzv. „tvrdých dat“. Sofistikovanější analytické postupy 

často napodobují určité procesy v přírodě, např. příjem živin kořenovým systémem rostlin, nebo 

akumulaci škodlivin v tukových tkáních živočichů. Jde například o různé typy frakcionačních 

testů, použití pasívních vzorkovačů apod. U těchto postupů bývá ovšem mnohem obtížnější 

dosáhnout uspokojivého stupně standardizace a harmonizace, rovněž interpretace výsledků nemusí 

být jednoznačná.  

Tradičně se analytická chemie dělí na kvalitativní, jejímž úkolem je detekce či důkaz 

přítomnosti určitých látek, a kvantitativní, jejímž úkolem je stanovení množství látky v určitém 

vzorku. I tyto jednoduché úkoly jsou v environmentální analytické chemii spojeny s určitými 

principiálními či technickými problémy. Pokročilé analytické techniky umožňují detekovat 

přítomnost širokého spektra látek na stále nižších koncentračních úrovních. Často jsou v běžných 

matricích nalezeny látky, o jejichž přítomnosti v životním prostředí jsme donedávna takřka nic 

nevěděli. Objevují se otázky, jako: Jakou koncentraci můžeme považovat za „přirozenou“? Jaká 

koncentrace je nebezpečná? Jaká je přípustná koncentrace (otázka stanovení regulačních limitů)? 

V této souvislosti se stává problematickým i tzv. koncept nulové tolerance, který v některých 

zemích pronikl i do environmentální legislativy. Co vlastně znamená „nula“ v tomto kontextu? 

(Problémy spojené s vyjadřováním nejistoty u výsledků poblíž meze detekce nejsou ještě zdaleka 

uspokojivě vyřešeny.) Můžeme skutečně očekávat, že vzorek pocházející z životního prostředí 

(sebelépe vedené eko-farmy), nebude obsahovat ani atom olova? Odpověď na tyto otázky ovšem 

už nepřísluší analytickým chemikům – je třeba brát v úvahu i aspekty ekonomické, sociální 

a konec konců i politické. 

Prezentace výsledků jednoduchých kvantitativních stanovení není spojena se zásadními 

problémy. Koncept nejistoty měření byl již analytickými chemiky všeobecně přijat a je běžně 

využíván, určité nejasnosti se mohou objevit snad jen při realistickém odhadu velikosti této 

nejistoty. Zejména mezi širší chemickou veřejností chybí povědomí o tom, s jakými nejistotami 

pracujeme v oblasti stopové a ultrastopové analýzy – i vzdělaný odborník bývá zaražen, vidí-li 

na protokolu výsledek s nejistotou vyjádřenou v desítkách procent. Nejistota měření závisí 

na koncentraci, kterou stanovujeme, a je do značné míry nezávislá na laboratoři provádějící 

analýzu i použité metodě stanovení. Tuto závislost formulovali Horwitz, Kamp a Boyer v 80. 

letech minulého století zpočátku jako empirické pravidlo, později získala exaktnější matematickou 

podobu [3]: 

 

RSD (%) = 2 
(1-0,5 logc)

 (1) 

 

Tato rovnice, která nám říká, že nejistota měření prudce vzrůstá s klesající koncentrací, je nyní 

analytickými chemiky všeobecně přijímána téměř jako přírodní zákon. Nejistotu měření je třeba 

brát v úvahu při rozhodovacích procesech, jako je hodnocení shody s limity, stávající legislativa 

však k tomu přihlíží jen zřídka. Rozhodovací pravidla se navíc mohou výrazně lišit 

např. při dopinkových kontrolách, při kontrolách potravin, nebo při hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. 
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Obr. 1 Horwitzova křivka (někdy „trumpeta“) udávající závislost nejistoty měření (ve formě relativní směrodatné odchylky) 

na koncentraci stanovované složky. Podle AMC Technical Brief No.17, RSC, 2004, Ed.: M. Thompson 

 

 

Již v minulé kapitole byl zdůrazněn multidisciplinární charakter environmentální analytické 

chemie. Dnešní analytická chemie ovšem již není jen čistě chemickou disciplínou, neboť široce 

využívá zejména instrumentálních, tedy fyzikálních metod. V environmentální analytické chemii 

jsou pak běžně používány metody biologické a mikrobiologické, toxikologické a ekotoxikologické 

a další. Čím se tedy environmentální analytická chemie liší od „konvenční“ analytické chemie? 

Environmentální analytická chemie se vyznačuje velkou rozmanitosti (diverzitou) měřených 

veličin, stanovovaných látek (analytů) a ukazatelů zahrnujících anorganické látky (těžké kovy, 

anorganické anionty), organické polutanty (PAU, PCB, dioxiny, …), radioaktivní látky, 

(eko)toxikologické charakteristiky, mikrobiologické ukazatele i čistě fyzikální veličiny. Dále se 

vyznačuje velkou rozmanitostí typů analyzovaných materiálů s často složitou a ne dobře 

definovanou matricí. Chemické látky jsou stanovovány v širokém koncentračním rozmezí od 

stopových hodnot po jednotky až desítky procent. Téměř nekonečný počet kombinací analyt 

vs. matrice klade mimořádné nároky na robustnost použitých metod, ale i zkušenost analytiků. 

Snad nejtypičtějším rysem environmentální chemie je dynamický, nestálý a v čase proměnlivý 

charakter zkoumaných systémů, což je třeba brát v úvahu zejména při vzorkování složek životního 

prostředí. Někdy se v této souvislosti hovoří o Heisenbergově principu neurčitosti, ze kterého, 

alespoň podle kodaňské interpretace [4], plyne, že samotný akt měření či pozorování ovlivňuje 

měřený objekt. Tato analogie s kvantovou mechanikou je samozřejmě přehnaná, nicméně stojí 

za to si uvědomit, že každý odběr vzorku či jakékoliv měření narušují rovnováhu ve zkoumaném 

systému, byť často v zanedbatelné míře. Environmentální chemie pracuje se „živými“ systémy, 

a podle toho je třeba volit pracovní postupy i při chemické analýze. Problém chemických rovnováh 

v analytické chemii a v životním prostředí bude zmíněn v dalších částech této práce. 

Před analytickými chemiky tedy nestojí otázka, zda je nějaká škodlivina přítomna v dané složce 

životního prostředí, a v jakém množství, ale spíše otázka, jaké množství této látky může 

proniknout do potravního řetězce a jaká z toho plynou zdravotní rizika. Při hodnocení vlivů na 

životní prostředí a lidské zdraví se pak ptáme, jaká je mobilita dané látky v životním prostředí, její 

persistence, jakým podléhá změnám, jaká je její dostupnost pro rostliny a živé organismy 
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(bioavailabilita), vyluhovatelnost vodou či kyselými dešti, apod. Přeloženo do chemikům bližšího 

jazyka mluvíme o problému speciace, chemických rovnováh a interakcí chemických látek 

se složkami životního prostředí. Environmentální analytická chemie disponuje širokou škálou 

nástrojů, kterými zkoumá uvedené problémy. Řada používaných postupů a analytických metod 

(možná většina) má empirický (uzanční, anglicky obvykle operationally defined) charakter [5], 

což klade zvláštní požadavky na zajištění validity, komparability a metrologické návaznosti 

zkoušek.  

 

4  NĚKTERÉ ASPEKTY SOUČASNÉ ENVIRONEMENTÁLNÍ 

ANALYTICKÉ CHEMIE 

 

4.1 CHEMICKÉ ROVNOVÁHY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A V ANALYTICKÉ 

CHEMII 

 

Chemii bývá přisuzována negativní role při poškozování životního prostředí. Nebudeme soudit, 

zda oprávněně, nicméně remediace, revitalizace a ochrana životního prostředí se bez chemie 

neobejdou, jak je znázorněno na obr. 2. 

 

 
 

 

Obr. 2 Antropogenní aktivity vs. narušení životního prostředí, chemické aspekty [6]. 

 

 

Jedním z ústředních pojmů v chemii životního prostředí i analytické chemii je pojem chemické 

rovnováhy, který lze spojit s takovými jevy, jako je speciace (v určitém slova smyslu), mobilita, 

biodostupnost aj. Jde o rovnováhy na fázovém rozhraní (sorpce/desorpce) i rovnováhy v roztocích 

(acidobazické, komplexotvorné). Obr. 3 znázorňuje rovnováhy, kterých se účastní kation kovu 

během chromatografické či elektroforetické separace, nebo na druhé straně během migrace v půdě. 

Komplexotvorné rovnováhy patři k nejdůležitějším rovnováhám ovlivňujícím mobilitu iontů kovů 

(těžkých kovů) v přírodě, kde mohou tvořit komplexy nejen s většinou anorganických aniontů, 

ale i řadou organických kyselin, jež podléhají i vedlejším acidobazickým rovnováhám (schéma 
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na obr. 3 je ovšem značně 

zjednodušené). Obr. 3 má 

demonstrovat analogii mezi ději 

odehrávajícími se v analytické 

laboratoři a přírodními procesy – 

separaci látek v chromatografické 

koloně a migraci polutantů 

horninovým prostředím lze 

popsat stejnými slovy a 

matematickými rovnicemi. 

Metody analytické chemie tedy 

mohou poskytnout údaje potřebné 

pro modelování přírodních dějů, 

zde hodnoty rovnovážných 

konstant. Krásným příkladem 

je stanovení konstant stability 

z posunu půlvlnového potenciálu 

v polarografii [9]. Nezbytným 

předpokladem je znalost 

teoretických základů 

používaných metod. Patří 

k dobrým tradicím české 

a slovenské analytické školy, 

že vždy kladla důraz na to, 

aby současně s praktickým 

využíváním analytické metody 

byly rozvíjeny i její teoretické 

základy; příkladem je opět 

polarografie [10] 

či elektrochemické metody 

obecně. Podobně bychom mohli 

zmínit příspěvky našich vědců 

k rozvoji separačních metod 

[11,12]. 

 

Příběh slavné česko – slovenské rovnice: 

Ilkovičova rovnice 
Za nejslavnější rovnici na světě bývá považována rovnice E = mc2; 

tento vztah odvozený Einsteinem dokáže napsat skoro každý, i když 

zdaleka ne všichni chápou význam jednotlivých symbolů a celé 

rovnice. Nejslavnější rovnicí vzniklou na našem území je patrně 

rovnice pro limitní difuzní proud v klasické polarografii zvaná 

Ilkovičova rovnice, kterou by naopak nedokázalo napsat ani mnoho 

specialistů, kteří se polarografií denně zabývají. Rovnici odvodil 

slovenský chemik, fyzik a matematik (tyto obory studoval v letech 

1925-1930 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze) 

Dionýz Ilkovič počátkem třicátých let minulého století (publikována 

byla v r. 1934), tedy v době prvotního rozmachu polarografie jako 

analytické metody, kdy bylo třeba vybudovat i solidní teoretické 

základy nové metody. Ilkovičova rovnice bývá uváděna ve tvaru: 

id = k n D
1/3

m
2/3

t
1/6

c 
kde k je konstanta zahrnující Faradayovu konstantu a hustotu rtuti, n 

je počet elektronů vyměňovaných při elektrodovém ději, D je difuzní 

koeficient, m je hmotnostní průtok rtuti kapilárou a t je doba kapky. 

Rovnice byla odvozena pomocí Fickových zákonů difuze za určitých 

zjednodušujících předpokladů; později byla odvozena řada obecnějších 

forem Ilkovičovy rovnice na první pohled značně komplikovanějších, 

např. (Kubíček, 1979):  

 
Ve skutečnosti pro analytickou praxi je plně postačující 

zjednodušený tvar udávající lineární závislost mezi limitním difuzním 

proudem id a koncentraci stanovované látky c – to je to, co nás zajímá: 

id = χ c 
Dionýz Ilkovič se polarografii věnoval asi patnáct let během svého 

pobytu v Praze, z valné části jako neplacený asistent, zatímco 

si na živobytí vydělával jako středoškolský učitel. Počátkem 

čtyřicátých let byl povolán zpět na Slovensko a v roce 1940 byl 

jmenován mimořádným (v r. 1943 řádným) profesorem fyziky na 

Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT), zatímco jeho habilitace 

v oboru fyzikální chemie na Univerzitě Karlově byla ukončena teprve 

v r. 1946. Po odchodu na Slovensko věnoval Ilkovič enormní úsilí 

vybudování nových pracovišť na SVŠT a později i struktur nově 

vznikající Slovenskej akadémie vied. Na vědeckou práci mu zbývalo 

čím dál měně času a k polarografii se už nevrátil, napsal však 

vynikající učebnici fyziky, která dodnes stojí za přečtení. Patřil ke 

generaci nadějných vědců (řadu podobných osudů najdeme i v České 

republice), kteří svou vědeckou kariéru obětovali snaze o poválečnou 

renesanci vědy v tehdejším Československu. Podobný osud čeká i 

mnohé současné badatele. 

Ilkovičova rovnice se mezitím stala jednou z nejcitovanějších 

rovnic publikovaných českým nebo slovenským autorem. Stala se 

natolik známou, že pozdější autoři nepovažovali za nutné se odkazovat 

na původní Ilkovičovu práci. Ilkovičovi se přihodilo to, co potká jen 

výjimečné vědce – jak říkají scientometři, přestěhoval se ze seznamu 

literatury do věcného rejstříku. Počet citací jeho práce dále vzrůstal 

pomaleji, podle dnešního Web of Science je jeho Hirschův index roven 

nule (WoS totiž nezachycuje starší práce). Dionýz Ilkovič zemřel 

v r. 1980, v době, kdy ještě „impaktové šílenství“ nedosáhlo dnešní 

intenzity.
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Příběh Janákova plynového chromatografu 

 Chromatografii považujeme za moderní metodu, přestože byla objevena na samém počátku dvacátého století a má 

za sebou tedy již více než sto let vývoje. Chromatografická stanovení patří dnes k nejčastějším měřením v analytické 

laboratoři – před nimi už je pouze vážení a měření pH.  Za objevitele chromatografie je považován ruský botanik M. S. 

Cvět (v angličtině Tsvet) narozený v Itálii, který úspěšně separoval rostlinná barviva na sloupci adsorbentu (uhličitanu 

vápenatého) metodou, kterou bychom dnes nazvali kolonová chromatografie. O svých výzkumech referoval poprvé 

v r. 1901, tiskem vyšla práce nazvaná „On a New Category of Adsorption Phenomena and Their Application 

to Biochemical Analysis“ v r. 1903. V pozdějších pracích Cvět rovněž navrhl pro svou metodu jméno chromatografie 

(souvislost s jeho jménem – „cvět“ je rusky „barva“ – nabízí jazykově zdatným studentům mnemotechnickou pomůcku), 

ovšem zdá se, že Cvět toto slovo nevytvořil, nýbrž použil slovo již existující, používané v jiném významu pro nauku 

o barvách. 

Název chromatografie přetrvával, ale práce Cvěta upadaly v zapomnění, podobně jako práce německých chemiků 

Lederera, Zechmeistra, Straina a Hesse ze třicátých let minulého století, tematicky Cvětovým pracím velmi podobné. 

Znovuzrození chromatografie znamenaly až práce Martina a Synge ze čtyřicátých let minulého století; stěžejní práce 

z r. 1941 věnovaná separaci aminokyselin nese název „A New Form of Chromatogram Employing Two Liquid Phases“ 

a znamená počátek rozdělovací chromatografie v systému „kapalina-kapalina“, práce o separaci v systému „plyn-

kapalina“ brzy následovaly. Přibližně ve stejné době došlo k významným pokrokům v oblasti separace anorganických 

iontů při výzkumných pracích v rámci projektu Manhattan – vysoce účinné separační metody (extrakce, použití měničů 

iontů) byly potřebné pro separaci štěpných produktů jaderných reakcí. Výsledky výzkumu byly ovšem odtajněny teprve 

po 2. světové válce a i když do historie chromatografie bezpochyby patří, na její vývoj bezprostřední vliv neměly 

(iontová chromatografie jako moderní analytická metoda pro separaci anorganických iontů byla zavedena teprve 

v sedmdesátých letech). Martin a Synge se svými spolupracovníky i jiné výzkumné skupiny mezitím rozvíjeli další 

chromatografické techniky, mj. papírovou chromatografii, která ve své době zaznamenala obrovský úspěch (díky 

extrémně nízkým požadavkům na experimentální vybavení), dnes se však její význam blíží nule. V té době převládaly 

separace v systémech s polární stacionární fází (voda jako tzv. zakotvená fáze) a nepolární mobilní fází – tento systém 

byl nazván „normální systém fází“ (normal-phase chromatography). To vede k určitému názvoslovnému paradoxu, 

neboť „normální“ systém fází se dnes téměř nepoužívá – drtivá většina separací v kapalinové chromatografii probíhá 

v systému s „obrácenými“ fázemi (reversed-phase chromatography), tedy s nepolární stacionární fází a polární mobilní 

fází (směs methanol/voda).   

Teoretické úvahy (nízký odpor při přechodu látek přes fázové rozhraní) a konec konců i experimentální zkušenosti 

(snadná regulace průtoku mobilní fáze) vedly k přesvědčení, že nejperspektivnější chromatografickou technikou 

by mohla být plynová chromatografie. Tato očekávání se později naplnila měrou vrchovatou a plynová chromatografie 

si svou dominantní pozici udržela dodnes. U počátků dramatického rozvoje plynové chromatografie stál i mladý český 

vědec (narozený v Užhorodě) Jaroslav Janák. Příběh začíná na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století, 

kdy Janák jako čerstvý absolvent pražské Vysoké školy chemicko-technologické nastoupil do litvínovské chemičky, 

která v té době přecházela z válečné výroby (podnik byl vybudován po připojení Sudet k Německu s cílem zabezpečit 

dodávky pohonných hmot pro německou armádu – první cisterny benzínu vyrobeného ze severočeského hnědého uhlí 

byly vypraveny 15. 12. 1942) na výrobu chemikálií (fenolů, syntetického methanolu, kyseliny mravenčí, čpavku). 

