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PŘEDMLUVA  
 

Milé kolegyně, vážení kolegové, 

držíte v rukou sborník Studentské vědecké konference, kterou pod záštitou děkanky doc. PaedDr. 
Dany Kričfaluši, CSc. pořádá Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Na 
celofakultní úrovni je konference pořádána třetím rokem, nelze však opominout dlouholetou 
tradici v pořádání různých forem studentských soutěží a konferencí, které v předchozím období 
pořádaly jednotlivé katedry Přírodovědecké fakulty. Každý rok je něčím novým, vždy se snažíme 
nový ročník něčím obohatit. V letošním roce je konference určena pro daleko širší spektrum 
zájemců a koná se ve dvou kategoriích a v několika sekcích. 

Sekcemi letos jsou: 
• Biologie a ekologie 
• Geografie  
• Fyzika 
• Chemie a příbuzné obory 
• Informatika 
• Matematika  

Do těchto sekcí jste se mohli přihlásit ve dvou kategoriích: 
• Věda je zábava 
• Věda má budoucnost 

Kategorie Věda je zábava je určena především pro studenty vyšších ročníků středních škol a 
pro studenty bakalářských studijních programů. Z příspěvků v této kategorii je vydán sborník 
abstraktů. Autoři budou prezentovat svou práci formou krátké (3-4 minuty) přednášky. Cílem je 
pochopitelně „přilákat“nadané studenty průmyslových škol a gymnázií, na kterých jsou často 
pořádány studentské odborné činnosti a studenti se také účastní olympiád. Pro studenty bc. oborů 
se pak jedná o generálku prezentace své bakalářské práce. 

Kategorie Věda má budoucnost je určena pro studenty magisterských a doktorských 
studijních programů.  Z příspěvků v této kategorii bude vydán sborník recenzovaných příspěvků. 
Autoři budou prezentovat svou práci formou 15- ti minutové přednášky. Cílem kategorie je 
umožnit studentům prezentovat (a publikovat) výsledky svého výzkumu (pro mnohé poprvé) a 
konfrontovat je s výsledky práce ostatních mladých kolegů. 

V letošním roce tedy není konference určena jen pro studenty Přírodovědecké fakulty OU, ale 
také pro všechny zájemce ze středních a vysokých škol. A jsme velmi rádi, že jste o tuto akci 
projevili zájem, což potvrzujete svou účastí. Celkem se na konferenci přihlásili zájemci ze 3 
středních škol, 12 vysokých škol z České republiky a 1 vysoké školy ze Slovenska. Sborník 
abstraktů obsahuje celkem 22 příspěvků, sborník článků pak 72 příspěvků. 

Na závěr nezbývá než poděkovat mým kolegům z organizačního a vědeckého výboru 
konference a popřát Vám všem hodně úspěchu ve Vašem studiu a práci. 

 

13. května 2010                            Roman Maršálek 
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VAZBA PROTEINU p63  
NA SEKVENČNĚ-SPECIFICKÁ VAZEBNÁ MÍSTA PROTEINU p53 

 
Pavla Bažantová  

 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, 
+420 724 820 084, p.bazantova@email.cz  

 
 

Abstrakt  
Protein p53 je významným nádorovým supresorem. Jako transkripční faktor reguluje expresi mnoha 

cílových genů, které mohou v závislosti na poškození DNA vyvolat pozastavení buněčného cyklu před 
vstupem do G1 fáze[1]. Je-li poškození rozsáhlé, může dojít ke kontrolované buněčné smrti – apoptóze. 
Těmito mechanizmy zabraňuje protein p53 vzniku nádorového bujení[2]. Jeho důležitost dokazuje 
skutečnost, že mutované formy proteinu p53 se vyskytují ve velkém procentu všech typů nádorů[3]. 

Díky intenzivním studiím mnoha laboratoří byl v roce 1998 objeven homolog proteinu p53, který 
byl pojmenován p63. Navzdory sekvenční a strukturní podobnosti s proteinem p53 vykazuje protein p63 
značnou funkční odlišnost. Protein p53 je nádorový supresor, zatímco protein p63 je potřebný pro vývoj 
vrstevnatého epitelu[3]. Mutace v lidském genu p63 jsou spojovány s řadou vývojových defektů[4].  

Hlavním cílem této práce bylo izolovat plasmidovou DNA s vazebnou sekvencí pro p53. Tento 
plasmid použít k porovnání vazeb proteinů p53 a p63 na sekvenčně-specifická vazebná místa proteinu p53 
(p53CON). K realizaci byly použity dvě různé frakce proteinu p53, jedna frakce proteinu p63 a 
plasmidová DNA pPGM1. Během práce byl také ověřen vliv hořečnatých iontů na vazbu proteinu na 
plasmidovou DNA. 