V té době šlo o jeden z nejmodernějších podniků ve střední a východní Evropě disponující nejen moderními provozy 

a laboratořemi, ale i výborně vybavenou knihovnou odborné literatury s přístupem k odborným časopisům z celého 

světa. Janák nastoupil do laboratoře analýzy vod a plynů, která se rovněž zabývala organickou mikroanalýzou. K analýze 

plynů se v té době používala klasická Orsatova metoda, která ovšem neumožňovala stanovení individuálních uhlovodíků. 

Janák usoudil, že k tomuto účely by byla vhodná metoda nízkoteplotní frakční destilace a objednal potřebné zařízení 

u firmy Podbielniak Co. (USA). Bohužel, po únorovém převratu v r. 1948 americká vláda vývoz podobných 

sofistikovaných zařízení do zemí sovětského bloku zakázala (ostatně s podobnými problémy se v novodobých dějinách 

české chemie setkáváme častěji) a Janákovi nezbylo, než se pokusit o konstrukci zařízení vlastního. Byl dobře 

obeznámen s technikami kapalinové a papírové chromatografie i s celou řadou prací o plynové adsorpční chromatografii. 

Kupodivu patrně v té době neznal pionýrské práce Martina, Synge a jejich spolupracovníků, protože byly publikovány 

v Biochemical Journal, který knihovna podniku zaměřeného na „těžkou“ průmyslovou chemii neměla k dispozici. Janák, 

kromě vlastní zručnosti (pro tehdejší chemiky nezbytné), měl k dispozici klasickou Orsatovu aparaturu a dále aparaturu 

pro stanovení dusíku Dumasovou metodou. Připomeňme, že Dumasova metoda je založena na přímém měření objemu 

elementárního dusíku pomocí plynové byrety (nitrometru, azotometru) poté, co jsou rušivé složky včetně 

např. CO2 odstraněny absorpcí v roztoku hydroxidu. Použitím oxidu uhličitého jako nosného plynu a azotometru jako 

detekčního zařízení vzniklo jednoduché, ale robustní zařízení umožňující přímo odečítat množství jednotlivých 
separovaných plynů. 
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Obr. 1. Schéma Janákova chromatografu. 1 – zásobník na kyselinu chlorovodíkovou; 2 – vápenec (sloužil k výrobě CO2 jako 

nosného plynu); 3- promývačka s roztokem hydrogenuhličitanu sodného; 4- promývačka s koncentrovanou kyselinou sírovou; 5 – 

rtuťový regulátor tlaku; 6- tlakoměr; 7 – promývačka s roztokem chloridu vápenatého; 8 – třícestný ventil; 9 – kalibrovaný dávkovač 
vzorků; 10 – rtuťový tlakoměr; 11 – termostat (Dewarova láhev); 12 – chromatografická kolona; 13 - azometr 

 

Jako stacionární fáze sloužilo aktivní uhlí nebo silikagel, později Janák používal i zeolity a zakotvené kapalné fáze. 

Schéma Janákova chromatografu je uvedeno na obr. 1, na dalším obrázku (obr. 2) je příklad chromatogramu. 

 

 
 

Obr. 2. Záznam chromatografické analýzy (integrální chromatogram). Na ose x je eluční čas, na ose y lze přímo odečítat objem 
jednotlivých složek: A – vzduch; B – methan; C – ethan; D – propan; E – 2-methylpropan; F – n-butan; G – 2-methylbutan; H – n-

pentan. Jde o tzv. integrální chromatogram, se kterým se dnes setkáváme jen zřídka 

 

O svých pracích referoval Janák poprvé na analytické konferenci organizované Československou chemickou 

společností v r. 1952 v Praze. Mezitím (v r. 1951) přešel do Brna do nově vzniklého Ústavu pro výzkum ropy, z něhož 

postupně vznikl Ústav instrumentální analytické chemie a posléze Ústav analytické chemie AVČR. Janákovy práce 

o novém typu plynového chromatografu vzbudily okamžitě velkou odezvu. Díky jednoduché konstrukci si mohla téměř 

každá laboratoř dovolit postavit svůj vlastní plynový chromatograf, což v době, kdy komerční zařízení ještě neexistovala, 

znamenalo obrovský impuls k rozvoji chromatografie a jejich praktických aplikací. Vývoj Janákova chromatografu 

lze sledovat v sérii prací publikovaných v letech 1953-1959 v časopisech Chemické listy a Collection of Czechoslovak 

Chemical Communications.   
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 Zpracováno podle řady původních i přehledných článků, monografie 75 years of chromatography – a historical dialogue (L.S. Ettre, A. Zlatkis, 
eds.) a osobních vzpomínek L. S. Ettre z Yale University publikovaných v LC-GC Europe (December 2002). 

 

Janák svůj přístroj zdokonaloval až do konce padesátých let a pokusil se i o určitou automatizaci. Na konci tohoto 

období se ovšem objevily na trhu komerční přístroje s dokonalejší automatizací a odlišným způsobem detekce 

a zpracování signálu, a začalo být zřejmé, že další vývoj plynové chromatografie se bude ubírat poněkud jiným směrem. 

Byly tedy jeho výzkumy „slepou uličkou“? Vždyť vedle dnešního GC/MS/MS vypadá Janákova aparatura jako ENIAC 

(první elektronkový počítač) vedle Tianhe-2 (nejvýkonnější superpočítač podle žebříčku TOP500 z r. 2013). Ovšem 

aparatura Martina a Synge byla ještě o dost primitivnější a dnešnímu HPLC se podobá stejně málo. Ale tak jako v sobě 

nese Janákův chromatograf otisk Orsatova analyzátoru, stejně tak dnešní moderní chromatografy nesou v sobě 

(méně zřetelný) otisk Janákova přístroje (i Cvětovy trubice s barevnými proužky nebo podivné sestavy baněk a trubiček 

pospojovaných pomocí včelího vosku – předchůdce dnešních hmotnostních spektrometrů, a mnoha dalších). Patří 

k přirozeným vlastnostem vědy, že se nevyvíjí přímočaře, že občas kráčí bočními uličkami, někdy se zdánlivě zastaví 

nebo se vrací, mění směr, bloudí jakoby v kruhu nebo se ocitne ve „slepé uličce“ (tak nějak, ale mnohem lépe o tom píše 

P. Vopěnka ve svých tlustých knihách). V době, kdy Janák psal poslední ze série prací o svém chromatografu, byly 

už k dispozici sofistikovanější přístroje další generace, které jeho zařízení v mnoha směrech překonávaly. Ale to taky 

není nic neobvyklého. Jaroslav Heyrovský rozvíjel svou základní ideu polarografie s kapající rtuťovou kapkou usilovně 

v mnoha směrech (oscilopolarografie, použití tryskající rtuťové elektrody) po mnoho let. V době, kdy za svůj objev 

přebíral Nobelovu cenu za chemii, se už ovšem objevily první práce signalizující, že další vývoj polarografie se bude 

(patrně) ubírat jiným směrem. Skončil i Heyrovský ve slepé uličce? Pak ovšem můžeme zmínit i Einsteina, který poté, 

co zformuloval svou geniální teorii relativity, odmítl přijmout některé principy kvantové mechaniky (u jejíhož zrodu stál, 

ostatně, Nobelovu cenu dostal právě za to) a strávil mnoho let neúspěšnou snahou o vytvoření jednotné teorie pole 

(myšlenka „teorie všeho“ je ovšem mezi dnešními fyziky stále živá). Newton věnoval podstatně více času alchymii či 

výkladu Bible, místo aby se zabýval „seriózními“ vědami, jako jsou fyzika či matematika. Aristotelův zákon volného 

pádu je považován za „slepou uličku“, přestože v praxi funguje lépe, než zákon Newtonův (Aristotelova odvození 

Stokesova zákona si mnozí fyzici zřejmě ani nevšimli).  

Žádného z těchto vědců nepovažujeme za „průkopníka slepých uliček“ v cimrmanovském slova smyslu, přestože 

dnes by jim každý školák poradil, co by se dalo dělat lépe. Jde ovšem právě o tu výhodu zpětného pohledu, kdy se volba 

správného směru zdá být triviální*. 

  

 
* Slovo „triviální“ má několik významů a někdy bývá považováno za synonymum slova „primitivní“. Poučný je výklad (možná 

bajka) pojící se s doslovným překladem tohoto slova: trivium =“trojcestí“, rozcestí: Představme si římského vojáka neohroženě 
kráčejícího směrem od Říma s cílem dále rozšířit hranice říše římské. Při své cestě stál často před rozhodnutím, kterou cestou se vydat – 

vždyť před ním byla neznámá divoká země obývaná barbary (třeba Bohemie). Podle dobrého zvyku na takovém rozcestí zasadil vinnou 

révu (a dal tak jméno Vídni) a neohroženě pokračoval dál. To rozhodování, volba cesty, nebyly snadné. Vyžadovaly nejen odvahu 
a odhodlání, ale i určitý „cit pro správný směr“, vizi a intuici**, přesvědčení o svém poslání. Ovšem při zpětném pohledu se cesta 

vyznačená novými vinicemi zdála být snadná – triviální.  
**Je zajímavé, že intuice hraje velkou roli i v takové exaktní vědě, jako je matematika. Mnozí matematici přiznávají, že se řídí často 

spíše intuicí, než přísným matematickým formalismem – hovoří o tom, že některé řešení je „krásnější“, než jiné. K takovým 
matematikům patřil zřejmě i Newton, který při svém odvozování základních rovnic diferenciálního počtu klidně zanedbal některé 

„nekonečně malé“ veličiny (momenty fluxí) bez řádného zdůvodnění, a nadělal tak těžkou hlavu celým generacím matematiků, kteří 

se snažili postavit diferenciální počet (který v praxi výborně fungoval) na „solidní“ základy. Newton jako matematik si byl vědom, 
že tady „matematicky“ něco nehraje (vytvořil dokonce teorii „prvních a posledních poměrů“, „sotva vznikajících“ a „již již mizících“ 

veličin, zárodek teorie limit), jako fyzik však svou metodu klidně používal, prostě „věděl“, že je to správně. O co opírají vědci svou víru 

(přesvědčení) o správnosti vědeckých poznatků? P. Vopěnka se snaží dokázat, že se vědci vědomě či nevědomě opírají o víru v boha, 
přesněji v Boha křesťanského. Ve své druhé tlusté knize věnované teorii množin poukazuje na pražského rodáka Bernarda Bolzana, 

který své úvahy o nekonečnu (tvořící základ pozdější Cantorovy teorie množin) založil na úvahách o nekonečném počtu andělů. (Často 

vysmívané „počítání andělů na špičce jehly“ oblíbené ve středověké scholastice je ve skutečnosti velmi dobrou alegorii při úvahách 
o nekonečnu a nekonečně malých veličinách.) Newton i Leibniz byli bezpochyby věřící křesťané, stejně tak ovšem existuje řada 

matematiků, kteří víru v boha při svém bádání nepotřebovali. Otázky „pravdy“ při vědeckém bádání samozřejmě přesahují rámec této 

poznámky (lze doporučit Vopěnkovy Meditace o základech vědy, které nejsou tak tlusté). Zatím žádný přírodní zákon neprokázal 
trvalou platnost (prosím, nechytat za slovo, viz též Husserlova transcendentální fenomenologie, o níž se opírá i Vopěnka), dokonce ani 

„zákony zachování“ nemusí platit; kvantová mechanika a Heisenbergův princip neurčitosti si vynucují, abychom připustili, že „někdy 

někde“ musí „na chvíli“ vzniknout „něco z ničeho“ (takhle by to ovšem fyzici asi neřekli). Alespoň v matematice byli mnozí 

přesvědčení, že je možné se ve všech případech dobrat nezpochybnitelných závěrů, pokud vycházíme z vhodně zvolených základů 

(axiomů) a dále postupujeme podle daných pravidel – jinými slovy, že alespoň v matematice neexistují neřešitelné problémy. David 

Hilbert si na svůj náhrobek nechal vytesat: Wir müssen wissen, wir werden wissen (Musíme vědět, budeme vědět). Ještě za jeho života 
jeho naděje rozmetal možná nejslavnější brněnský rodák Kurt Gödel svými větami o neúplnosti. 

 

.   
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 Izotachoforéza – slepá ulička v separačních vědách? 

Mezi léty 1920 – 1926 byla na University Columbia a později na New York University uskutečněna série 

experimentů s ambiciózním cílem – vyvinout metodu separace izotopů s využitím rozdílů v migraci iontů působením 

elektrického pole. Tohoto cíle nebylo nikdy dosaženo. Nicméně „vedlejším produktem“ ohromného úsilí badatelů bylo 

zavedení metody „migrace iontů“ (ion migration method), jež byla schopna separovat jednoduché směsi lanthanoidů 

i jiných kovových kationtů, ale i směsi některých organických látek, např. alkaloidů. Provedení bylo zdánlivě 

jednoduché: separovaná směs (ionty Y3+ a Er3+) byla umístěna do krátké skleněné trubice naplněné agarovým gelem, 

na jednu stranu trubice byla umístěna podobná (delší) gelem plněná trubice obsahující kation K+, na opačnou stranu 

trubice pak byla umístěna další trubice s gelem obsahujícím ionty Cr3+. Na tuto soustavu trubic obsahující ionty s různou 

pohyblivostí bylo vloženo elektrické napětí. Po 14 dnech, během nichž se rozhraní mezi elektrolyty posunulo asi o dva 

metry, došlo k téměř úplnému rozdělení směsi Y3+ a Er3+ do dvou ostře oddělených na sebe navazujících zón 

obsahujících buď ion Y3+, nebo Er3+.  Ti, kdo jsou obeznámení s moderní izotachoforézou, zde okamžitě vidí typické 

uspořádání: vedoucí (leading) elektrolyt – separovaná směs – koncový (terminating) elektrolyt. Ale zpět do historie. 

Priorita při využití metody dnes zvané izotachoforéza je připisována Kendallovi a Crittendenovi, kteří svou práci 

publikovali v r. 1923. Ovšem výzkum pohyblivostí iontů v roztoku elektrolytu působením elektrického pole začal 

již v polovině devatenáctého století a teoretické základy položil (mimo dalších) německý fyzik Kohlrausch koncem 

devatenáctého století. 

Vývoj elektromigračních metod probíhal zejména v takových oblastech, jako je separace proteinů, aminokyselin, 

obecně organických makromolekul podléhajících disociaci, jejichž mobilitu lze snadno ovlivňovat změnou pH. Nicméně 

separace lanthanoidů zůstávala stále „prubířským kamenem“ sloužícím k testování účinnosti separačních metod. Šlo 

o úkol obtížný (kvůli vzájemné podobnosti jednotlivých členů lanthanoidové řady), ovšem nesmírně významný, neboť 

lanthanoidy se používaly jako neradioaktivní analoga aktinoidů vznikajících při jaderných reakcích. Zhruba půl století po 

zmíněných pokusech na amerických univerzitách se pokoušeli Konstantinov a spol. separovat směsi lanthanoidů 

v obdobném uspořádání (tj. pomoci diskrétní soustavy elektrolytů) v „prázdné“ skleněné trubici (bez gelu) s využitím 

protiproudého pohybu základního elektrolytu. Tento trik použil již předtím Longsworth při separaci kationtů Ba2+, Ca2+
 

a Mg2+. Rozhodující impuls pro vznik izoatchoforézy jako účinné analytické metody znamenaly práce Martina (nositele 

Nobelovy ceny za práce v oblasti chromatografie) a Everaerthse. Martin začal se svými pokusy v r. 1942 (tedy ve stejné 

době, kdy pracoval na svých stěžejních výzkumech v oblasti rozdělovací chromatografie), v r. 1967 pak s Everaerthsem 

zveřejnili základní práci popisující izotachoforetický analyzátor vybavený skleněnou kapilárou a on-line tepelným 

detektorem (termočlánkem). Na tomto základě byl vyráběn první komerční izotachoforeograf švédskou firmou LKB. 

Není pochyb o tom, že vývoj chromatografie a izotachoforézy (obecně elektroforetických metod) se navzájem 

ovlivňovaly jak v rovině teoretické, tak praktické. Je potěšitelné, že nová metoda si našla brzy cestu i do tehdejšího 

Československa – v r. 1969 ji Everaerths a Verheggen z Technické univerzity v Eidhovenu zavedli na Karlově univerzitě 

v Praze na pracovišti profesora Vacíka. 

V té době ovšem již tuto techniku rozvíjela řada pracovišť používajíc, přes shodný princip, celou škálu různých 

názvu. Namátkou uveďme (kvůli orientaci ve starší literatuře): displacement electrophoresis, ion migration, moving 

boundary method, steady-state stacking, omegaphoresis, transphoresis, multiphasic electrophoresis, ionophoresis 

a další. Proto v r. 1970 zavedl Haglund název izotachoforéza, který se ujal a je používán dodnes. Název dost výstižně 

vyjadřuje podstatu metody – iso = stejný, tachos = rychlost, foresai = býti tažen, vlečen.  

Izotachoforéza ukázala svou životaschopnost jako určitý doplněk chromatografických metod vhodný pro stanovení 

zejména látek iontové povahy a nižší molekulové hmotnosti včetně anorganických aniontů a kationtů, či nižších 

organických kyselin (nezapomeňme, že iontová chromatografie ještě neexistovala). Na několika pracovištích ve světě 

(Technická univerzita v Eidhovenu, vídeňská univerzita, tradičně několik severských pracovišť) byla rozvíjena 

po stránce experimentální i teoretické (Hirokawa v Japonsku uveřejnil sérii fundamentálních prací o vlivu 

komplexotvorných rovnováh na izotachoforetickou separaci). K tehdejším izotachoforetickým „velmocem“ patřilo 

i Československo, kde byla tato metoda rozvíjena na několika pracovištích: 

 Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

 Ústav analytické chemie v Brně 

 Katedra analytické chemie Univerzity Komenského v Bratislavě 

 Ústav organické chemie a biochemie v Praze 

 Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Palackého university 

v Olomouci 

 Katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 

Je pozoruhodné, že z nemnoha výrobců izotachoforetických analyzátorů sídlili dva v Československu: Ústav 

radioekológie a využitia jadrovej techniky ve Spišské Nové Vsi vyvinul ve spolupráci s Univerzitou Komenského 

v Bratislavě sofistikovaný dvoukanálový přístroj umožňující i dosti komplikované analýzy (v dokonalejší podobě se 

vyrábí dosud), JZD Odra Krmelín vyrábělo sympatický malý kompaktní přístroj Agrofor vyvinutý na Univerzitě 

Palackého v Olomouci. 
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Přes prokázanou účinnost při separaci aniontů i kationtů nebyla izotachoforéza zdaleka všeobecně přijata po celém 

světě. Byla rozvíjena spíše jenom na několika více či méně izolovaných pracovištích uvedených výše a nikdy 

se například ve větší míře neuplatnila v USA. O příčinách lze jenom spekulovat. Snad bylo důvodem to, že se výroby 

přístrojů nechopila nějaká opravdu velká firma, která by prodej a využití přístrojů podpořila masivní marketingovou 

kampaní. Snad svou úlohu hrálo poněkud neobvyklé experimentální uspořádání i dosti obtížná teorie. Analytiky možná 

odrazoval i poněkud neobvyklý schodový tvar izotachoforeogramu. Na první pohled se sice podobá např. integrálnímu 

chromatogramu (ty však už v té době bylo v laboratořích vidět jen zřídka), nebo klasickému polarogramu (i klasická 

polarografie však už byla nahrazena modernějšími variantami, např. diferenciální pulzní polarografií), interpretace 

je však odlišná. A analytici si už prostě zvykli vídat na záznamech píky a ne schodiště. V oblasti analýzy iontů vyrostla 

izotachoforéze v průběhu sedmdesátých let minulého století mocná konkurence v podobě iontové chromatografie, která 

byla robustnější a pro uživatele přístupnější. (K nám se ovšem iontové chromatografy nedovážely.)  
 

 

Kapilární zónová elektroforéza (horní obrázek) a kapilární izotachoforéza (dolní obrázek)  

Zdánlivě poslední ránu zasadil izotachoforéze prudký nástup kapilární elektroforézy (přesněji kapilární zónové 

elektroforézy, CZE) v devadesátých letech minulého století. CZE překonávala izotachoforézu jak separační účinností, 

tak dobou analýzy, úrovni automatizace, metodami zpracování signálu a dalšími charakteristikami. Z hlediska 

uspořádání je CZE mnohem jednodušší a snadněji pochopitelná ve srovnání s izotachoforézou (viz obrázek). Zbývá 

zodpovědět otázku, proč se tedy CZE nepoužívala už dávno, a bylo nutno vymýšlet složité izotachoforetické separační 

systémy. Ze srovnání obou systémů na výše uvedeném obrázkuje jasně vidět, že CZE je v principu mnohem jednodušší: 

Vzorek (směs separovaných látek) se umístí na jeden konec trubice naplněné elektrolytem, zatímco na druhém konci 

trubice je umístěn detektor. Pokud vložíme na konce trubice elektrické napětí, začnou se ionty vzorku pohybovat 

k opačně nabité elektrodě, tedy (pokud správně zvolíme polaritu elektrod) směrem k detektoru, a to rozličnou rychlostí 

podle své elektroforetické mobility. Detektor zaznamená průchod separovaných iontů ve formě oddělených zón – 

na záznamu (elektroforeogramu) vidíme píky podobné píkům na chromatogramu. V čem je problém? V tom, 

že to všechno musí proběhnout poměrně rychle, neboť pokud by analýza trvala příliš dlouho, zóny jednotlivých iontů 

by se rozšířily (rozmyly) vlivem difuze a účinnost separace by se výrazně snížila – na elektroforeogramu bychom 

zaznamenali široké splývající píky.  Aby separace probíhala dostatečně rychle, je třeba na konce trubice vložit vysoké 

napětí a zvýšit intenzitu procházejícího proudu. To klade vysoké nároky na elektrickou část přístroje a kvalitu použitých 

materiálů. Skutečný problém ovšem představuje Jouleovo teplo vznikající při průchodu proudu elektrolytem v separační 

trubici. Obyčejná skleněná trubice neumožňuje toto teplo účinně odvádět a není pro tento typ separace použitelná. 

Nevyhovují ani plastové kapiláry z různých materiálů, a proto nebyla tato varianta elektroforézy po dlouhou dobu 

realizovatelná, byť byly její výhody dávno teoreticky předpovězeny. Zlom nastal ve chvíli, kdy začaly být běžně 

dostupné tenkostěnné křemenné kapiláry, u nich lze teplo účinné odvádět pomocí vzduchového nebo vodního chladiče. 

K tomu došlo počátkem devadesátých let minulého století, přičemž byly (alespoň zpočátku) použity kapiláry vyvinuté 

pro přípravu kapilárních kolon v plynové chromatografii. Opět se ukazuje, jak se obě separační metody navzájem 

ovlivňují. V kapilární izotachoforéze taková omezení nejsou, alespoň ne tak přísná, neboť je zde menší nebezpečí 

rozmývání zón. Díky tzv. samozaostřujícímu efektu lze použít mírnějších podmínek při analýze, k separaci lze dokonce 

použít plastových kapilár. Čas tentokrát nehraje proti nám, spíše naopak. (Samozaostřující efekt je důsledkem 

diskrétního uspořádání elektrolytů a byl teoreticky předpovězen Kohlrauschem koncem devatenáctého století.) 

V průběhu devadesátých let minulého století došlo tedy k dramatickému rozvoji CZE a této technice byla předpovídána 

velká budoucnost, zatímco izotachoforéza postupně ztrácela na významu. Znamená to, že izotachoforéza skončila 

ve slepé uličce? Ne tak docela! Stále se s ní můžeme setkat v provozních laboratořích, kde vhodně doplňuje jiné 

techniky, zejména chromatografické. Vyznačuje se nízkými provozními náklady (odpadají náklady na chromatografické 

kolony, které nejsou zanedbatelné). Principů izotachoforézy se využívá při pre-koncentraci vzorků před CZE analýzou. 

Na druhou stranu se zdá, že CZE tak docela nenaplnila očekávání, která do ní byla počátkem devadesátých let vkládána. 

Ocitla se i CZE ve slepé uličce? Patrně ne, obě metody jen čekají na svou příležitost. Slibnou je například možnost 

miniaturizace elektroforetických zařízení – tzv. „on-chip“ elektroforéza, kdy jsou miniaturizovaná zařízení vyráběná 

postupy vyvinutými pro výrobu mikročipů, tvoří dnes samostatné odvětví separačních věd. Cenné jsou rovněž solidní 

teoretické základy, na nichž jsou elektroforetické metody postaveny a k nimž přispěli nemalou měrou čeští a slovenští 

badatelé. 
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Obr. 3 Rovnováhy při separaci iontů kovů pomocí iontové chromatografie (a), zónové elektroforézy (b) a při migraci kovů 

v přírodě (c). (1) sorpce iontu kovu M2+, případně přitahování kationtu k opačně nabité elektrodě, (2) komplexotvorné rovnováhy 

iontu kovu a komplexotvorného ligandu L2-, protonace ligandu L2- [6,7]. 

 

Ke studiu chemických rovnováh lze kromě již zmíněných elektrochemických metod použít řady 

dalších technik. Některé z dříve používaných metod ztratily na významu, snad i kvůli nedostatku 

teoretických základů (viz např. metodu „žabího srdce“ použitou ke studiu citrátových komplexů 

[13]), jiné, jako je spektrofotometrie či konduktometrie jsou stále hojně využívány. Velmi silným 

nástrojem pro studium acidobazických i komplexotvorných rovnováh jsou potenciometrické 

titrační křivky. V této části se dále zaměříme na využití separačních metod k získávání 

rovnovážných konstant použitelných při modelování přírodních procesů. 

Pojem chemické rovnováhy je založen na pracích Guldberga a Waagea [14] a jejich zákonu 

aktivního působení hmoty; na základě podobných úvah odvodil později Langmuir rovnici 

adsorpční izotermy, lze tedy podobných přístupů použít jak ke studiu rovnováh v roztocích, tak 

ke studiu adsorpčních rovnováh. 

Nejjednodušší „one-to-one“ interakci chemických látek lze popsat následující rovnicí:  

 

ACCA   (2) 

pro niž je termodynamická rovnovážná konstanta definována vztahem: 
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kde aAC, aA a aC jsou aktivity látek AC, A and C v rovnováze. Náhradou aktivit rovnovážnými 

koncentracemi dostaneme: 
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  (4) 

kde γAC, γA a γC jsou aktivitní koeficienty látek AC, A a C. [AC], [A] a [C] jsou rovnovážné 

koncentrace v mol/l a K je stechiometrická rovnovážná konstanta. Ovšem reakční schéma bývá 
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obvykle složitější – postupná tvorba komplexů kationtu kovu M s ligandem L může sloužit jako 

dobrý příklad: 
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Celkovou komplexotvornou reakci pro komplex MLi lze popsat vztahem: 
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Mezi konsekutivními konstantami stability K a celkovou konstantou stability β platí vztah: 

 

 iii KKKK 21  (7) 

 

Podobný systém rovnic lze napsat pro disociaci slabých kyselin a zásad, tvorbu iontových párů, 

„host-guest“ interakce apod. Jak je vidět, sledovaná látka (M ve výše uvedených rovnicích) 

se může v daném systému vyskytovat v různých formách (species), které so mohou lišit svým 

nábojem, molekulovou hmotností a některými dalšími vlastnostmi, a proto lze očekávat, 

že se bude lišit i jejich chování během analytické separace nebo migrace v životním prostředí. 

Z hlediska kinetiky příslušných reakcí můžeme rozlišit dvě situace [7,8]:  

 

(1) Rovnováhy je dosahováno pomalu ve srovnání s dobou trvání experimentu (inertní systémy, 

„zamrzlé“ rovnováhy). 

 

(2) Rovnováha je dostatečně rychlá, čas potřebný k dosažení rovnováhy je zanedbatelný ve 

srovnání s dobou trvání experimentu, např. s dobou separace látek (labilní systémy). 

 

V případě inertních systémů můžeme jednotlivé formy od sebe oddělit (na chromatogramu nebo 

elektroforeogramu se objeví dva nebo více píků), identifikovat či stanovit jejich množství. 

V případě labilních systémů jednotlivé formy od sebe oddělit nelze (na chromatogramu 

či elektroforeogramu se objeví pouze jeden pík), látka vykazuje chování, které je určitým 

„průměrem“ vlastností jednotlivých forem (species), pokud by samostatně existovaly. Odtud plyne 

i určité omezení analytické chemie, které si chemici někdy neuvědomují: Ne všechno dokážeme 

stanovit metodami analytické chemie, některé veličiny je nutno vypočítat metodami fyzikální 

chemie. Toto omezení naznačuje i občas používaný termín „analytická koncentrace“, značící 

většinou celkovou koncentraci, pro případ výše uvedených komplexotvorných rovnováh ve tvaru: 

 

 



n

i

iT MLc
0

 (8) 

 

Můžeme si to ukázat na několika modelových příkladech. V prvním případě jde o směs roztoku 

chloridu měďnatého s roztokem chloridu amonného Po smíšení tvoří měďnatý kation komplexy 
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s chloridovými anionty i amonným kationtem. Jak vidíme z distribučního diagramu, je měď 

v roztoku přítomna převážně ve formě volného kationtu. Ve druhém případě jde (mírně 

zjednodušeno) o použitou lázeň pro moření speciálních ocelí. Mořící lázeň obsahuje kyselinu 

dusičnou a kyselinu fluorovodíkovou, v průběhu moření dochází k rozpouštění železa, takže 

mohou být přítomny Fe
3+

, případně Fe
2+

 ionty (málo pravděpodobné). Jak vidíme z obr. 4b, je nyní 

železo přítomno převážně ve formě fluoridových komplexů. Jejich zastoupení obvyklými 

analytickými postupy stanovit nedokážeme a musíme je vypočítat pomocí známých 

termodynamických konstant. 

0.01%
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 CuOH+

 Cu2(OH)2+2

 CuCl+

 CuCl2 (aq)

 

 

 

6.98%

27.68%

65.28% 0.05%
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Obr. 4 (a) Distribuce jednotlivých forem mědi v roztoku chloridu měďnatého a amonného; (b) Distribuce iontů železa 

v použité mořící lázni obsahující kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Vypočteno pomocí Visual MINTEQ v.3 a databáze 

Vminteq30.  

 

V dalším, opět poněkud zjednodušeném případě (obr. 4c), jde o podzemní vodu, která obsahuje 

vápník, síranové anionty a z nějakého podzemního zdroje je nasycena plynným oxidem uhličitým. 

Pokud se do této vody dostane kation Cu
2+

, vzniknou různé typy komplexů měďnatého kationtu 

s přítomnými anionty (tedy sírany, uhličitany a pochopitelně i OH
-
), případně i smíšené komplexy. 

Pokud dojde k překročení součinu rozpustnosti nějaké sloučeniny, může dojít ke vzniku sraženiny. 

Paleta možných sloučenin je velice pestrá (jak je vidět na následujícím obrázku) a rozhodně 

je nedokážeme analytickými postupy všechny stanovit. Můžeme se ovšem pokusit vypočítat jejich 

zastoupení pomocí rovnovážných konstant, pokud jsou k dispozici. Rovnováhy uplatňující 

se v daném systému, obvykle silně závisí na pH. 
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Obr. 4c Distribuce jednotlivých forem mědi v roztoku, který obsahuje (kromě mědi) ještě sírany, vápník a je nasycen oxidem 

uhličitým. Modře jsou označeny ionty a komplexy v roztoku, červeně pak sloučeniny, které mohou vypadávat z roztoku ve formě 

pevné sraženiny. Vidíme, že v neutrální a slabě zásadité oblasti může z roztoku vypadávat měď ve formě malachitu (zásaditého 
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uhličitanu měďnatého), případně hydroxidu měďnatého. V kyselém prostředí se pochopitelné tyto složky rozpouštějí a měď zůstává 

v roztoku převážně jako volný kation Cu2+ (přesněji řečeno jako příslušný akvakomplex). Za povšimnutí stojí, že k rozpouštění 

sraženin dochází i při vyšším pH, kdy měď přechází do formy rozpustných vyšších komplexů, např. Cu(CO3)2
2-. To je poměrně 

běžný jev a je třeba ho brát v úvahu při odstraňování těžkých kovů z odpadních vod srážením.  

 

Z obrázku 4c vidíme, že pomocí známých součinů rozpustnosti můžeme předvídat i složení pevné 

fáze, čehož se využívá v geochemickém modelování. Geochemie má jen omezené možnosti 

experimentálního ověření svých modelů např. v laboratoři, a přesto se požaduje například 

při hodnocení bezpečnosti úložišť jaderného odpadu, aby použité modely byly spolehlivé po dobu 

statisíců až milionu let. Proto existují rozsáhlé databáze termodynamických konstant umožňujících 

předvídat chování složitých homogenních i heterogenních soustav. Podobné modelování můžeme 

využít i v laboratoři. Na posledním obrázku 4d vidíme srážení ekvimolární směsi chloridu 

železnatého a železitého plynným amoniakem. Vidíme, že optimální hodnota pH je asi 9 – 10 

a vzniká přitom pestrá směs sloučenin, ve které dominují magnetit, maghemit a hematit. 

Je pravdou, že složení pevné fáze dokážeme určit např. metodami rtg. difrakce (pokud jde o látky 

krystalické), přesto by byla analýza takové směsi tvrdým oříškem. 
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Obr. 4d Srážení směsi Fe2+ a Fe3+ plynným amoniakem 

 

Nemůžeme-li stanovit koncentrace jednotlivých forem, lze naopak pomocí analytických metod 

stanovit hodnoty rovnovážných konstant; využití chromatografických a elektromigračních metod 

k těmto účelům je popsáno v přehledném článku [8]. K matematickému vyjádření lze použít 

dlouho používaného [16], byť dnes již patrně překonaného konceptu limitních retenčních faktorů, 

kdy je celkový retenční faktor k vyjádřen jako vážený průměr (hypotetických) limitních retenčních 

faktorů jednotlivých složek ki podle vztahu: 

 

 ii xkk  (9) 

kde xi je molární zlomek příslušné formy, jež lze vyjádřit pomocí složení mobilní fáze 

a rovnovážných konstant. Jde o analogii konceptu efektivní elektroforetické mobility používaného 

v elektroforéze. Postup je založen na měření závislosti retence na složení mobilní fáze 

v kapalinové chromatografii, resp. migračních charakteristik v elektroforéze  

 

   cKfcKkfk iieffii ,,;,,    (10) 
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Podrobně je metoda měření konstant stability komplexů divalentních kationtů kovů popsána 

v práci [17], ovšem principy metody jsou uvedeny již v přechozí práci [18]. Podobný postup 

popsali současně Lin a Horvath [19].  V nejběžnějším případě měření konstant stability kationtů 

kovů na koloně plněné silně kyselým měničem kationtů je vyhodnocení založeno na vztahu [8], 
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 (11) 

který lze při vhodném experimentální uspořádání převést do tvaru Broulovy rovnice [8,18] 

 

 (12) 

 

 

již lze často dále zjednodušit na rovnici přímky. Metoda byla aplikována na stanovení konstant 

stability kationtů divalentních kovů i lanthanoidů s organickými ligandy a anorganickými anionty 

[17,18,20-23], později byla modifikována i pro použití v iontově-interakční chromatografii [24]. 