Na lineární fragment obsahující p53CON se nejlépe váže protein p53f28, následuje vazba proteinu 
p63f20 a nejmenší vazebnou aktivitu vykazuje protein p53f24. Na superhelikální plasmidovou DNA se 
nejlépe váže opět protein p53f28, následuje vazba proteinu p53f24 a nejmenší vazebnou aktivitu vykazuje 
v tomto případě protein p63f20. Bylo potvrzeno, že přítomnost hořečnatých iontů má inhibiční vliv na 
vazbu proteinů na plasmidovou DNA. 

 
Klíčová slova: p53; p63; sekvenčně-specifická vazba; p53CON 
 
Poděkování 
Ráda bych poděkovala vedoucímu práce RNDr. Petru Pečinkovi, CSc. za odborné vedení této práce a 
podnětné připomínky, rovněž také Mgr. Jiřímu Červeňovi  za cenné rady a pomoc při realizaci práce. 
 
Literatura  
[1.] ŠEBEST, P. Interakcia proteínu p53 a jeho mutantov s DNA. Vplyv štruktúry DNA a 
modifikácií proteínu. Diplomová práce, Brno, 2007 
[2.] BRÁZDA, V., PALEČEK, E. Nádorový supresorový protein p53 a jeho interakce s DNA. 
Biologické listy, 1999, roč. 64, č. 3, s. 161-184 
[3.] BARBIERI, Christopher E., PIETENPOL, Jennifer A. p53 family members: Similar 
biochemistry, different Biology. Cancer Bilogy & Therapy, 2005, roč. 4, s. 419-420 
[4.] BARBIERI, Christopher E., PIETENPOL, Jennifer A. p63 and epithelial biology. 
Experimental Cell Research, 2006, roč. 312, s.  695-706 
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DEKOLORIZÁCIA FARBÍV V IMOBILIZOVANÝCH KULTÚRACH 
HUBY DICHOMITUS SQUALENS 

Michaela Kubicová 

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra biologie a ekologie, 
kubicova.michaela@post.sk 

Abstrakt 
Dichomitus squalens sa taxonomicky radí do skupiny bazídiomycétov, je heterogénnou skupinou 

viazanou na drevo. Lignolytické drevokazné huby majú schopnosť rozkladať lignin, jednu z 
najodolnejších prírodných zlúčenin. Lignolytické huby sú charakteristické nešpecifickými enzýmami, 
ktoré sa na tomto procese podieľajú. Práve to je dôvod, prečo sa v poslednej dobe stal aj trúdnikovník 
borovicový predmetom záujmu v oblasti enviromentálnych biotechnológií. Táto huba produkuje enzými 
schopné rozkladať okrem lignínu aj iné organopolutanty s aromatickou štruktúrou. Dichomitus squalens 
môžeme použiť na remediáciu polutantov vo vode a pôde. Ako sa zatiaľ ukázalo, v laboratórnych 
podmienkach, tak mimobunkové peroxidázy a lakázy sú schopné oxidácie vzdorovitých zlúčenin.  Táto 
štúdia dokumentuje veľkosť aktivity mangan-dependentnej peroxidázy (MnP), ligninovej peroxidázy 
(LIP) a lakázy ( Lac), práve u spomínaného druhu Dichomitus squalens. Huba je pestovaná v tekutom 
médiu MEG (malt extrakt glukoza), ktoré je vhodné na rast húbových organizmov, pri koncentrácii pH 6 
na pevnom podklade, a to polyamidovej drátenke. Statické kultúry degradatívneho kmeňa Dichomitus 
squalens, ktoré boli získane zo zbierky bazídiomycétov  Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Prahe, 
boli kultivované pri teplote 28°C po dobu 7 dní a následne vystavené pôsobeniu trifenylmethanových 
farbív Bromophenol blue (BPB) a Copper Phthalocyanine (CuP) pri koncetrácii 300 ppm. U húb bol 
sledovaný  priebeh biodegradácie pri uvedených experimentálnych podmienkach. Sledovala som 
dekolorizačné schopnosti kultúry Dichomitus squalens a vplyv prítomnosti farbív na jej rast - meranie 
absorbancie pri vlnových dĺžkach 630 nm pre CuP a 590 nm pre BPB, hodnoty glukózy pri vlnovej dĺžke 
500 nm, MnP pri dlnovej dĺžke λ=468 nm, Lac s ABTS sa meria pri 420nm  a LIP pri 310nm a  hodnotu 
extinkcie som merala pre všetky tri enzýmy v približne polminútových intervaloch, po dobu 2.5-5 min. 
Pokus beží od 17.2.2010 a bol zahájený preočkovaním hubovej kultúry z Petriho misky do erleny 
s tekutým médiom. Dekolorizácia prebieha zatiaľ veľmi pomaly a preto budem pokračovať v pokuse 
a ďalej sľedovať či je Dichomitus squalens vôbec schopný degradovať tento typ farbív a ak áno tak po 
akom čase, akou rýchlosťou a vplyvom na životaschopnosť hubovej kultúry.  
Kľúčové slová: Biodegradácia; Syntetické farbivá; Dichomitus squalens; Ligninolytické enzýmy 