Analogický postup byl použit pro studium komplexotvorných ronvováh metodou kapilární 

elektroforézy [25,26]. Dá se říci, že jde o určitou adaptaci klasického Schubertova postupu [27] 

a jeho převedení ze statického do dynamického uspořádání. Získané konstanty stability, resp. 

podmíněné konstanty stability je možno použít při modelování transportu polutantů v životním 

prostředí [28], nicméně je třeba si uvědomit, že přírodní systémy jsou mnohem složitější, 

než chromatografická kolona plněná monodisperzní a vysoce homogenní stacionární fází. 
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 Tento příběh je osobnější, taky poněkud smutný, a je tedy psaný jinou formou, než ostatní příběhy (PJ). 

 

 Smutný příběh Broulovy rovnice 

Iontová chromatografie je určena především pro stanovení anorganických aniontů, nicméně první úspěšná separace 

zaznamenaná pracovníky Dow Chemical počátkem sedmdesátých let minulého století ukazuje separaci kationtů; byla 

použita metoda později nazývaná potlačovací (suppressed) nebo dvoukolonová (dual column) iontová chromatografie. 

Výsledky byly publikovány v r. 1975 a současně byl na trh uveden první iontový chromatograf využívající 

konduktometrické detekce a potlačování vodivosti mobilní fáze, což byly tehdy poznávací znaky iontové 

chromatografie. Iontové chromatografy dodávala firma DIONEX, která převzala patentová práva na tento typ přístrojů; 

dominantní úloha firmy DIONEX přetrvává dodnes, její jméno bylo ve své době téměř synonymem iontové 

chromatografie. Ovšem jiné firmy a badatelské týmy, částečně ve snaze obejít patenty firmy DIONEX, vyvinuly 

alternativní způsoby separace a detekce iontů - byla zavedena tzv. jednokolonová (single column) či nepotlačovací (non-

suppressed) iontová chromatografie a mnoho dalších variant, takže dnes se tímto pojmem označuje prakticky jakákoliv 

chromatografická technika určena pro separaci iontů. 

Zmíněný první iontový chromatogram znázorňoval vcelku jednoduchou separaci kationtů alkalických kovů. Záhy 

se ukázalo, že separace tzv. těžkých kovů je poněkud obtížnější oříšek. Odhlédneme-li od problému detekce (původní 

iontově chromatografický systém s potlačováním vodivosti eluentu není pro tyto ionty vhodný), zůstává před námi stále 

klíčový problém nedostatečné separace těchto iontů na chromatografické koloně. Tímto problémem jsme se začali 

zabývat na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století (původně byla cílem separace prvků vzácných 

zemin, to se však podařilo až později).  

Kationty těžkých kovů mají dosti podobné vlastnosti, iontový průměr i afinitu k běžným silně kyselým měničům 

iontů, takže pro zlepšení separace je nutno využít vedlejších komplexotvorných rovnováh v mobilní fázi. V literatuře 

bylo popsáno velké množství systémů, kde byla separace optimalizována metodou „pokus-omyl“. Na základě podnětů 

mého konzultanta Z. Šulcka (který byl přesvědčen, že při separaci kovových kationtů by mohly hrát mnohem 

významnější roli než dosud jednoduché organické kyseliny) a mého školitele K. Štulíka (který mi jednou vrazil do ruky 

tabulky konstant stability a vyzval mě, abych se pokusil toho nějak využít), jsme v práci Ion-exchange separation 

of metal cations on a dodecylsulphate-coated C 18 column in the presence of complexing agent nejen úspěšně 

separovali několik kationtů těžkých kovů (Cu2+, Ni2+, Co2+, Cd2+, Mn2+), ale odvodili jsme i vztah vyjadřující závislost 

retence kationtů na složení mobilní fáze. Příslušná rovnice vypadala na první pohled poněkud složitě: 
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Nicméně díky vhodnému experimentálnímu uspořádání (zejména konstantní koncentraci eluujících kationtů Ez+ 

v mobilní fázi) bylo možno řadu členů zahrnout do konstanty a rovnici podstatně zjednodušit. Dále následoval trik, který 

někteří znají již ze střední školy, viz např. tzv. „linearizaci“ Langmuirovy iozotermy – obrátíme-li příslušnou rovnici 

vzhůru nohama, vznikne z Langmuirovy izotermy rovnice přímky. Podobné transformace byly oblíbené v dobách, 

kdy měl výzkumník při vyhodnocování experimentálních závislostí k dispozici pouze tužku, pravítko a milimetrový 

papír, ale jsou užitečné i dnes. S použitím uvedeného triku lze rovnici přepsat do tvaru:  

 

 
 

který vyjadřuje závislost převrácené hodnoty retenčního faktoru na koncentraci komplexotvorného ligandu L v mobilní 

fázi, a možná ještě pořad vypadá dost složitě. Je to dáno tím, že je uvažována tvorba celé škály komplexů ML1 až MLn. 

Nicméně ve skutečnosti je možné uvažovat ve většině případů pouze tvorbu jednoho komplexu (obvykle toho prvního) 

a přítomnost ostatních komplexů zanedbat. Pak rovnice získá velice jednoduchý tvar rovnice přímky: 

 

 
 

Vynášíme-li tedy experimentálně získané hodnoty 1/k proti známé koncentraci ligandu v mobilní fázi, měli bychom 

dostat přímkovou závislost, z jejíž směrnice můžeme určit konstantu stability příslušného komplexu. Příklad takové 

závislosti je uveden na níže uvedeném obrázku. 
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Navržený postup se ukázal být vhodný pro stanovení konstant stability kationtů těžkých kovů i lanthanoidů 

s nejrůznějšími komplexotvornými činidly, což je předmětem několika publikací. Přibližně ve stejné době publikovali 

nezávisle na naši práci podobný postup Lin a Horváth z Yale University, naše metoda se však vyznačovala poněkud 

sofistikovanějším uspořádáním zaručujícím mj. měření při téměř konstantní iontové síle.  

 

 
Měření konstant stability vinanových komplexů 

 

Kolega Miroslav Broul tehdy disponoval „pokročilou“ výpočetní technikou (tuším stolním počítačem Sinclair) 

a zabýval se tedy vyhodnocováním experimentálních závislostí. Jednoho dne mi oznámil, že musí na pár dní 

do nemocnice. Pak jsem od něj dostal krátký vzkaz, že se objevily drobné komplikace, prý má nějaký „bor…el“ 

s krvinkami. Prosil mne taky, ať se postarám o jeho studenty (přešel mezitím z výzkumného ústavu na Katedru chemie 

pedagogické fakulty tehdy nově založené Univerzity J. E. Purkyně). Bylo to krátce před prázdninami. Po prázdninách 

jsem se dozvěděl smutnou zprávu, že Mirek zákeřné nemoci podlehl. 

Postup popsaný v našich pracích byl převzat řadou dalších pracovišť na celém světě a pronikl i do učebnic (přesněji: 

do nějaké sbírky příkladů vydané ve Francii), později byl adaptován i pro měření konstant stability pomocí kapilární 

elektroforézy. Před časem mne redakce Journal of Chromatography vyzvala, abych shrnul naše bádání v této oblasti 

formou přehledného článku. V tomto článku (vyšel v r. 2004) jsem pro rovnici 1/k=A∑βi[L]i zavedl název Broulova 

rovnice. Stále doufám, že si toho všimne širší odborná veřejnost a termín „Broulova rovnice“ začne být používán 

podobně jako rovnice Einsteinova nebo třeba Stokesova. Mirek by měl radost. 

 

Dodatek: Teprve o dost později jsem se dozvěděl, že námi „objevená“ metoda měření konstant stability je modifikací 

známého postupu pro měření konstant stability pomocí měničů iontů ve vsádkovém uspořádání. Tzv. Schubertova 

metoda byla publikována ve čtyřicátých letech minulého století. Dokonce i příslušný matematický vztah je podobný 

Broulově rovnici, místo retenčních faktorů vystupují rozdělovací koeficienty. V době, kdy jsme se zabývali 

chromatografickou separaci kovových kationtů, jsme Schubertovu práci neznali. A upřímně řečeno, dost pochybuji, 

že by nás přivedla k vývoji nové metody, i kdybychom ji znali. 
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4.2 SPECIACE A FRAKCIONACE POLUTANTŮ   

 

Chování chemických látek v životním prostředí, jejich toxicita a škodlivé vlivy na rostliny, 

živočichy i lidské zdraví závisí silně na formě, ve které se látka vyskytuje. Několik elementárních 

příkladů je uvedeno v následující tabulce.  

 

 

Tabulka 2 Příklady prvků, jejichž toxicita a nebezpečné vlastnosti se liší v závislosti na formě 

(volně podle [1], doplněno) 

 

Prvek Možné formy výskytu 

 

Cr Cr
3+

, CrO4
2-

 (Cr2O7
2-

) 

 

Si SiO2, aluminosilikáty, organokřemičité sloučeniny 

 

Sn Sn
2+

, Sn
4+

, DMT, TMT
 

 

F HF, CaF2 

 

P H2PO4
-
, HPO4

2-
, PO4

3-
, polyfosforečnany, organofosforečné sloučeniny 

 

Pozn.: V případě pevných látek se často výrazně liší vlastnosti různých krystalových forem látky, biologické účinky mohou záviset 

na velikosti částic (viz ekotoxicita nanomateriálů), nebo na tvaru (azbest). DMT = dimethylcín, TMT = trimethylcín.  

 

 

V této souvislosti se často hovoří o speciaci látek. Ačkoliv existuje oficiální definice tohoto pojmu 

[29], bývá používán dosti volně a v různých významech. Bacon a Davidson [30] rozlišují 

klasickou speciaci (rozlišení oxidačních stavů Cr), funkční speciaci (vztahuje se k roli, jakou hraje 

látka v životním prostředí, používají se pojmy jako „mobilní forma“, „biodostupná forma“), 

operační speciaci (vztahuje se ke způsobu, jakým se stanovuje, používají se pojmy 

„vodorozpustná forma“, „forma extrahovatelná v redukčním prostředí“, apod.). Zřejmě nám půjde 

o to, aby funkční a operační speciace spolu co nejlépe korespondovaly. V těchto případech by 

ovšem byl na místě spíše pojem frakcionace. Bez ohledu na použitou terminologii jde 

bezpochyby o jeden z hlavních úkolů environmentální analytické chemie. 

V některých, bohužel spíše ojedinělých případech, dokážeme jednotlivé formy látky (v této 

části budeme hovořit především o tzv. těžkých kovech) stanovit přímo – není problém stanovit 

Cr(III) a Cr(VI) klasickými postupy, nebo dokonce obě formy současně metodou iontové 

chromatografie [31] ve vodném roztoku, poněkud obtížnější situace nastane, máme-li stanovit 

poměr obou oxidačních forem v pevném vzorku, např. v kontaminované půdě. Do jisté míry jde 

o problém „rychlé“ vs. „pomalé“ rovnováhy a jejího narušení, jak bylo diskutováno v předchozí 

kapitole. Chromatografickými technikami lze od sebe odlišit anorganické a organické sloučeniny 

některých prvků (Hg, Sn, Pb), pokud je dokážeme bez porušení převést do kapalné či plynné fáze.  

Existují instrumentální techniky umožňující přímou speciaci prvků v pevných vzorcích – 

synchrotronová rtg. fluorescence (SXRF), protonová rtg. emisní analýza (PIXE), rtg. absorpční 

analýza (XANES, EXAFS) – nicméně jde o techniky náročné a nákladné, většinou obtížně 

dostupné. Často se vyznačují i nedostatečnou citlivostí z hlediska speciace toxických prvků 

v reálných matricích, a jejich použitelnost je tedy omezena na určité spíše modelové případy. 
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Výše uvedené otázky týkající se environmentálních rizik chemických látek lze formulovat 

pro těžké kovy (analogicky pro jiné polutanty) jazykem chemikům bližším, např.: Jaké jsou 

interakce daného kovu se složkami půdního komplexu, jak pevně (jakými silami či vazbami) je 

vázán na půdní minerály, jaké jsou jeho interakce s půdní organickou hmotou, jak pevně je vázán 

do komplexů,…? Vzhledem k velké složitosti přírodních systémů je obtížné tyto interakce 

předpovídat teoreticky, a proto se environmentální chemici uchylují k experimentům, které 

napodobují přírodní procesy. Často jde o různé typy vyluhovacích (extrakčních) testů 

v nejrůznějších uspořádáních (vsádkové, kolonové, jednorázové, vícestupňové, sekvenční), 

pomocí nichž se snažíme odhadnout, jaký podíl těžkého kovů může proniknout do spodních vod, 

jaký podíl pronikne kořenovým systémem rostlin do potravního řetězce apod. Některé testy 

dovolují odlišit antropogenní znečištění od přirozených obsahů prvků v dané lokalitě, jiné testy 

používají zemědělci k odhadu využitelného podílu živin v půdě. Z uvedeného je zřejmé, 

že vhodnějším termínem pro tento typ zkoušek je frakcionace. V environmentální analytické 

chemii tyto extrakční postupy jednoznačně převládají – celkové koncentrace kovů se v půdách, 

sedimentech či pevných odpadech se stanovují jen zřídka a dokonce ani legislativa 

to (až na výjimky) nevyžaduje. Je třeba si uvědomit, že jde o empirické postupy (operationally 

defined), u nichž ztrácí smysl jeden ze základních pojmů analytické chemie, totiž správná 

(či pravá) hodnota. Návaznost měření a vzájemnou porovnatelnost je třeba zajistit pomocí 

zvláštních typů certifikovaných referenčních materiálů nebo mezilaboratorních porovnání, 

jež ovšem zdaleka nejsou k dispozici pro všechny typy zkoušek. 

Mezi sofistikované frakcionační postupy patří sekvenční extrakční testy, z nichž nejznámější je 

Tessierův pětistupňový test [32] určený původně pro hodnocení rizik spojených s vyluhováním 

těžkých kovů ze sedimentů do vodních toků. Rozšířený je i poněkud jednodušší test vyvinutý 

Community Bureau of Reference of the Commision of the European Communities, tzv. BCR test, 

u něhož bylo dosaženo vyšší míry harmonizace.  

 

 

 
 
Obr. 5. BCR sekvenční test umožňující rozlišit 3 hlavní frakce či podíly, v nichž se může sledovaný kov ve vzorku vyskytovat: 

V prvém stupni se uvolni slabě zadržované podíly (snadno mobilizovatelné pomocí slabých minerálních kyselin), po odstředění 

se na reziduum z prvního kroku působí redukčním činidlem, které má zredukovat oxidy Fe a Mn ve vzorcích obvykle přítomné 

a uvolnit tak podíl na ně vázaný, ve třetím kroku se působí dosti silným oxidačním činidlem, které má rozložit organický podíl 

vzorku a uvolnit tak organicky vázaný podíl příslušného kovu. V reziduu (např. silikátové matrici) zůstává podíl, který je velmi 

pevně vázán v matrici, je pro rostliny nedostupný, nepodléhá migraci a představuje tedy minimální riziko pro životní prostředí.  
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Testy se běžně používají i pro hodnocení kontaminovaných půd; na následujícím obrázku 

je demonstrována možnost imobilizace kadmia v půdě pomocí některých organických i 

anorganických přípravků. 

 

 

 
 
Obr. 6. Vliv různých aditiv na frakcionaci Cd v kontaminované půdě. Hodnoceno pomocí BCR sekvenčního extrakčního testu 

[33]. 

 

Cenné informace mohou extrakční testy poskytnout i o charakteru vazby polutantu 

na heterogenních sorbentech [34-36]. 

Zmíněné extrakční testy bychom mohli zařadit do skupiny „nevyčerpávajících extrakčních 

metod“ (non-exhaustive extraction techniques, NEETs), ovšem tento termín se používá spíše 

v souvislosti se stanovením biologicky degradovatelného podílu organických polutantů v půdách 

[37,38]. Podobně jako v případě kationtů kovů posuzujeme systém rovnováh (zde obvykle 

hydrofobních interakcí) mezi polutantem, organickými složkami půdy, buněčnou stěnou 

mikroorganismů, biosurfaktanty atd. Tyto postupy jsou vhodné pro hodnocení průběhu 

bioremediace půd kontaminovaných organickými polutanty. Jiný způsob je popsán v následující 

kapitole.  

 

 

4.3 SLEDOVÁNÍ STAVU PŮDNÍCH MIKROBNÍCH SPOLEČENSTEV PŘI 

BIOREMEDIAČNÍCH PRACÍCH 

 

Při odstraňování organických polutantů z půd či jiných složek životního prostředí hrají 

významnou úlohu biologické metody, zejména metody využívající působení živých 

mikroorganismů. Při řízení bioremediačních prací je třeba pravidelně sledovat stav mikrobních 

společenstev, klasické kultivační metody jsou však pro tento účel pomalé. Jeden z možných 

postupů je analýza fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) [39];  na tomto přístupu můžeme 

ukázat, jak vcelku jednoduchá analytická metoda může poskytnout cenné výsledky, pokud 

interpretaci provádí pracovník s dostatečnými znalostmi souvisejících oborů, zde mikrobiologie, 

biochemie či fyziologie mikroorganismů. 
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Fosfolipidová dvojvrstva je základním prvkem biologických membrán. Membránové 

fosfolipidy se vyznačují rychlou metabolickou obměnou, která zaručuje rychlé odezvy 

cytoplazmatické membrány na změny ve vnějším prostředí buňky. Po smrti mikroorganismu 

dochází k rychlému rozkladu fosfolipidů; informace o složení fosfolipidů lze tedy korelovat 

s vlastnostmi živé biomasy. Pomocí PLFA můžeme vyhodnotit mj. následující charakteristiky 

důležité pro řízení bioremediačních prací: 

 

 Množství živé mikrobiální biomasy. 

 Strukturu mikrobního společenstva. 

 Fyziologický stav půdních mikroorganismů. 

 Diverzitu mikrobních společenstev. 

 

Stanovení PLFA se provádí plynovou chromatografii (GC/MS) po esterifikaci methanolem. 

Z poměrů jednotlivých mastných kyselin a jejich změn můžeme odhadnout nejen kvantitu 

mikrobní biomasy a složení mikrobního společenstva, ale i jeho „kondici“, tedy schopnost 

odbourávat škodlivé látky v půdě. 

Možnosti uplatnění analytické chemie při ochraně životního prostředí se výrazně zvyšují, pokud 

analytik ovládá základy jiných vědních disciplín a dokáže spolupracovat se specialisty z jiných 

oborů (biology, fyziky, toxikology, matematiky a statistiky aj.). To samozřejmě klade mimořádně 

vysoké nároky na všestranné vzdělání environmentálních analytických chemiků. Výzvy, které stojí 

před současnou environmentální analytickou chemií, to však vyžadují. 

 

 

 

5  ENVIRONMENTÁLNÍ ANALYTICKÁ CHEMIE – VÝZVY A 

TRENDY 

 

K trvalým úkolům analytické chemie patří neustálé zlepšování výkonnostních charakteristik 

používaných metod. V environmentální analytické chemii vystupují do popředí požadavky 

na snižování meze detekce a meze stanovení, na zlepšování reprodukovatelnosti a zejména 

požadavek na zvyšování robustnosti analytických metod, které pak umožní spolehlivé stanovení 

širokého spektra analytů v nejrůznějších typech environmentálních vzorků. Rostoucí tlak 

na zlepšování ochrany životního prostředí vyvolává rovněž potřebu vývoje nových analytických 

metod. Mnohem více bychom potřebovali vědět o interakcích chemických látek se složkami 

životního prostředí, a to nejen s neživými součástmi přírody (minerály, huminovými látkami), 

ale i s živými organismy (objasnění mechanismů bioakumulace či biotransformace), což vyžaduje 

nový pohled nejen na samotné analytické metody, ale zejména na metody vzorkování 

a na metodiku měření v širším slova smyslu. 

Další výzva pro analytické a environmentální chemiky by se dala zformulovat do věty: Jak 

vytěžit co nejvíce z výsledků chemických analýz? Připomeňme na jedné straně, že pokročilé 

chemické analýzy jsou velmi nákladné, nicméně přesto jsou financovány rozsáhlé monitorovací 

programy (monitoring půd, povrchových vod, ovzduší, …), ne vždy navzájem koordinované. 

Je otázkou, zda obrovské množství dat z těchto programů je plně a účelně využito. Nejde jen 

o aplikaci pokročilých statistických, metod „dobývaní dat“ (data mining) nebo metod umělé 

inteligence (ANN), ale především o pokročilejší interpretaci získaných informací. Malý příklad 

je uveden v předchozí kapitole – výsledek chemické analýzy (stanovení PLFA) umožňuje 

při správné interpretaci řízení složitých bioremediačních procesů. Ukazuje se, že jedním 

z klíčových slov v analytické laboratoři se stává „spolupráce“ (dalším klíčovým slovem je 

„zodpovědnost“, neboť výsledky chemických analýz a jejich interpretace mívají dalekosáhlé 
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dopady finanční, environmentální, zdravotní, sociální a jiné). Dnes již (doufejme) překonaným 

konceptem je pojetí analytické laboratoře jako „černé skříňky“, do níž na jedné straně vstupují 

„požadavky“ („zadání“) a na druhé straně vystupují „výsledky“ (automaticky generovaný protokol 

s několika čísly). Jak již bylo zdůrazněno, smysluplné využití výsledků analýz vyžaduje spolupráci 

se specialisty z jiných oborů nejen při interpretaci výsledků, ale i při formulaci zadání a plánování 

experimentů. Dobrým příkladem charakteristickým pro environmentální analytickou chemii 

je získávání informací z výsledků analýz říčních sedimentů, kdy je na sedimenty ukládané 

v říčních nivách pohlíženo jako na hmotný archív uchovávající informace o historii území [41]. 

Předpokladem úspěchu je opět víceoborový přístup, v tomto případě využití nástrojů a znalost 

geologie, geochemie, geoinformatiky aj. 

Snad největší výzvu pro environmentální chemii představuje překotný vývoj a zavádění nových 

technologií, jež vyvolává potřebu hodnocení jejich dopadů na životní prostředí. V poslední době 

jde zejména o hodnocení vlivů nanotechnologií a nanomateriálů.  

Je sice pravda, že nanomateriály jsou s námi odjakživa [42], nicméně díky rozvoji 

nanotechnologií se objevují nové materiály, jejichž vliv na lidské zdraví a životní prostředí není 

dosud dostatečně prozkoumán (engineered nanomaterials, ENMs). Určité nejasnosti panují 

už v samotné definici nanomaterálů, běžně se však za nanočástice označují takové částice, jejichž 

alespoň jeden rozměr leží v rozmezí 10
0
 – 10

2
 nm [43]. Se zmenšováním rozměru částic se mění 

poměr povrch/objem a díky tomu nanočástice vykazují kvalitativně odlišnou chemickou, 

katalytickou a (zřejmě i) biologickou aktivitu. Mění se též jejich mobilita v životním prostředí 

i schopnost akumulace v živých organismech či schopnost pronikat do různých orgánů živočichů 

i lidí. Následující obrázek uvádí hlavní typy nanočástic, jejich aplikace, vlivy na životní prostředí 

a metody charakterizace.   

 

 
 

Obr.7. Nanočástice – typy, aplikace, charakterizace, vlivy na životní prostředí [42]. 

 

 

Z hlediska chemického složení patří k nejdůležitějším nanomateriálům: 

 

 Nanomateriály na bázi uhlíku (fullereny, nanotrubičky, grafen) 
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 Nanokrystalické oxidy kovů (MgO, ZnO, MnO2, TiO2, CeO2 aj.) 

 Kovové nanočástice nebo nanovrstvy (Ag, Au, Pt, aj.) 

 Polymerní (organické) nanomateriály (nanovlákna, nanotkaniny) 

 

Hodnocení vlivů nanočástic na životní prostředí a lidské zdraví, ale i jejich efektivní aplikace 

v různých odvětvích, vyžadují především jejich co nejúplnější charakterizaci. Zatím citelně chybí 

standardizované a všeobecně akceptované metody charakterizace nanočástic a úplný není ani 

seznam toho, co by se vlastně mělo měřit, nicméně shoda panuje v tom, že při charakterizaci 

nanočástic je nutno využít kombinace chemických, fyzikálních a biologických metod. K nejčastěji 

uváděným charakteristikám patří (v závorkách jsou uvedeny používané metody): 

 

 velikost částic (mikroskopie, rozptyl světla) 

 tvar, morfologie (různé typy mikroskopie – SEM, TEM, AFM) 

 schopnost agregace 

 měrný povrch, distribuce velikostí pórů 

 fázové složení (XRD) 

 celkové chemické složení (XRF) 

 chemické složení povrchové vrstvy (XPS), charakter a počet funkčních skupin na povrchu, 

acidita/bazicita, povrchový náboj, PZC, hydrofobicita aj. 

 katalytická aktivita, chemická reaktivita (chemické testy) 

 toxicita, ekotoxicita (toxikologické testy) 

 

Z uvedeného přehledu je vidět, že na důležitosti nabývají fyzikální metody a další ne-chemické 

postupy [44]. Renesanci zažívají i metody „obyčejné“ optické mikroskopie, zejména díky 

dostupnosti kvalitních zařízení pro dokumentaci pozorování a rozvoji metod analýzy obrazu. 

Mikroskopie je např. uznávanou metodou pro stanovení azbestu. Metody elektronové mikroskopie 

(SEM, TEM, HRTEM) samozřejmě poskytují detailnější informace o povaze nanočástic. Obrázek 

8a,b ukazuje rozdílné tvary částic oxidu ceričitého připraveného různými postupy – na obr. 8a 

je oxid ceričitý připravený homogenní hydrolýzou, zatímco na obr. 8b je oxid ceričitý připravený 

tepelným rozkladem uhličitanu ceritého; obě formy se výrazně liší chemickou reaktivitou, 

jmenovitě schopností rozkládat organofosforečné sloučeniny. Ještě detailnější pohled 

na nanočástice poskytuje transmisní elektronová mikroskopie (obr. 8c). 

Přehled aplikací nanomateriálů přesahuje rámec této práce. Za zmínku stojí využití 

nanomateriálů v medicíně tvořící základ nového oboru – nanomedicíny. Byla publikována řada 

velice slibných výsledků založených na nečekaných vlastnostech nanočástic a jejich schopnosti 

katalyzovat organické reakce za mírných (fyziologicky přijatelných) podmínek. Některé 

nanomateriály patří do skupiny anorganických analogů enzymů – nanozymů [46]. Obr. 9 ukazuje 

možnost srovnání reaktivity nanomateriálů pomocí standardního testu na stanovení fosfatázy.  

Schopnost některých nanomateriálů reagovat s biologicky významnými molekulami (ATP, 

ADP, RNA) ovšem nabádá k velké opatrnosti při jejich masovém zavádění. Je třeba nalézt 

a verifikovat metody měření biologických účinků nanomateriálů, definovat soubor metod 

pro jejich úplnou charakterizaci, a nalézt vztahy mezi jednotlivými fyzikálními charakteristikami, 

užitnými vlastnostmi a (případnými) škodlivými vlivy.  
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Obr. 8. Elektronová mikroskopie – a) CeO2 připravený kalcinací uhličitanového prekurzoru; b) CeO2 připravený homogenní 

hydrolýzou, obojí SEM; c) reaktivní sorbent na bázi TiO2, TEM  [45]. Foto SEM P. Vomáčka. 

 

 

 

a) 

c) 

b) 
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Obr. 9. Testování aktivity reaktivních sorbentů na bázi CeO2 pomocí standardního testu ALP-MEG L 500 (Erba Lachema) 

na stanovení alkalické fosfatázy. B-500 a B-900 jsou vzorky CeO2 připravené z uhličitanového prekurzoru (vialky č. 1 a 2), HoH 

je vzorek CeO2 připravený homogenní hydrolýzou (č. 3),  KOM je komerční nano-CeO2 (č. 4). Foto V. Pilařová. 

 

 
 Tento příběh se od ostatních odlišuje tím, že nenese žádnou viditelnou českou stopu. Může však být o to více poučný pro každého doktoranda 

(a jeho školitele). Převzato jen s mírnými úpravami z Nature Vol. 496, no. 7445, p.270 (2013). 

 

 

Poučný příběh dvojité šroubovice 

I na těch největších vědeckých objevech mají svůj podíl obyčejné věci. Pro Raymonda Goslinga, mladého biofyzika 

a PhD studenta, byla touto věcí kancelářská sponka, na kterou namotal vlákna DNA, aby zůstala natažená a on pak mohl 

pořídit rtg. snímek molekuly. Stalo se to jednoho dne (spíše pozdě v noci) v květnu 1952 a snímek je znám jako 

legendární „fotografie 51“, z níž James Watson usoudil, že molekula DNA má tvar zkrouceného dvojitého žebříku, jehož 

příčky hrají klíčovou úlohu v mechanismu dědičnosti. Zbytek historky je známý. Na základě výzkumů na University 

of Cambridge zveřejnili Watson a Crick článek v časopise Nature, ve kterém se objevil nádherný obrázek dvojité 

šroubovice (ručně načrtnutý Crickovou ženou Odile) [J. D. Watson, F. H. C. Crick, Nature 171, 737-738; 1953]. 

Ve stejném čísle časopisu se objevily dva jiné články o DNA – autory prvního z nich byli Maurice Wilkins, Alec Stokes 

a Herber Wilson, autory druhého byli Raymond Gosling a jeho školitelka Rosalind Franklinová. Wilson se později stal 

klíčovou postavou projektu lidského genomu, zatímco Gosling je často opomíjen, hovoří-li se o objevu struktury DNA.  

Zmíněné tři články byly v Nature publikovány bez recenzního řízení, což je věc dnes nepředstavitelná. John Randall, 

vedoucí skupiny biofyziků na King’s College, a Lionel Brimble, redaktor Nature, byli členy stejného pánského klubu 

Athenaeum. Randal přesvědčil Lionela, aby zveřejnili všechny články společně. V pilotním článku Watsona a Cricka 

není ovšem o podílu Goslinga ani zmínka. Gosling brzy poté opustil výzkumnou skupinu beze stopy hořkosti se slovy, 

že na to „není dost dobrý“.  

Velké objevy vyžadují inspiraci, zanícení, genialitu i odpovídající ambice. Vyžadují ovšem také doktorandy, kteří 

tráví v laboratoři dlouhé hodiny a pozdě v noci improvizují s tím, co najdou v šuplíku. Ne vždy se jim dostane ocenění, 

které by si zasloužili. Příběh Ramonda Goslinga je výzvou, aby se tento trend změnil.  
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6  DODATEK: VALIDACE, GLP A JINÁ CIZÍ SLOVA 

 

6.1 ÚVOD 

Mnozí studenti, pro něž je chemie koníčkem a kteří se zaujetím a výborným prospěchem 

vystudovali na vysoké škole analytickou chemii, jsou poté, co byli „vrženi do praxe“, značně 

rozčarování tím, že se po nich vyžaduje spousta jiných věcí, než se na škole naučili. Nutno říci, 

že to skoro nevyhnutelně potká každého vysokoškoláka – čerství učitelé si stěžují, že je nikdo 

neučil, jak správně vést třídní knihu a vyplňovat výkazy, své by o tzv. „papírování“ mohli 

vyprávět lékaři, i technici a technologové bývají zahlceni množstvím formálních pravidel, zejména 

pokud nastoupí do firmy řízené zahraničními manažery. Na takové situace nemůže absolventy 

škola nikdy úplně připravit a snad to ani není jejím úkolem. Své místo tu vždy bude mít „škola 

života“. 

Analytický chemik, pokud opustí akademickou sféru a nastoupí do běžné laboratoře zabývající 

se rutinními analýzami (třeba složek životního prostředí), nutně narazí na pojmy jako akreditace, 

autorizace, certifikace, validace, verifikace …,nebo zkratky jako QA/QC, GLP, SOP a řadu 

dalších. Obecně jde většinou o pojmy z oblasti tzv. managementu kvality
4
, což je záležitost, 

bez které nemůže žádná laboratoř fungovat (byť někdy sama ani netuší, že má nějaký systém 

managementu kvality zavedený). Je proto s podivem, že se ještě dnes najdou absolventi vysokých 

škol s velmi dobrou úrovní výuky analytické chemie, kteří o těchto pojmech mají jen mlhavé 

pojetí. V tomto dodatku se pokusíme význam některých uvedených pojmů osvětlit, pokud možno 

bez použití obecných a formálních definic. Pokud se to alespoň zčásti podaří, měl by čtenář 

pochopit, že management kvality není jen formální záležitost, ale promyšlený systém, který může 

laboratoři přinést mnoho užitečného. Začneme pojmem, který snad do managementu kvality 

ani nepatří, neboť je nevyhnutelně spojen s každým měřením, tedy i s chemickou analýzou; 

tím pojmem je nejistota. 

 

6.2 NEJISTOTA JE DOBRÁ VĚC 

Pokud dostaneme z laboratoře protokol o analýze vody, kde je napsáno, že vzorek obsahuje 

14,85 mg/l dusičnanů, pak máme jedinou jistotu – že to není pravda. Měli bychom zvážit, 

zda s takovou laboratoří máme dále spolupracovat. (Pokud tam bude napsáno 14,84752361 g/l, 

pak je situace jasná – diletantismus se projevuje mj. uváděním nepřiměřeného počtu platných 

číslic, což by měli vědět i studenti prvních ročníků.) Výsledek 14,85 mg/l vypadá docela rozumně, 

nicméně pravděpodobnost, že se laboratoř „strefí“ do „správné“
5
 či „pravé“ hodnoty, je nulová. 