Poďakovanie 
Touto cestou si dovoľujem poďakovať vedúcemu a konzultantovi mojej práce RNDr. Čeňkovi 

Novotnému, CSc.  za jeho pomoc  a metodické vedenie v priebehu práce, ďalej Doc. RNDr. Kateřině 
Malachové, CSc., Hane Mikeskovej a Mgr. Jiřímu Červeňovi za jich pomoc, ochotu, ústretovosť a cenné 
rady. 

Literatúra 
[1.] MIKESKOVÁ, H.:  Interakce ligninolytických hub s vybranými kmeny bakterií (2009)  Sborník 
rozšířených abstraktů, Studentská vědecká konference, květen 2009. ISBN 978 – 80 – 7368 – 458 – 7 

[2.] NOVOTNÝ, C., SVOBODOVÁ, K., KASINATH, A., ERBANOVÁ, P. Biodegradation of synthetic 
dyes by Irpex lacteus under various growth conditions. International Biodeterioration and 
Biodegradation., 2004, vol. 54, pp. 215 – 223 

[3.] KASINATH, A., NOVOTNÝ, Č., SVOBODOVÁ, K., PATEL, K. C., ŠAŠEK, V. Decolorization of 
synthetic dyes by Irpex lacteus in liquid cultures and packed – bed bioreaktor. Enzyme and Microbial 
Technology., 2003, vol. 32, pp. 167 - 173 
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ARACHNOFAUNA A KOLEOPTEROFAUNA VYBRANÝCH 
OSTRAVSKÝCH HALD 

 
Mamulová Silvie1, Hodeček Jiří2 

Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, telefon: 
1725269037, 2777621346, email:  1silviemamulova@gmail.com, 2alcuin@email.cz 

 
Abstrakt  

Ostravsko je známé jako černouhelný region už po dlouhých 255 let. Průvodním jevem 
hlubinné těžby byla produkce sterilní hlušiny, která byla volně skladována v okolní krajině, což 
vedlo ke vzniku krajinných novotvarů – tzv. hald. Haldy jsou významným biotopem zkoumaným 
z hlediska sukcese. Míra sukcese na těchto lokalitách je nejlépe popisována na změnách 
jednotlivých zoocenóz; zejména o společenstva terestrických pavouků (Araneae) a epigeických 
brouků (Coleoptera). V letech 2006-2008 bylo položeno 20 zemních pastí na čtyřech lokalitách 
v rámci tří různých odvalů vzniklých v druhé polovině minulého století.  

Při hodnocení sukcese koleopterocenóz byly použity práce Dolného [1,2] a také výsledky 
práce Prymuse [3]. Analýza arachnocenóz na těchto lokalitách ještě provedena nebyla, proto jsou 
výsledky přínosem pro poznání sukcesních společenstev a pro rozšíření prací Majkuse [4,5].   

Z celkového získaného materiálu stojí za zmínku některé nalezené vzácné druhy brouků: 
Abax schueppeli rendschmidti, Leistus rufomarginatus, Choleva paskoviensis, Falagria concinna 
a Staphylinus pedator. Zajímavým nálezem se stala také světluška Phosphaenus hemipterus, jejiž 
výskyt nebyl nikdy předtím na těchto lokalitách zaznamenán.  

Z druhů pavouků, které byly nalezeny, stojí za pozornost především klimaxový druh 
Lepthyphantes insignis, který může poukazovat na finální stádium sukcese stanoviště. A také 
druh Zodarion rubidium zaznamenaný na lokalitě teprve v nedávné době, který zcela nahradil 
původní druh Zodarion germanicum hojně se vyskytující na haldách při sběrech prováděných 
Majkusem [4].   

 
Klíčová slova: Araneae; Coleoptera; haldy; sukcese 
 
Poděkování: Děkujeme RNDr. Zdeňku Majkusovi a RNDr. Aleši Dolnému, Ph.D., CSc. za 
odborné vedení bakalářských prací, cenné připomínky a rady.  
 