                                                 
4
 Čas od času se v odborných kruzích vedou „zasvěcené“ debaty o tom, zda je správnější používat slovo „kvalita“ 

či „jakost“. „Jakost“ a „kvalita“ nejsou synonyma ve všech svých významech, lze si tedy představit, že vedle systému 
„managementu kvality“ existuje též systém „managementu jakosti“. Je dobré mít bohatší slovní zásobu, která nám 
umožňuje volit v různých kontextech různá slova. Horší je, když se z příručky jakosti stane příručka kvality jedním 
nařízením „z moci úřední“, aniž by se na jejím obsahu cokoliv změnilo. Po dlouhou dobu byl preferovaným termínem 
„jakost“, nicméně v současné době převládá názor, že se má používat pojem „ kvalita“ (a někteří auditoři se na tom 
dokážou vyřádit). Časem se to jistě zase obrátí. Debaty na toto téma se v Čechách vedou už od 15. století. Pojem 
„jakost“ označuje i určitou filozofickou kategorii, a tak lze v ortodoxní české filozofické literatuře nalézt místo dvojice 
„kvalita/kvantita“ krásnou českou dvojici „jakost/kolikost“. Filozofové v tom snad mají jasno. Slovo „jakost“ je 
vnímáno jako slovo českého původu, ovšem jeho starší a po dlouhou dobu (a v příbuzných jazycích) převládající 
forma „kakost“ odkazuje na společný kořen s latinským qualitas.  
5
 Některé vcelku běžné termíny jsou uváděny v uvozovkách, neboť současná terminologie v této oblasti je dosti 

rozkolísaná a občas se příčí zdravému rozumu, či alespoň terminologii používané ve starších učebnicích analytické 
chemie. Trochu podrobněji o tom pojednáme v příští kapitole, zájemce odkazujeme též na Metodický list č. 2 
a příručku Metrologická terminologie na webových stránkách EURACHEM-ČR: http://www.eurachem.cz/metodicke-
listy.php   

http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php
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Navíc tu „správnou“ či „pravou“ hodnotu nikdy neznáme a nebudeme nikdy znát, ani když si ten 

vzorek k analýze sami pečlivě namícháme z nejčistších dostupných chemikálií. Přesto výsledek 

14,85 mg/l pro nás není bezcenný. Máme-li určité znalosti a zkušenosti, můžeme celkem rozumně 

předpokládat, že skutečná hodnota koncentrace dusičnanů leží „někde poblíž“ hodnoty uvedené 

na protokolu. Pro taková čísla máme vypěstovaný určitý cit, leccos můžeme vydedukovat též 

z počtu platných číslic - výsledky chemických analýz obvykle vyjadřujeme pomocí 3 až 4 platných 

číslic (pro srovnání: fundamentální fyzikální konstanty jsou známy s přesností na 15 platných 

číslic). Ve starších tabulkách můžeme najít i čísla ve tvaru 14,854, což značí, že poslední číslice 

již není zcela jistá. V současné době ovšem jsme schopni stanovovat stopová množství látek 

na úrovni µg/kg či dokonce ng/kg. Zde se navíc zřetelně uplatní tzv. Horwitzův zákon zmíněný 

v předchozích kapitolách. Kdybychom se například pokusili vyjádřit výsledky stanovení dioxinů 

v půdě v procentech, pak můžeme dostat čísla 0,000023% nebo 0,000032%. Pro taková čísla 

už většinou cit nemáme, nedokážeme odhadnout, jak moc se které z nich blíží skutečné hodnotě, 

nebo zda náhodou nejsou obě hodnoty „správné“. Pokud je limit stanovený vyhláškou 0,000030%: 

Máme podniku „napařit“ pokutu, nebo ne?  

Tyto a podobné problémy vyvolaly v uplynulých letech změnu paradigmatu v analytické 

chemii, resp. změnu názoru na úlohu analytické chemie. Změny se projevily více či méně zřetelně 

v různých oblastech, velkou část lze zahrnout do spojení zákaznický přístup. Na uvedeném 

příkladu můžeme posun ve vztahu analytik – zákazník demonstrovat následující úvahou: Proč 

bych se já jako zákazník laboratoře měl domýšlet, jak asi přesně se laboratoř „strefila“ do správné 

hodnoty? Proč by mi tu informaci nemohla poskytnout samotná laboratoř, která konec konců 

o použitých metodách ví nejvíce? Dnes by tedy měl být každý výsledek chemické analýzy doplněn 

údajem o nejistotě
6
 měření. 

Vraťme se tedy na začátek: Na protokolu z laboratoře by měl být výsledek uveden ve formě 

(14,85±0.15) mg/l, případně 14,85 mg/l ± 10% rel. Jde tedy o intervalový, nikoliv bodový odhad. 

Nejistota měření je onen interval (exaktnější definice mluví o parametru přidruženém k výsledku 

měření), o kterém můžeme předpokládat, že v něm leží „správná“ (skutečná) hodnota. Korektní 

určení nejistoty měření představuje téměř samostatnou vědní disciplínu a postupy pro stanovení 

nejistoty měření se zde nebudeme zabývat. Důležitější je umět výsledek s nejistotou správně 

interpretovat. Údaj (14,85±0.15) mg/l nám říká, že skutečná hodnota koncentrace dusičnanů leží 

s velkou pravděpodobností (přesněji řečeno: s danou pravděpodobností, obvykle 95%-ní) 

v rozmezí 14,70 až 15,00 mg/l. Vždy existuje nenulová pravděpodobnost, že skutečná hodnota leží 

(kdekoliv) mimo tento interval. Pokud to někomu připomíná statistiku a interval spolehlivosti, je 

na dobré cestě. Způsob vyjádření i interpretace jsou podobné. Nejistota se podobně jako interval 

spolehlivosti vypočte jako určitý násobek směrodatné odchylky (tím násobkem je při výpočtu 

nejistoty tzv. koeficient rozšíření, běžně se používá k=2, což odpovídá 95%-ni pravděpodobnosti). 

Mezi intervalem spolehlivosti a nejistotou měření je jeden podstatný rozdíl – při odhadu nejistoty 

měření se nepoužívají jen statistické metody (byť jejich znalost je nezbytná), nýbrž je potřebný 

mnohem komplexnější přístup vyžadující hluboké porozumění celému procesu měření. Nejistota 

měření rozhodně není „plus/mínus“ směrodatná odchylka, i když výpočet směrodatné odchylky 

představuje pro odhad nejistoty solidní základ.   

Zavádění nejistot měření v analytických laboratořích počátkem devadesátých let minulého 

století se setkalo s určitými rozpaky na obou stranách. Technologové a technici, prostě zákazníci 

laboratoře znervózněli, když nedostali do ruky „pevné číslo“ – byli zvyklí mít „jistotu“ 

(ve skutečnosti jim vyhovoval stav blažené nevědomosti). (Opět připomínáme často přehnanou 

                                                 
6
 „Nejistota“ je v tomto kontextu poměrně nešťastně zvolený termín.  Jednak sugeruje něco negativního, jednak 

ani přesně nevystihuje podstatu věci – patrně výstižnější (byť opět “negativně“ vyznívající) by byl termín „neurčitost“, 
ten však už byl „obsazen“ Heisenbergovým principem neurčitosti. V angličtině (uncertainty) oba pojmy splývají, nebo 
se zaměňují, což občas vede ke zmatkům. 
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oblibu tzv. „tvrdých dat“ mezi pseudo-odborníky napříč odborným a politickým spektrem.) Ani 

laboratořím nebylo příjemné nést kůži na trh a přiznat, že nejistoty u stopových analýz se pohybují 

v desítkách procent. Povědomí o reálných hodnotách nejistot bylo (a stále je) velmi malé, 

„Horwitzovu trumpetu“ zná málokdo. 

K čemu jsou tedy nejistoty dobré? Představme si, že povolené množství dusičnanů ve vodě 

je 15 mg/l. Laboratoř k tomuto účelu způsobilá (tedy akreditovaná – viz dále) provede odběr 

a analýzu vzorků platnými (tedy validovanými – viz dále) postupy a dodá nám výsledek včetně 

nejistoty, tedy ve formě intervalu. Ve vztahu ke stanovenému limitu mohou nastat tři základní 

situace znázorněné na následujícím obrázku: 

 

 
 

Obr. A1: Posouzení shody s danou (horní) mezí. Mírně upraveno podle ILAC-G8:03/2009: Guidelines on the Reporting of 

Compliance with Specification 

 

 

Nyní máme rozhodnout, zda obsah dusičnanu ve vodě překročil povolenou mez, nebo ne. Obecně 

jde o úlohu z oblasti testování hypotéz a k jejímu řešení lze přistoupit různými způsoby. Nicméně 

v praxi musí být (měla by být) rozhodovací pravidla stanovena předem a jednoznačně. Nejčastěji 

užívaná rozhodovací pravidla jsou uvedena v normě ČSN ISO 10576-1: Směrnice pro hodnocení 

shody se specifikovanými požadavky. V této normě případy 3a a 3b více méně splývají a zmíněné 

tři případy jsou řešeny následujícím způsobem: 

 

1. Interval nejistoty výsledku měření leží (celý) uvnitř oblasti přípustných hodnot (zde pod 

stanovenou mezí). Pak lze vydat prohlášení o shodě; norma uvádí i doporučenou 

formulaci: Test shody prokázal mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost, že hodnota znaku 

je ve shodě s požadavky. 

2. Interval nejistoty výsledku měření leží (celý) uvnitř oblasti nepřípustných hodnot (zde nad 

stanovenou mezí). Pak lze vydat prohlášení o neshodě; doporučená formulace: Test shody 

prokázal mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost, že hodnota znaku není ve shodě 

s požadavky. 

3. Zahrnuje-li interval nejistoty mez danou specifikací, je výsledek zkoušky neprůkazný 

a norma doporučuje použít následující formulaci: Test shody nebyl schopen mimo 

jakoukoliv pochybnost prokázat, že hodnota znaku je či není ve shodě s požadavky. 

 

 

Př. 1 

LIMIT 

Př. 3b 

Př. 3a 

Př. 2 
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Můžeme si ukázat ještě jeden obrázek (Obr. A2) demonstrující význam reálného odhadu nejistoty. 

Představme si, že máme k dispozici dvě laboratoře, které jsou schopny dodat výsledky stejných 

analýz, ovšem každá laboratoř uvádí jinou nejistotu. Je jasné, že pokud budeme používat výsledky 

laboratoře B, pak mnohem častěji nastane situace znázorněná v případě 3, tedy nebude možno 

rozhodnout, zda vzorek vody vyhovuje nebo nevyhovuje předepsanému limitu, a výsledky analýzy 

(za které musíme tak jako tak zaplatit) nám budou k ničemu. Z pohledu laboratoře B je všechno 

v pořádku, její výsledek je (s danou pravděpodobností) správný. 

 

 
 

Obr. A2: Výsledky s různou nejistotou a posouzení shody s danou mezí 

 

Je třeba zdůraznit, že k uvedené situaci by nemělo dojít. Dobře vedené laboratoře, které mají 

zavedené odpovídající postupy pro stanovení nejistot, poskytuji pro podobné typy analýz 

i podobné hodnoty nejistot (ostatně, platí zde Hortwitzův „zákon“). V uvedeném případě 

je alespoň v jedné z laboratoří něco špatně. Klidně to může být i v laboratoři A – nerealistické, 

nápadně nízké hodnoty nejistot bývají podezřelé. To je věc, kterou by měl vzdělaný chemik ne-

analytik umět poznat.  

 Uvedená rozhodovací pravidla nejsou samozřejmě jediná možná a celá úloha může být 

formulována poněkud složitěji. Jako příklad vezměme situaci, kdy máme rozhodnout, 

zda sportovec použil nějakou zakázanou látku, nebo ne. To se obvykle posuzuje podle toho, 

zda obsah určitého metabolitu v moči přesáhne určitou mez. Zde ovšem touto mezí je nějaká 

„přirozená“ koncentrace metabolitu, která je sama o sobě zatížená značnou variabilitou, tedy 

nejistotou. Pak by bylo žádoucí i tuto variabilitu brát v úvahu při rozhodovacím procesu. Možné 

postupy zde nebudeme dále rozebírat. Za zmínku stojí, že přes obrovské úsilí právníků postižených 

sportovců se výsledky analýz dopinkových laboratoří skoro nikdy nepodařilo zpochybnit. 

Rozhodovací pravidla v dopinkové kontrole jsou dosti odlišná od výše uvedených pravidel, 

a podobně odlišná pravidla mohou být uplatňována i v jiných oblastech. Je tedy důležité předem 

zjistit, jaká pravidla jsou zavedena v oblasti našeho zájmu, např. při hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. 

Obecně se doporučuje, aby proces získávání informací (např. chemická analýza) a proces 

rozhodování (např. stanovení poplatků za vypouštění škodlivin) byly od sebe odděleny. Běžný 

protokol z laboratoře tedy zřídka obsahuje interpretaci výsledků (v určitém období to bylo 

výslovně zakázáno); jednou z výjimek, kdy laboratoř může poskytnout určitou interpretaci, 

je právě vyjádření o tom, zda výsledky analýz jsou ve shodě se stanovenými limity. 

LIMIT 

Laboratoř A 

Laboratoř B 
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Na nejistotu tedy není možno pohlížet negativně. Nejistota představuje určitou „přidanou 

hodnotu“, výsledek s nejistotou obsahuje více informací, než výsledek bez ní a je z tohoto hlediska 

kvalitnější. 
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6.3 VALIDACE  

Slovo validace je dnes pro analytického chemika běžné, nicméně počátkem devadesátých let 

minulého století znělo cize a málokdo si uměl představit, co se za ním skrývá. I dnes přetrvává 

určitý rozdíl v chápání tohoto pojmu řekněme v USA a v evropských zemích, ale rozdíly jsou 

postupně smazávány.  

Podle nejběžnější definice je validace „potvrzení zkoumáním a poskytnutím objektivního 

důkazu, že jsou jednotlivé požadavky pro specifické zamýšlené použití splněny“. Objektivní důkaz 

pak je „informace, jejíž pravdivost může být prokázána na základě skutečností získaných 

pozorováním, měřením, zkoušením nebo jinými prostředky“. Přeloženo do srozumitelnějšího 

jazyka: Validace je prokázání toho, že analytická metoda „umí“ to, co bychom potřebovali. Pojem 

„objektivní důkaz“ umožňuje různé výklady. Je možné např. uvažovat a diskutovat o tom, zda a do 

jaké míry lze v rámci validace využít informace získané z literatury, z jiných laboratoří, v rámci 

jiných studií apod. I když v různých oborech a systémech kvality může být pojem validace 

vykládán poněkud odlišně, v oblasti chemických analýz došlo v poslední době k určitému 

sjednocení přístupů a požadavků na validaci metod jak v samotných laboratořích, tak ze strany 

akreditačních orgánů, zejména v souvislosti se zavedením normy ČSN EN ISO/IEC 17025. 

Norma ČSN EN ISO/IEC 17025 vyžaduje validaci u metod nenormalizovaných
7
, případně 

u normalizovaných metod používaných mimo zamýšlenou oblast použití apod.  Z toho vyplývá, že 

u normalizovaných metod se validace nevyžaduje. Předpokládá se, že validace byla provedena 

v rámci procesu standardizace. Součástí norem bývají též základní údaje o výkonnostních 

charakteristikách metody získané během validace, obvykle přinejmenším údaje o opakovatelnosti 

a reprodukovatelnosti.  

Stěží si lze představit analytickou laboratoř, která by začala používat sebelépe normovanou 

a dokumentovanou metodu aniž by si sama vyzkoušela, jak tato metoda „chodí“. Určitá míra 

validace (ověření, verifikace, …) je tedy nutná i u normovaných metod. Laboratoř by měla 

přinejmenším demonstrovat, že je schopna dosáhnout základních charakteristik 

(zvl. opakovatelnosti) srovnatelných s údaji publikovanými v normě. Dále pak je třeba zvážit, 

které z charakteristik nelze z normy jednoduše převzít, a přesto je nutno je znát při úvahách 

o aplikaci normy; může to být např. mez detekce, která často závisí na konkrétním zařízení 

používaném v laboratoři, případně selektivita, rozlišení apod. 

U nenormalizovaných metod je pochopitelně potřebný rozsah validace větší a zahrnuje větší 

počet charakteristik, které je nutno stanovit. Ani zde však není rozsah validace dán nějak 

dogmaticky, nýbrž je třeba jej určit s přihlédnutím k charakteru metody a předpokládanému 

použití. Nemá např. většinou smysl stanovovat mez detekce u metod určených ke stanovení 

hlavních složek ve vzorku. Proces validace by tedy měl začínat přesným vymezením oblasti 

použití metody (což u chemických analýz nemusí být vždy zcela triviální). Požadavky na metodu 

a její výkonnostní charakteristiky by sice měly vycházet z požadavků zákazníků, ti ovšem své 

požadavky specifikují v jiných termínech, než se kterými se pracuje v laboratoři (např. cena, doba 

analýzy apod.). Snad jedinou charakteristikou, která by měla (poučenější) zákazníky zajímat, 

je nejistota spojená s výsledkem zkoušky. Údaje jako citlivost či selektivita zákazníka nemusí 

zajímat – ty slouží laboratoři k posouzení, zda je schopna požadavkům zákazníka vyhovět. 

Laboratoř tedy validuje metodu především pro sebe, přičemž má potvrdit, že uvažovaná metoda 

má výkonnostní charakteristiky srovnatelné s parametry, které její využití vyžaduje. Současně 

je třeba tyto charakteristiky vyhodnotit. Validace je tedy experimentální záležitost, nikoliv 

jen „papírování“ či statistické cvičení. 

                                                 
7
 Termín“ norma“ je v tomto kontextu poněkud problematický, původní anglický termín „standard“ je totiž mnohem 

širší. V novějších překladech se anglické termíny „standard“ a „standardized method“ dost kostrbatě opisují. Zde 
jenom zdůrazníme, že „normovaný“ či „normalizovaný“ postup není jenom ten, pro který existuje ČSN. 
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Častým způsobem validace jsou mezilaboratorní studie; v některých oblastech zkoušení 

se ani jiný způsob neuznává, nebo donedávna neuznával. To je ovšem záležitostí organizací 

zabývajících se přípravou norem. Pro jednotlivé laboratoře není tento způsob většinou přímo 

použitelný. Nenormalizované metody včetně metod v laboratoři vyvinutých lze validovat 

technicky platným způsobem přímo v laboratoři. Řada parametrů může být stanovena už během 

vývoje metody. Při vhodném plánování pokusů pak nemusí být proces validace neúměrně pracný 

a nákladný. 

 Při přípravě validační studie je třeba vzít v úvahu tři „zlatá pravidla validace“: 

 

- validovat celou metodu 

- validovat celý rozsah koncentrací 

- validovat v rozsahu všech uvažovaných matric. 

 

Mezi výkonnostní charakteristiky a parametry, které se stanovují v procesu validace 

chemických analytických metod, patří: 

 

Potvrzení identity, selektivita/specifičnost. Je třeba prokázat, že signál získaný v měřícím 

procesu, nebo jiná měřená vlastnost, odpovídají analytu, který chceme stanovit (nebo vlastnosti, 

kterou chceme měřit). Je třeba vyšetřit, nakolik toto měření může být ovlivněno přítomností 

ostatních složek ve vzorku, charakterem vzorku apod. K tomu se využívá: 

 

- Analýzy (certifikovaných) referenčních materiálů. 

- Metody přídavku analytu k dané matrici – studie výtěžnosti (nemusí být vždy spolehlivé). 

- Porovnání s jinými metodami. 

- Studie interferencí – přídavků potenciálních interferujících složek ke vzorku se známým 

obsahem analytu. 

 

Stanovení mezí detekce a stanovitelnosti. Tyto meze se vyjadřují (zjednodušeně řečeno) 

jako určitý násobek „šumu“, přičemž šum se vyjádří pomocí směrodatné odchylky. Mez detekce 

se obvykle vypočítá jako trojnásobek směrodatné odchylky, mez stanovitelnosti 

pak jako desetinásobek směrodatné odchylky. Doporučený postup pro stanovení meze detekce 

je „slepý pokus + 3s“. Ne vždy je snadné realizovat skutečně reálný slepý pokus. V praxi 

lze pro odhady mezí detekce a stanovitelnosti použít těchto postupů: 

 

- Opakovaně měřit slepý vzorek. 

- Opakovaně měřit slepý vzorek s malým přídavkem analytu. 

- Odhadnout směrodatnou odchylku z parametrů kalibrační závislosti. 

- U některých metod lze odečíst „šum“ přímo ze záznamu (např. z chromatogramu). 

 

První dva z výše uvedených postupů lze současně využít k odhadu opakovatelnosti měření.  

 

Určení pracovního rozsahu, lineárního rozsahu. Určí se obvykle z parametrů kalibrační 

závislosti. Dolní hranice pracovního rozsahu by neměla být nižší, než mez stanovitelnosti. Horní 

hranice je dána rozsahem kalibrace. Často existují omezení vyplývající z fyzikálních principů 

měření. Pracovní rozsah může být širší, než lineární rozsah. 
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Opakovatelnost/reprodukovatelnost. Jde o míry preciznosti
8
 za specifikovaných podmínek. 

Vyjadřují se ve formě směrodatné odchylky. Opakovatelnost lze získat v laboratoři opakovaným 

měřením, reprodukovatelnost se určuje pomocí mezilaboratorní studie. V laboratoři lze získat 

různým způsobem definované hodnoty tzv. mezilehlé preciznosti, které mohou zahrnovat vliv 

různých operátorů, času, případně vliv různých zařízení apod. Tyto charakteristiky lépe vyjadřují 

výkonnost laboratoře při aplikaci dané metody, než údaje o opakovatelnosti. Často je lze celkem 

pohodlně (ovšem nikoliv okamžitě) získat z operativního řízení kvality (regulačních diagramů). 

 

Robustnost. Je definována jako „odolnost“ proti malým změnám postupu. Při vyhodnocení 

je třeba zvážit, jak precizně je postup definován, které z parametrů mohou mít vliv na výsledek 

zkoušky, které z nich má laboratoř „bezpečně pod kontrolou“, které se mohou měnit a v jakém 

rozmezí. Zde je velice těžké podat obecný návod postupu. Studie robustnosti vyžaduje velké 

zkušenosti a vysoce kvalifikovaný přístup při plánování. Z hlediska provedení se používají metody 

plánování pokusů – faktorové pokusy. 

 

Pomocí výše uvedených postupů lze určit i některé další charakteristiky (např. vychýlení). 

 Úplný postup validace se vyžaduje při zavádění nové metody. Za určitých podmínek může 

být zapotřebí metodu re-validovat, případně znovu stanovit (ověřit) vybrané charakteristiky. Může 

jít zejména o případy: 

 

- Rozšíření oblasti použití metody. 

- Změna (částečná) pracovního postupu. 

- Změna zařízení, činidel aj. 

- Pokud údaje z operativního řízení jakosti signalizují nevyhovující výsledky. 

                                                 
8
 U pojmů „přesnost“ a „správnost“ se v plné míře projevují problémy současné terminologie v oblasti chemické 

metrologie. Jde v podstatě o to, jak překládat anglické termíny „accuracy“ a „precision“ (a slovník nám v tom 
nepomůže). V angličtině je význam pojmů ustálený, v češtině dochází někdy až ke „křížení“ významů. Snažíme 
se proto těmto termínům vyhýbat. Pokud je to nutné, používáme pro anglické slovo „precision“ doporučený termín 
„preciznost“ Podrobněji je problém rozebrán v Metodickém listu EURACHEM-ČR č. 2, který tvoří přílohu této části. 
Pro základní porozumění těmto pojmům bez ohledu na terminologii je třeba si uvědomit, že výsledky několika 
opakovaných analýz téhož vzorku přestavují soubor, který můžeme popsat dvěma charakteristikami:  
a) Jedna charakteristika vyjadřuje, jak moc se výsledky liší navzájem, jaký je jejich rozptyl. Tuto veličinu vyjadřujeme 
obvykle pomocí směrodatné odchylky. Podle toho, za jakých podmínek bylo toto opakované měření prováděno, 
pak této veličině říkáme opakovatelnost nebo reprodukovatelnost, nadřízeným pojmem v angličtině je precision, 
jež se má překládat v tomto kontextu jako preciznost. Dříve užívaný termín přesnost je nyní vyhrazen něčemu jinému. 
Podmínky opakovatelnosti jsou: Jeden a tentýž pracovník provádí zkoušku na stejném vzorku na stejném zařízení 
během krátkého časového intervalu ve stejné laboratoři (opakuje zkoušku sám po sobě). Podmínky 
reprodukovatelnosti jsou: Zkouška se provádí v různých laboratořích různými pracovníky na různých zařízeních 
(ovšem odpovídajících specifikaci) v delších časových odstupech. Vzorek a pracovní postup jsou ovšem totožné. Tedy: 
někdo jiný reprodukuje výsledky dosažené v naší laboratoři. Z toho vidíme, jak často bývá pojem reprodukovatelnost 
používán chybně. Existuje celá škála mezistupňů mezi těmito podmínkami, veličině získané za takových mezi- 
podmínek se pak říká mezilehlá preciznost. 
b) Druhá veličina vyjadřuje, jako moc se průměrná hodnota z opakovaných měření odlišuje od hodnoty „skutečné“ 
(“pravé“, „správné“). Bez ohledu na to, jak tuto vztažnou hodnotu nazveme (a bez ohledu na to, že ji nikdy neznáme 
přesně), nějaká taková vztažná hodnota vždy existuje, nebo může být uzančně stanovena (to se týká empirických 
metod, kdy - lapidárně řečeno - „správný výsledek“ je ten, který byl dosažen „správnou metodou“). Rozdíl mezi touto 
vztažnou hodnotou a průměrnou hodnotou získanou z našich měření, se v angličtině nazývá bias a do češtiny se má 
v tomto kontextu překládat jako vychýlení (pojem odchylka se nedoporučuje kvůli možné záměně se směrodatnou 
odchylkou). V této souvislosti se dříve v analytické chemii používal pojem správnost, to se však nyní nedoporučuje. 
Určitě vás v této souvislosti napadly pojmy jako náhodná či systematická chyba. Současný koncept chemické 
metrologie pojem chyby vlastně ani nepotřebuje (je vybudován na pojmu nejistota). Neznamená to ovšem, 
že by chyby přestaly existovat a je užitečné si připomenout i jejich klasifikaci. 
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Údaje z validace se využívají v rozhodovacím procesu (přezkoumání zakázek) a jsou cenným 

zdrojem informací při odhadu nejistoty měření.  

Z uvedeného je zřejmé, že validace není nic nového – uvedenými činnostmi se laboratoře 

zabývaly i v dobách kdy se tento pojem nepoužíval. Snad největší rozdíl je v tom, že se dnes klade 

větší důraz na systematičnost, plánování a dokumentaci všech činností. Jako doporučenou 

literaturu lze uvést příručku EURACHEM-ČR z r. 1999: Kvalimetrie 9 Vhodnost analytických 

metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci metod a související činnosti. Jde o český 

překlad z anglického originálu, poněkud staršího data nicméně stále použitelný doslova jako 

„kuchařka“ pro stanovení jednotlivých validačních charakteristik. K vydání (snad v r. 2014) 

je připravena novelizovaná, v mnohém vylepšená ale podobně pojatá nová verze této příručky jako 

Eurachem Guide The Fitness for Purpose of Analytical Methods. A Laboratory Guide to Method 

Validation and Related Topics, zatím v angličtině, překlad do češtiny lze očekávat v průběhu roku 

2015. Pro částečnou validaci při zavádění nové (tedy v laboratoři dosud nepoužívané) normované 

metody, se postupně vžívá pojem verifikace, používané postupy jsou prakticky totožné.  

 

6.3.1 K čemu jsou normy v analytické laboratoři? 

V předchozím textu jsme narazili několikrát na pojem „normovaná metoda“ (v současnosti 

se ovšem používá poněkud jiné slovní spojení, o dost delší a nepřehlednější). Mladý analytik 

po příchodu do rutinní laboratoře bývá někdy rozčarován, že je mu bráněno v tvůrčím rozletu, 

pokud jde o výběr analytické metody, nýbrž je nucen pracovat podle standardizovaných postupů, 

podle norem. Především: Každý jistě uzná, že normy jsou obecně dobrá věc. I v analytické chemii 

jsou nástrojem, který nám zaručí, že různé laboratoře dojdou při analýze stejného vzorku 

ke stejnému (srovnatelnému) výsledku. Je pravda, že některé typy stanovení lze provést různými 

postupy, které by měly vést ke stejnému výsledku (jde o tzv. racionální metody). Už jsme 

se ovšem zmínili, že takové analýzy jsou v environmentální analytické chemii spíše v menšině. 

Většina environmentálních analýz vyžaduje přesné dodržení pracovního postupu, a zde je výhodné 

použití (harmonizovaných) norem.  

Použití norem má ještě jeden aspekt (opět platí obecně, nejen v analytické chemii) – jde 

o nástroj, který umožňuje vyvázat se ze zodpovědnosti (např. výrobce sekaček se může vyvázat 

ze zodpovědnosti za to, že jeho sekačka poranila dítě). Použije-li analytická laboratoř platnou 

normu k účelu, pro který je určena (tedy nepoužije pro analýzu mořské vody normu určenou pouze 

pro analýzu pitných vod), pak nenese zodpovědnost za správnost pracovního postupu (odtud tedy 

plyne pravidlo, že normované postupy nemusí laboratoř validovat). Laboratoři pak postačí 

prokázat, že je schopna předepsaný postup dodržet, resp. že jej dodržuje. V některých oblastech 

zkoušení, kde se zkušební postupy prakticky nemění, to takto může fungovat celá léta. 

V analytické chemii je tomu (bohužel či bohudík) jinak. Normy totiž mají jednu špatnou 

vlastnost – jsou svou povahou konzervativní a často odrážejí stav techniky s mnohaletým 

zpožděním. Chce-li tedy laboratoř používat moderních zařízení a nových metod, zřídka najde 

oporu v nějaké normě. Pak ji nezbývá, než vyvinout postup vlastní. Tento postup pak musí 

v celém rozsahu validovat a nese za něj plnou zodpovědnost. 

 

6.4 MÁME SE BÁT AKREDITACE (ANEB JAK VYBRAT TU PRAVOU)? 

V této kapitole krátce vysvětlíme některé pojmy patřící do oblasti formálních systémů 

managementu kvality. Nejde samozřejmě o záležitost vlastní jen analytické chemii; stačí 

připomenout všeobecně rozšířenou certifikaci systémů managementu kvality podle norem řady 

ISO 9000, nebo obdobné systémy environmentálního managementu.  

Ani systémy kvality nejsou nic nového – propracované systémy museli mít i stavitelé pyramid 

na obou stranách Atlantiku. Pomineme-li dávnověk a starověk, lze za jeden z milníků ve vývoji 
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systémů kvality označit dobu velkých zámořských výprav, kdy se rozvinul systém financování 

těchto výprav i systém záruk za loď, její náklad a posádku (tedy systém pojištění). Poskytovatelé 

pojištění začali z pochopitelných důvodů zjišťovat informace o tom, jak je která výprava 

organizována, zda mají kapitán a kormidelník potřebnou kvalifikaci a zkušenosti, zda je posádka 

dostatečně početná a vycvičená, zda je loď dobře postavená a řádně udržovaná, a podobně. 

(Zřetelně zde vidíme základní prvky systému managementu kvality, tak, jak jsou definovány 

v dnešních normách.) Za místo vzniku tohoto systému je označována kavárna pana Edwarda 

Lloyda, kde se scházeli kupci, makléři a námořníci a on pro ně organizoval výměnu informací 

o námořní přepravě. Na tomto základě vznikla v r. 1760 The Society for the Registry of Shipping, 

jejíž Register Book lze považovat za předobraz dnešních certifikátů systémů managementu kvality. 

Společnost LLoyd’s patří dodnes jak k největším pojišťovacím společnostem, 

tak k nejrespektovanějším poskytovatelům certifikace podle norem ISO 9000 i jiných. 

Impulsy k vývoji systémů kvality přišly i z jiných oblastí. V době války zjistili vojáci, že velká 

část granátů nevybuchne vůbec, nebo (což je ještě horší) vybuchne příliš brzy. Z pochopitelných 

důvodů nelze provést stoprocentní zkoušku funkčnosti granátů při jejich přebírání z výrobního 

závodu. Proto se generálové rozhodli, že budou provádět prověrky celého provozu, aby zamezili 

vzniku nekvalitních výrobků přímo ve výrobě. To ilustruje jednu ze zásad péče o kvalitu – kvality 

nelze dosáhnout kontrolou na konci výrobní linky, ale zavedením a udržováním systému, který 

omezí vznik nekvalitního výrobku a zabrání tomu, aby se nekvalitní výrobek dostal k zákazníkovi. 

To platí jak pro granáty, tak pro výsledky chemických analýz. Každý školák ví, že anglické 

control se nepřekládá jako „kontrola“, nýbrž jako „řízení“. 

K rozvoji systémů kvality přispělo i zavádění hromadné výroby v USA, odtud pochází zejména 

důraz na využívání statistických metod, tzv. statistické metody řízení. Snad největší měrou přispěli 

k rozvoji systémů kvality Japonci. Japonsko bylo po válce v těžké situaci – země prohrála válku, 

utrpěla obrovské ztráty a kromě toho nedisponovala nadbytkem přírodních zdrojů. Cestou 

z beznadějné situace bylo zvýšení kvality výroby, což ovšem nebylo jednoduché, neboť do té doby 

měly japonské výrobky pověst velice špatnou, byly spíše symbolem nekvality. Japonci se rozhodli 

řešit situaci rázným způsobem a povolali do zemně řadu zahraničních odborníků, zejména z USA, 

a převzali systémy kvality vyvinuté v jiných zemích. (Přebírání není Japoncům cizí – převzali 

od Číňanů dokonce i písmo, přestože je pro zápis japonštiny naprosto nevhodné.) S důkladnosti 

sobě vlastní dovedli systémy kvality k naprosté dokonalosti a především k funkčnosti, takže jejich 

výrobky se staly symbolem kvality a ve výrobě automobilů „převálcovali“ USA. Různé systémy 

jakosti se šířily v celém světě bez ohledu na geografické a politické hranice. Byly známy i u nás, 

např. „oblíbené“ brigády socialistické práce byly obdobou (možná karikaturou) japonských 

kroužků jakosti. Na podobné záležitosti se musí připravit dnešní mladý adept na vedoucí pozice, 

zejména pokud nastoupí do firmy řízené asijskými manažery. 

Vraťme se k pojmům používaným v analytické laboratoři. Jedním z nepopulárních pojmů 

(„strašáků“) je akreditace, přitom ze základu slova cítíme něco příjemného, důvěryplného 

(credere-lat. věřit). Akreditace by nám měla napovědět, které laboratoři můžeme věřit, pomoci 

nám, jak vybrat tu pravou, tedy tu, která vyhovuje našim potřebám. Nelze na to úplně spoléhat – 

podobně jako v životě je dobré spolehnout se na vlastní zkušenosti, spolehlivé reference, rady 

dobrých známých a kvalifikovaných odborníků. 