Literatura  
[1.] DOLNÝ, A. Ekologicko-faunistická charakteristika brouků (Coleoptera) na vybraných  
ostravských odvalech. Dizertační práce. Olomouc: VŠUP, 1999. 94 p. 
[2.] DOLNÝ, A. Ecological-faunistic characteristics of the communities of beetles (Coleoptera) 
at the coal-mine spoils. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Biologica, roč. 38, sv. 0, p. 
47-77. ISSN 0231-8121. 
[3.] PRYMUS, Z. Kvalitativně kvantitativní vztahy a sezónní dynamika populací brouků na 
ostravských haldách. Dizertační práce. Olomouc: Přf UP, 1980. 287 p. 
[4.] MAJKUS, Z. 1988. Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných 
ostravských hald. 1st ed. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 190 p. Spisy 
Pedagogické fakulty v Ostravě.Vol. 63. 
[5.] MAJKUS, Z. 1990. Využití ekologických charakteristik k poznání sukcese arachnocenóz na  
ostravských haldách. Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, 1990, vol. 122, p. 107–116. 
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ZAJÍMAVÝ NÁLEZ INVAZNÍ ROSTLINY V OSTRAVĚ - MRAČŇÁK 
THEOPHRASTŮV (Abutilon theophrasti) 

 
Marie Opálková 

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava; 
R08180@student.osu.cz 

 
 

Abstrakt 
Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti, MEDICUS 1787) je méně známá invazní rostlina z 

čeledi slézovitých (Malvaceae). Je to jednoletá, až 2 metry vysoká bylina s jemnými chloupky na všech 
svých nadzemních částech. Kvete od července do srpna, někdy až do října. Rozmnožuje se výhradně 
generativně, na jedné rostlině dozrává několik set až tisíc semen, která v půdě vydrží až 50 let. U určité 
části semen je vyvinuta tzv. tvrdosemennost (klíční odpočinek), která je způsobena nepropustností semen 
pro vodu. 

Mračňák Theophrastův je závislý na vyšší teplotě a dostatečné půdní vlhkosti během vegetačního 
období a preferuje půdy bohaté na živiny - roste na orné půdě, poblíž cest a zahrad. Pochází z teplých 
oblastí Asie (Čína, Indie), ale v současné době se vyskytuje v Evropě, Severní Americe, Africe i v 
Austrálii a patří k nejrychleji se šířícím invazním plevelům. V našich podmínkách se jedná o plevel vnitřní 
karantény a obvykle roste jen přechodně na člověkem ovlivněných stanovištích. Ale vyskytuje se také na 
polích - nejčastěji v cukrovce. Trvalejší výskyt s normálně klíčivými semeny byl zjištěn v teplém středním 
Polabí, v okolí Prahy a Brna. 

V publikaci Cizí expanzivní plevele ČR a SR (Jehlík, 1998) je mračňák Theophrastův v rámci 
Moravskoslezského kraje zaznamenán pouze na pěti lokalitách, a to na nádražích, vždy po jednom 
exempláři (záznamy z let 1973 - 1984). Z toho můžeme usoudit, že mračňák nepatří na severní Moravě 
mezi běžně se vyskytující rostliny. Proto byl celkem překvapující nález dne  
5. září 2009 na opuštěném poli v Ostravě Martinově v těsné blízkosti hranice přírodní rezervace Štěpán 
(mapovací čtverec 6175, GPS souřadnice N 49°51.6072' E 18°11,4027'). Zaznamenali jsme několik 
desítek kusů mračňáku a spolu s ním další plevelné a invazní rostliny, jako laskavec ohnutý (Amaranthus 
retroflexus) a heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum). V porostu se nacházela řepa krmná 
(Beta vulgaris var. crassa), nejspíše jde proto o opuštěné řepné pole. Také jsme nalezli staré uschlé stonky 
mračňáku, což znamená, že se v tomto místě nevyskytuje prvním rokem. Jelikož se ale jedná o soukromý 
pozemek, který je rozdělen mezi několik majitelů, likvidace rostlin pravděpodobně nebude provedena. 
Proto ale může hrozit, že se toto místo stane jakousi bankou, ze které se mračňák rozšíří i do okolí a 
mohou být ohrožena ostatní pole, která jsou zemědělsky využívána. Situaci je nutno dále sledovat a v 
případě dalšího šíření mračňáku provést kroky zamezující jeho expanzi. 

 
Klíčová slova: Abutilon theophrasti; invazní rostlina; pole; Ostrava 
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Abstrakt  
Práce byla věnována optimalizaci podmínek polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození 

DNA komplexy oxidu osmičelého s 2, 2´- bipyridinem. Cílem bylo izolovat plasmidové DNA a převést ji 
do jednořetězcové formy, aby mohla být modifikována komplexy oxidu osmičelého. Dalším cílem byla 
detekce poškození DNA pomocí polymerázové řetězové reakce a následné gelové elektroforézy. Získané 
výsledky jsme použili pro optimimalizaci detekčních podmínek.  

Komplexy oxidu osmičelého se váží na tyminy jednořetězcových úseků DNA. Navázané komplexy 
oxidu osmičelého zamezí DNA polymeráze v pokračování replikace DNA. V důsledku toho PCR 
neproběhne celá. Po elektroforetické separaci lze vidět snižování množství nasyntetizovaného PCR 
produktu [1.]. 
 

 
Klíčová slova: poškození DNA; oxid osmičelý; 2, 2´-bipyridin; polymerázová řetězová reakce 
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Abstrakt 
Cílem práce je základní antropologické a demografické zpracování lidských kosterních 
pozůstatků nalezených na ulici 8. května v Olomouci. Lokalita se nachází v blízkosti chrámu sv. 
Mořice, kolem něhož se v období vrcholného a pozdního středověku intenzivně pohřbívalo, což 
dokládají i archeologické výzkumy v okolí kostela. Je možné, že kostry zpracovávané v této práci 
patří rovněž k tomuto hřbitovu, i když to zatím není zcela jisté. Kosterní materiál je poměrně 
špatně zachován, zřejmě proto, že pochází z porušených hrobů obsahujících četné příměsi (což je 
situace obvyklá v areálech historických hřbitovů v centrech měst). Základní antropologické 
zpracování sestávalo ze stanovení minimálního počtu jedinců v každém nálezovém kontextu a 
z odhadu pohlaví a věku kosterních pozůstatků. Antropologická determinace byla provedena na 
základě standardních makroskopických metod – pohlaví bylo odhadnuto na základě aspektivních 
znaků na lebce a na pánvi, popř. metricky podle rozměrů dlouhých kostí končetin. Věk 
nedospělých jedinců byl odhadnut na základě zubní erupce a metriky diafýz dlouhých kostí, u 
dospělých potom podle posouzení zubní abraze a endokraniální obliterace. Celkem bylo zjištěno 
minimálně 65 jedinců, z toho 54 tzv. hlavních (regulérních) obsahů jednotlivých kontextů a 11 
jedinců ve formě příměsí. Z hlavních jedinců bylo asi 20% nedospělých (do 20 let) a 80% 
dospělých. U nedospělých nebylo determinováno pohlaví, přičemž 60% z nich spadalo do věkové 
kategorie 1-5 let, 10% do kategorie 6-10 let, 20% do kategorie 10-15 let a 10% do kategorie 16-
20 let. Z dospělých nebylo možné pohlaví vůbec odhadnout asi u 40% jedinců. Ze zbylých 
dospělých individuí bylo asi 70% mužů a 30% žen. Věk dospělých bylo možno doahdnout asi 
pouze u 15% jedinců, u nichž byly přibližně rovnoměrně zastoupeny kategorie adultus (20-40 let) 
a maturus (40-60 let). Věková kategorie senilis (nad 60 let) nebyla zjištěna. Naděje dožití pro 
nultou věkovou kategorii činí přibližně 20 let, po korekci počtu potenciálně deficitních věkových 
kategorií (dětí do 5 let) se sníží až na 13 let. Všechny uvedené výsledky jsou zatíženy velkou 
chybou vyplývající z malého a nereprezentativního vzorku kosterních pozůstatků, který je dán 
okolnostmi jejich nálezu a archeologického výzkumu, proto se nelze blíže vyjadřovat k jejich 
významu a porovnávat je s většími kosterními celky. 
 
Klíčová slova: Olomouc; antropologie; paleodemografie; odhad pohlaví; odhad věku. 
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Abstrakt  
Ligninolytické houby, nebo také houby bílé hniloby taxonomicky řadíme do skupiny 

basidiomycetů. Tato heterogenní skupina je svým výskytem v přírodě vázána na dřevo a její zástupci jsou 
známí svou schopností degradovat obtížně rozložitelné organopolutanty. Mezi ně řadíme i syntetická 
barviva. Degradační kapacita těchto hub je v současnosti často spojována s ligninolytickými 
enzymatickými aktivitami, které tyto houby produkují. Při těchto aktivitách pak dochází k působení 
extracelulárních enzymů, a to mangan-dependentní peroxidasy (MnP), laccasy (Lac) a ligninperoxidasy 
(LIP) (Novotný et al., 2004).  

Pro tento experiment je používán houbový kmen Irpex lacteus, který byl získán ze sbírky 
basidiomycetů  Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze. Pro měření dekolorizace byly vybrány 2 
typy syntetických barviv, a to Bromphenol Blue (BPB) a Copper Phthalocyanine (CuP) v koncentraci 300 
ppm. Vlastní průběh dekolorizace je pak pozorován v Erlenmayerových baňkách s MEG médiem (Malt 
Extrakt glukosa) při pH 6. Zásobní houbové kultury jsou uchovány na Petriho miskách s MEG médiem, 
taktéž při pH 6. 