Formální definice akreditace
9
 jsou různé, volněji lze akreditaci definovat jako oficiální 

osvědčení, že laboratoř je způsobilá vykonávat určité (přesně vymezené) zkoušky nebo typy 

                                                 
9
 Akreditace se používá i v jiných souvislostech, které se dále uvedené definici vymykají. Známe např. akreditaci 

vysokých škol, která by měla zaručit kvalitu výuky na vysokých školách. Dlužno poznamenat, že mnohé studie 
neprokázaly jednoznačnou souvislost mezi akreditaci analytické laboratoře a její úspěšností v mezilaboratorních 
porovnáních (zkoušení způsobilosti). Dá se to interpretovat tak, že akreditovaná laboratoř není automaticky lepší, 
než laboratoř neakreditovaná. Přesto je osvědčení o akreditaci užitečným vodítkem a mělo by být důkazem, 
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zkoušek. To vymezení je důležité – neexistuje akreditace „na všechno“. Akreditace se posuzuje 

ve vztahu k určitým kritériím, v případě environmentálních laboratoří je to většinou systém 

managementu kvality podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Akreditační systém v České 

republice je poměrně jednoduchý. Národním akreditačním orgánem je Český institut 

pro akreditaci, o.p.s., ten jediný uděluje tzv. osvědčení o akreditaci, ve kterém je přesně 

specifikováno, pro jaké typy zkoušek je laboratoř akreditována. Neexistují „nižší“ stupně 

akreditace, neexistuje „nadnárodní“ nebo mezinárodní akreditace. Uznávání národních akreditací 

v jiných zemích se řídí bilaterárními či vícestrannými mezinárodními smlouvami.  

Další pojmy, které se mohou v souvislosti s činností laboratoře vyskytnout: 

Autorizace je pověření k činnosti (obvykle nějakým orgánem státní správy). Například 

Ministerstvo životního prostředí může pověřit určité laboratoře kontrolou znečištění odpadních 

vod vypouštěných do vod povrchových. Logicky by tyto laboratoře měly být k danému účelu 

způsobilé (důvěryhodné), tedy akreditované. Ne vždy to tak jednoznačně funguje. Autorizaci tedy 

udělují různé orgány, neexistuje „centrální“ autorizační orgán. 

Certifikace se nejlépe vysvětluje na příkladu certifikace výrobků, kdy v podstatě řeší vztah 

dodavatel-odběratel. Certifikát
10

 je pak osvědčení třetí stany, že výrobek vyhovuje nějakým 

dohodnutým standardům, např. výrobkové normě. Podobně se certifikují např. systémy 

managementu kvality podle norem řady ISO 9000, systémy environmentálního managementu 

apod. Existuje i certifikace osob – v analytické laboratoři může být vyžadováno, aby určité 

specializované činnosti, např. odběr vzorků, vykonávala osoba, která je držitelem osobního 

certifikátu opravňujícího ji k těmto činnostem. Certifikaci tedy může dělat „jakákoliv“ třetí strana 

(pomiňme, že poskytovatelé certifikace by sami měli být k této činnosti akreditováni). Volba 

certifikačního orgánu, zejména v případě certifikace systému managementu kvality, je povětšinou 

otázkou jeho reputace (a ceny). 

Správná laboratorní praxe, známá pod tajemnou zkratkou GLP
11

 (česky SLP), pochází 

z anglického Good Laboratory Practice a označuje určitý formalizovaný systém zajišťování 

kvality rozsáhlejších studií (původně byl zaveden pro rozsáhlé studie spojené s testováním léků). 

Vidíme tedy, že jde o něco jiného, než o rutinní rozbor vody prováděný stále stejně podle 

zavedených norem. SLP není určen pro rutinní, opakované analýzy, ale pro jedinečné ad hoc 

plánované studie, proto se vlastně typických environmentálních laboratoří netýká, i když řada 

prvků systému managementu kvality je obdobná. SLP není ani součástí české legislativy, snad 

s jedinou výjimkou, kterou je hodnocení odpadů. Zde se mluví o tom, že mají být využity 

laboratoře se zavedeným systémem SLP, ovšem realizace těchto předpisů zůstala tak trochu 

na půli cesty. Některé české laboratoře na popud zahraničních zákazníků zavedly systém GLP 

podle mezinárodních standardů.
12

 

Další frekventovanou zkratkou je QA/QC (neplést s AC/DC – Highway To Hell!). Překládá 

se jako zabezpečování kvality (Quality Assurance) a operativní řízení kvality (Quality Control), 

což jsou dvě stránky nebo dva typy aktivit tvořících systém managementu kvality. QA zahrnuje 

                                                                                                                                                                
že laboratoř není špatná. Ty špatné laboratoře se totiž mezilaboratorních porovnání a srovnávacích studií vůbec 
neúčastní, což zkresluje celkové porovnání akreditovaných a neakreditovaných laboratoří. Akreditační systém 
chemických laboratoří je nyní v České republice (po mnohaletém úsilí) na velmi dobré úrovni a přispívá k celkově 
dobré pověsti českých analytických laboratoří. Zda totéž platí i pro systém akreditace vysokých škol je jiná otázka. 
10

 Někdy se slovem certifikát označuje i výsledek z laboratoře. Není to špatně, žádný předpis neurčuje, 
jak semá nazývat dokument, na kterém uvádí laboratoř výsledky analýz. Nejběžnější označení je ovšem protokol. 
11

 Další ze slovních spojení a zkratek, se kterým s oblibou šermují  pseudo-odborníci, chtějí-li ukázat, že jsou „in“ 
v moderní analytické chemii (podobně je to s používáním „odborných“ pojmů jako ppm, ppb [čti zásadně pí-pí-bí], 
„noxy“ apod.). Jak si ukážeme dále, setkáváme se s GLP v běžné laboratoři poměrně zřídka.  
12

 Podobně jako GLP existují v jiných oborech např. GMP (Good Manufacturing Practice) apod. Zlomyslní jedinci 
vykládají GLP jako Give me a Lot of Paper, aby zdůraznili administrativní náročnost tohoto procesu, které se bohužel 
(podobně jako u akreditace) lze jen obtížně vyhnout. 
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aktivity preventivního charakteru, jako výběr kvalifikovaného personálu a jeho další vzdělávání 

(to je nejdůležitějším prvkem každého systému kvality), péče o laboratorní prostory, údržba 

zařízení a jeho kalibrace
13

 apod. QC lze rozdělit na externí a interní. Externí QC jsou v podstatě 

různé typy mezilaboratorních porovnání, populárně nazývaných též „okružáky“ (roud-robin tests), 

oficiálněji mezilaboratorní zkoušení způsobilosti (MZP), anglicky proficiency testing (PT). Interní 

QC zahrnuje především použití různých typů kontrolních vzorků resp. kontrolních analýz, kam 

patří použití: 

 

- slepých vzorků (blank) – reagent blank, procedure blank, field blank, … 

- duplikátních analýz 

- referenčních materiálů
14

 

- obohacených (spiked) vzorků 

   

Interní QC by měl být promyšlený systém zahrnující četnost a typy kontrolních analýz, způsob 

jejich vyhodnocování a zejména opatření při zjištění nevyhovujících výsledků kontrolních analýz. 

Je třeba si uvědomit, že každý typ kontrolního vzorku má trochu jiný účel. Duplikátní analýzy 

například nejsou schopny odhalit přítomnost systematické chyby, referenční materiály jen zřídka 

postihnou možný rušivý vliv matrice, obohacené vzorky to dokážou jen do určité míry. 

Samozřejmostí je, že kontrolní vzorky musí projít celou analytickou procedurou včetně úpravy 

vzorku; nemá žádný smysl provádět opakovaně jenom vlastní měření na AAS. Výsledky 

kontrolních analýz lze vyhodnocovat pomocí různých statistických nástrojů, oblíbené jsou zejména 

tzv. Shewhartovy regulační diagramy, které mají vcelku jednoduchý vzhled:    

 

                                                 
13

 Kalibrace je ovšem v analytické chemii chápána poněkud jinak, než v klasické metrologii a často bývá součástí 
vlastní zkoušky. 
14

 Referenční materiál (RM) je prakticky cokoliv, co je schopno udržet sledovanou vlastnost (měřenou veličinu) 
dostatečně dlouho, tedy i roztoky připravené v laboratoři (in house RM). Certifikovaný referenční materiál (CRM) 
je opatřený certifikátem obsahujícím certifikované hodnoty včetně jejich nejistot. Výběru dodavatelů CRM bychom 
měli věnovat patřičnou pozornost. 
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Obr. A3: Regulační diagram pro stanovení Al. CL – centrální linie, UCL – horní regulační mez, LCL – dolní regulační mez. 

 

Na regulačním diagramu vidíme centrální linii (CL), dále horní (UCL) a dolní (LCL) regulační 

meze. Smyslem regulačního diagramu je odlišit přirozenou (inherentní) variabilitu, která 

je součástí každého procesu, tedy i chemické analýzy, od odchylek signalizujících, že „něco není 

v pořádku“. Při konstrukci se nejprve určí centrální linie (např. z koncentrace referenčního 

materiálu používaného jako kontrolní vzorek), dále pak variabilita při opakovaných analýzách 

a ve vzdálenosti trojnásobku směrodatné odchylky se vyznačí regulační meze.  Někdy se vyznačují 

ještě varovné meze ve vzdálenosti dvojnásobku směrodatné odchylky od centrální linie. 

Při vlastních analýzách se pak s každou sérii vzorků měří kontrolní vzorek, a pokud naměřená 

hodnota leží vně regulačních mezí, je třeba přijmout určitá opatření. Kromě polohy mimo 

regulační meze existují taky určitá „podezřelá“ uskupení výsledků kontrolních analýz, která též 

vyžadují bližší prozkoumání příčin, např. pokud výsledky kontrolních analýz monotónně rostou, 

nebo pravidelně kolísají. Četnost a druh kontrolních analýz mají být stanoveny předem – 

u sériových analýz bývá obvykle každý pátý až desátý vzorek kontrolní. Existují též typy 

kontrolních vzorků umožňující postihnout i fázi odběru vzorků.  
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Metodický list 2 
 

 

EURACHEM-ČR 

2014 

Editor: Zbyněk Plzák (plzak@iic.cas.cz)15 
 

Jak překládat precision, accuracy a trueness? 

V České republice se metrologické názvosloví potýkalo se specifickým problémem, jímž je nejednotnost 

překladů i některých základních metrologických termínů. Jedná se především o používání českých 

ekvivalentů anglických termínů precision, accuracy a trueness. Tyto termíny se tradičně překládají jinak 

v oblasti klasické metrologie fyzikálních veličin a jinak v oblasti analytické chemie. Tento metodický list 

uvádí konsensus, ke kterému se dospělo při překladu třetího vydání Mezinárodního metrologického 

slovníku, na kterém se podílela řada odborníků. Tato aktualizovaná verze zahrnuje i terminologické 

publikace vyšlé v období 2009-2014. 

Nejednotnost překladů základních metrologických termínů do češtiny působila problémy již řadu let. Vývoj 

v metrologické terminologii, která ve třetím vydání mezinárodního slovníku zohledňuje mimo jiné 

skutečnost, že se metrologické principy ve stále větší míře aplikují v netradičních oblastech 

jako je analytická chemie a laboratorní medicína, jen podtrhuje nutnost používání jednotné národní 

terminologie. Třetí vydání Mezinárodního metrologického slovníku (VIM 3) je ve vztahu ke druhému 

vydání [1] zcela novým dokumentem. Zjednodušeně řečeno, druhé vydání bylo napsáno fyziky pro fyziku, 

která reprezentuje základní obor klasické metrologie a aplikace jeho pojmů v chemii činilo často problémy. 

Naproti tomu, jedním ze základních principů nového, třetího vydání metrologického slovníku 

je skutečnost, že neexistuje zásadní rozdíl v základních principech měření ve fyzice, chemii, laboratorní 

medicíně, biologii nebo technice. Slovník mnohé pojmy konstruuje nově tak, aby vyhovovaly požadavkům 

souvisejícím s měřením v takových oborech, jako je chemie, biochemie, potravinářství, forenzní vědy 

a molekulární biologie a dokumentuje to na příkladech z těchto oborů. Druhým základním principem VIM 

3 je promítnutí nové filosofie měřicího procesu postavené na nejistotním přístupu, kde nejistota měření 

je hlavní charakteristikou kvality výsledku měření na rozdíl od opouštěného klasického chybového 

přístupu operujícího s pravou hodnotou, náhodnou a systematickou chybou.  

VIM 3 má hrát roli vrcholového dokumentu, ze kterého bude vycházet terminologie používaná 

jak v mezinárodních tak českých technických normách, legislativě a dalších souvisejících dokumentech. 

Proto je velmi důležité mít k dispozici překlad originálu, který byl vydán v angličtině a francouzštině 

jako ISO norma [2] a je rovněž volně dostupný dokument v pdf formátu na stránkách Mezinárodního 

úřadu pro míry a váhy (BIPM) [3] a Mezinárodní organizace pro legální metrologii OIML. Obtížnost 

překladu do češtiny spočívala i ve skutečnosti, že česká terminologie v klasické metrologii a měřicí 

technice na jedné straně a v analytické chemii a laboratorní medicíně na straně druhé se léta vyvíjely 

                                                 
15

 Převzato s laskavým svolením autora a EURACHEM-ČR, text lze nalézt na webových stránkách EURACHEM-ČR: 
http://www.eurachem.cz/ 
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odlišně a dospěly u některých základních metrologických termínů k neslučitelným koncepcím. Jedná 

se především o používání českých ekvivalentů anglických termínů precision, accuracy a trueness. 

Tyto termíny se tradičně překládají jinak v oblasti klasické metrologie fyzikálních veličin a jinak v oblasti 

analytické chemie. Pokus rozšířit způsob překladu obvyklý v chemii do ostatních oborů popsaný 

v Chemických listech [4] se ukázal jako nepřijatelný pro oblast klasické metrologie a měřicí techniky 

v průmyslu. 

Zpracovatel překladu VIM3, Český metrologický institut, dospěl za spolupráce širokého okruhu odborníků 

mnoha oborů po několikaměsíčních obtížných diskusích a jednáních v září 2008 při řešení překladu 

k novému konsensu, který by měl být přijatelný víceoborově. Celý překlad byl publikován v systému 

českých technických norem, jako Technická normalizační informace TNI 01 0115 [odkaz 5] a obdobně jako 

originál je rovněž volně dostupný jako pdf soubor na stránkách ÚNMZ (odkaz 6). V dalším uvedeme proto 

pouze podstatu konsensu a tabulku ekvivalentů, které jsou zajímavé z pohledu chemie a laboratorní 

medicíny. 

Překlad zavádí zcela nový ekvivalent pro jeden ze základních termínů nejistotního přístupu k měření 

PRECISION a to PRECIZNOST (těsnost shody mezi indikacemi nebo naměřenými hodnotami veličiny 

získanými opakovanými měřeními na stejném objektu nebo na podobných objektech za specifikovaných 

podmínek). Measurement trueness se překládá jako pravdivost měření (těsnost shody mezi aritmetickým 

průměrem nekonečného počtu opakovaných naměřených hodnot veličiny a referenční hodnotou veličiny) 

a konečně poslední z trojice sporných termínů measurement accuracy je překládán jako přesnost měření 

(těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny a pravou hodnotou veličiny měřené veličiny). 

Pro dosažení konsensu, který má velký význam, musely ustoupit obě strany. Fonetická příbuznost nového 

termínu preciznost jak vůči originálu, tak i v analytice dříve používané ve stejném smyslu přesnosti, 

by mohla usnadnit přijetí tohoto termínu analytickou komunitou a v praxi. Jednotnost překladů uvedených 

termínů je nutností pro srozumitelnost a jednoznačnost aplikace technických dokumentů zasahujících 

několik oborů.  Jako každá zásadní změna přináší nové české ekvivalenty obtíže a tak se nabízí možnost 

charakterizovat výsledky opakovatelností a vychýlením (ideálně nepřítomností prokazatelného vychýlení 

nebo systematické chyby), což je jednoznačně srozumitelné pro zastánce jak tradiční, tak i nové 

terminologie7. Podrobnější vysvětlení jednotlivých termínů VIM3 používaných v analytické chemii včetně 

diskutovaných v tomto Metodickém listu bylo publikováno v nové příručce Eurachem, jejíž překlad 

je součástí Kvalimetrie 18 (odkaz 8). Následující tabulka uvádí přehled vybraných ekvivalentů 

preferovaných termínů podle VIM3 zajímavých pro chemii a laboratorní medicínu. 

Zpracoval Z. Plzák 
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Tabulka vybraných ekvivalentů preferovaných termínů podle VIM 3 zajímavých pro chemii 

a laboratorní medicínu16 

Anglický termín Český ekvivalent 

measurement trueness pravdivost měření 

true quantity value pravá hodnota veličiny 

conventional quantity value konvenční hodnota veličiny 

measurement accuracy přesnost měření 

accuracy class třída přesnosti 

measurement precision preciznost měření 

intermediate measurement 
precision 

mezilehlá preciznost měření 

measurement repeatability opakovatelnost měření 

measurement reproducibility reprodukovatelnost měření 

measurement uncertainty nejistota měření 

uncertainty budget bilance nejistoty 

combined standard measurement 
uncertainty 

kombinovaná standardní nejistota 
měření 

target measurement uncertainty cílová nejistota měření 

expanded measurement 
uncertainty 

rozšířená nejistota měření 

coverage factor koeficient rozšíření 

metrological traceability metrologická návaznost 

measurement bias vychýlení měření 

detection limit mez detekce 

calibrator kalibrátor 

commutability of a reference 
material 

komutabilita referenčního 
materiálu 

                                                 
16

 české termíny zvýrazněné tučně znamenají změnu vůči zvyklostem překladu uplatňovaným do roku 2009 v edici 
příruček EURACHEM-ČR Kvalimetrie 
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