Vlastní experiment probíhal tak, že byly připraveny sterilní Erlenmayerovy baňky se zváženými 
drátěnkami, sloužícími pro lepší uchycení houby a její růst. Pro každé barvivo bylo uchystáno 5 
Erlenmayerových baněk, z nich byly 4 paralelní a 1 kontrolní. Do každé z baněk bylo pomocí pipety 
vpraveno 50 ml MEG média a 5 ml homogenní houbové kultury. Poté bylo do 4 paralelních baněk přidáno 
barvivo. Kontroly zůstaly neobarvené, pouze s houbou. Každý týden je tedy měřena enzymová aktivita 
hub, množství glukózy a absorbance. 

Cílem tohoto výzkumu je tedy zjistit vliv přítomnosti zdroje uhlíku na rychlost dekolorizace, 
případně zda je vůbec houba schopna dekolorizace bez přítomnosti tohoto zdroje. Jak nám prozatímní 
výsledky ukazují, houba Irpex lacteus rozkládá obě barviva poměrně pomalu a i přestože pokus běží již 
druhým měsícem, absorbance zatím výrazněji neklesla. Zda se rychlost dekolorizace změní nebo zda 
houba nebude tohoto procesu schopna je předmětem dosud probíhajícího výzkumu.  
Klíčová slova: ligninolytické enzymy; Irpex lacteus; dekolorizace; syntetická barviva  
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Abstrakt 
Práce byla zaměřena na ověření využitelnosti houby Pleurotus ostreatus pro hodnocení 

antimykotických účinků testovaných látek síranu měďnatého (CuSO4·5H2O) a montmorillonitu 
interkalovaného mědí (MMT - Cu). U vzorku CuSO4·5H2O bylo cílem stanovení MIC, u vzorku 
MMT - Cu pak byla zjišťována a statisticky vyhodnocována hodnota EC50.  

Experimenty byly prováděny na miskách s médiem MEG, připraveného z Broth malt 
extraktu, Dextrose anhydrous glukosy a Agar powderu (pH = 5,5). Na připravené misky s MEG 
médiem bylo aplikováno příslušné množství testovaného vzorku, které bylo rozetřeno sterilní 
hokejkou. Po 20 minutách byl nasazen doprostřed misky terčík houby Pleurotus ostreatus 
(o velikosti 9x9 mm). Test probíhal vždy v jedné paralele s jednou kontrolou. Kontrolní miska 
neobsahovala testovanou látku. Následná inkubace trvala 7 dní v termostatu při teplotě 28 °C. 
Po dobu inkubace byl každý den měřen nárůst mycelia Pleurotus ostreatus. Měření bylo 
prováděno milimetrovým pravítkem. Pro vyhodnocení byly použity naměřené hodnoty po 
7 dnech inkubace. V prvním screeningu účinku látky CuSO4·5H2O na růst houby byla látka 
testována v koncentračním rozmezí 0,45 - 1,8 mg CuSO4·5H2O. Nebyla však zaznamenána žádná 
inhibice růstu houby, proto byla koncentrace zvýšena na 2 - 6 mg CuSO4·5H2O. Výsledky 
ukázaly, že u koncentrací 2 a 3 mg CuSO4·5H2O byla pozorována částečná inhibice růstu houby, 
zatímco u koncentrace 4 mg CuSO4·5H2O byla zjištěna již úplná inhibice růstu houbového 
kmene. Z tohoto důvodu bylo koncentrační rozmezí ještě zúženo na 3 - 4 mg CuSO4·5H2O. 
V prvním screeningu MMT - Cu byla látka otestována v koncentračním rozmezí 10 - 20 mg 
MMT - Cu. V tomto experimentu nebyla detekována žádná signifikantní inhibice růstu houby, 
proto bylo koncentrační rozmezí upraveno na 26,1 - 46,7 mg MMT–Cu (střední hodnota 37,4 mg 
byla vypočítána na základě stanovení MIC CuSO4·5H2O).  

 Provedené experimenty ukázaly, že v testu s houbovým kmenem Pleurotus ostreatus byla 
zjištěná MIC CuSO4·5H2O - 3,4 mg a hodnota EC50 MMT - Cu - 9,4 mg. Ze zjištěných výsledků 
lze konstatovat, že obě testované látky se vyznačovaly inhibičním účinkem na růst houby 
Pleurotus ostreatus a tato houba je využitelná pro další hodnocení antimykotických účinků látek.  

 
Klíčová slova: inhibice růstu Pleurotus ostreatus; MIC CuSO4·5H2O; EC50 MMT  -  Cu. 
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Abstrakt 
 Ligninolytické houby, někdy také nazývány houby bílé hniloby, jsou taxonomicky řazeny do 
skupiny basidiomycetů. Houby bílé hniloby jsou heterogenní skupina mikroorganismů schopná 
degradovat lignin a tím významně přispívat ke koloběhu uhlíku v ekosystémech (Eichlerová et al., 2006). 
Bylo také prokázáno, že tyto organismy jsou schopny degradovat různé obtížně rozložitelné 
organopolutanty, např. syntetická barviva. Tato biodegradační kapacita souvisí s aktivitou extracelulárních 
enzymů mangan-dependentní peroxidasy (MnP), ligninperoxidasy (LIP) a laccasy (Lac), které tyto houby 
produkují (Novotný et al., 2004). Cílem této práce je zjistit rychlost dekolorizace v závislosti na množství 
glukózy, a zda bude houba vůbec schopna dekolorizovat bez přítomnosti zdroje uhlíku. 
 Pro vlastní experiment je používán houbový kmen Dichomitus squalens ze sbírky basidiomycetů 
Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze. K měření dekolorizace je zvoleno syntetické barvivo 
Remazol Brilliant Blue R (RBBR) v koncentracích 150, 200 a 300ppm. Dekolorizace je studována 
v Erlenmayerových baňkách s Kirkovým médiem pH 6. Kirkovo médium bylo vybráno, protože je vhodné 
pro růst houbových organismů a je u něj stanoveno počáteční množství glukózy. Houbové kultury jsou 
uchovávány na Petriho miskách s MEG médiem pH 6.  
 Pro vlastní pokus byly připraveny sterilní Erlenmayerovy baňky s předem zváženými drátěnkami, 
pro každou koncentraci barviva 3 paralelní a 1 kontrola. Do každé baňky bylo aplikováno 50ml sterilního 
Kirkova média a 5ml homogenní houbové kultury. Do každých tří paralelních baněk bylo přidáno barvivo 
RBBR v odpovídající koncentraci, kontroly zůstaly pouze s houbou. Erlenmayerovy baňky se po celou 
dobu uchovávají v termostatu při 28°C (optimální teplota pro růst houbových organismů). Každý týden se 
měří enzymová aktivita hub, množství glukózy a absorbance. 
 Cílem práce je zjistit vliv přítomnosti zdroje uhlíku na rychlost dekolorizace, a jestli bude houba 
vůbec schopna dekolorizace bez přítomnosti tohoto zdroje. Nejvíce výsledků bylo zatím získáno u řady 
s koncentrací barviva 300ppm. Ze získaných výsledků je zřejmé, že houba Dichomitus squalens je 
schopná poměrně rychle dekolorizovat dané barvivo, množství glukózy ovšem ještě nekleslo na nulovou 
hodnotu. Zda tohoto procesu bude houba schopná i po vyčerpání zdroje uhlíku, zůstává tedy nadále 
otázkou a je předmětem probíhajícího výzkumu. 
 
Klíčová slova: dekolorizace; Dichomitus squalens; ligninolytické enzymy; syntetická barviva   
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Abstrakt  
Tato práce je zaměřena na analýzu nízkoteplotních (77 K) fluorescenčních spekter 

thylakoidních membrán. Excitační fluorescenční spektra chlorofylu a podávají informaci 
o účinnosti přenosu excitační energie v rámci fotosyntetického aparátu. Emisní fluorescenční 
spektra mohou být zkreslena jevem zvaným reabsorpce, který je dobře znám a v literatuře 
zabývající se emisními fluorescenčními spektry diskutován. Vliv reabsorpce na tvar excitačních 
spekter zatím nebyl v literatuře dostatečně popsán.  

Byla analyzována nízkoteplotní fluorescenční spektra získaná ze vzorků suspenze 
thylakoidních membrán ječmene jarního a smrku ztepilého o různých koncentracích chlorofylu. 

Získaná data jsou v souladu s výsledky, které popisují posuv polohy hlavního emisního 
maxima fotosystému II ke kratším vlnovým délkám a nárůst hodnoty poměru emise fotosystému 
II k emisi fotosystému I s klesající koncentrací tylakoidních membrán [1,2]. Další studium 
suspenzí thylakoidních membrán bylo zaměřeno na podrobnější analýzu vlivu reabsorpce na tvar 
excitačních fluorescenčních spekter. 

 
Klíčová slova: nízkoteplotní emisní a excitační spektra; thylakoidní membrány; pigment-
proteinové komplexy; chlorofyl a 
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chrastkov@seznam.cz 

 

Abstrakt 
Cílem tohoto příspěvku je předvedení tří experimentů měřených pomocí počítače. K měření jsou 
použity měřící systémy ISES a eProLab. Všechny experimenty se zabývají činností přeměny 
mechanické energie na energii elektrickou. První experiment vysvětluje základní způsob této 
přeměny a to pomocí rotujícího závitu v homogenním magnetickém poli. Druhý a třetí 
experiment se zabývají účinností přeměn probíhajících v samonabíjecích svítilnách, které jsou 
dostupné široké veřejnosti. Výsledkem je pochopení základních principů této přeměny. 
 
Klíčová slova: 
přeměna energie, účinnost, práce, výkon, síla, zrychlení 
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Abstrakt  
Tato bakalářská práce si klade za cíl sestavit srozumitelné a zajímavé experimenty tak, aby se 

staly podpůrným prostředkem v pochopení zákonů přírody. Ústředním tématem je vlnění zejména 
v oblasti akustiky a optiky. V úvodní části je snahou poutavě podat historii a nesnáze, s nimiž se tehdejší 
badatelé a fyzikové potýkali, v  praktické části pak popsat návod a postup měření úloh. 

Práce se zabývá rozsáhlým experimentem spočívajícím v sestavení zařízení pro tvorbu a nalezení 
Chladniho obrazců, dále měření rychlosti zvuku, měření vlnové délky světla a využití akustiky 
v mechanice pro popis volně padajícího míčku. 

Maximálním snažením je využití počítačů, jakožto neocenitelných  pomocníků pro analýzu a 
zpracování dat. Text je doplněn řadou obrázků pro názornou představu zkoumaného problému. 

Klíčová slova: frekvence; Chladniho obrazce; kmitna; uzel; koeficient restituce. 
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SRÁŽKOVÁ DYNAMIKA KLASTRŮ 
(INFORMACE Z PRVNÍCH DVOU MĚSÍCŮ STÁŽE V RÁMCI PROJEKTU OTEVŘENÁ 

VĚDA II) 

Jan Premus  

Mendelovo gymnázium, Komenského 5, 746 01 Opava, janpremus@seznam.cz 

Abstrakt  
Tento příspěvek podává informaci o průběhu prvních dvou měsíců mé stáže v rámci projektu Otevřená věda II. 
Tématem této stáže jsou klastry - malé shluky atomů, či molekul. Klastry mohou obsahovat od několika až do 
řádově tisíců atomů, kterých je ovšem stále málo v porovnání s jejich množstvím v látce makroskopického 
objemu. Fyzikální, či chemické vlastnosti klastrů tak nemusí být úplně stejné, jako u látek či materiálů, se 
kterými se většinou setkáváme v běžném životě. Atomy v klastrech vzácných plynů jsou k sobě vázány jen 
slabými van der Walsovými silami a tudíž tyto vazby  mohou být rozbity za pomoci relativně malé energie.  
Problém, kterým se zabývám, je srážka iontu s neutrálním klastrem, či také neutrálního atomu s klastrem 
iontovým [1.]. Tyto srážky zkoumám pomocí numerického modelování,  konkrétně prostřednictvím 
počítačových simulací, které jsou založeny na metodě tzv. molekulární dynamiky. Pro tyto simulace využívám 
stávající software vyvinutý skupinou fyziky klastrů ke studiu fotodisociace a fragmentace po náhlé ionizaci 
[2.], [3.]. Mým vlastním přínosem je vytvoření programu, který umožňuje připravit počáteční podmínky 
takových srážkových pseudoexperimentů. Simulace probíhají podle následujícího schématu (Obrázek 1.). 

 
Obrázek 1. Schéma jednotlivých fází simulace 

Nejdříve si připravím neutrální klastr Rgn v zadaném vibračním stavu. Tento klastr bude hrát roli terče. 
Využívám k tomu program Iongen, který generuje celou řadu konfigurací odpovídajících statistické rovnováze. 
V dalším kroku je potřeba přidat nalétávající iont (střelu) se zadanými parametry (polohy, hybnosti, popř. 
elektronový stav). Můj vlastní program Scatter připraví počáteční podmínky pro výpočet dynamiky systému 
Rg+ + Rg n. Využívá k tomu výstupního souboru  programu Iongen a parametrů střely (srážkový parametr, 
kinetická energie, vzdálenost nebo čas) z připraveného inicializačního souboru. Výstupem mého programu je 
soubor s počátečními podmínkami pro zkoumaný systém ve formě použitelné pro program Multidis, který již 
provádí vlastní simulaci časového vývoje systému (jeho dynamiky). Nejbližším cílem mých simulací je provést 
rozsáhlé výpočty pro srážky iontů  argonu, kryptonu a xenonu s příslušnými neutrálními trimery (Rg+ + Rg3).  

Klíčová slova: klastr, molekulární dynamika, simulace, srážky. 
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MONTE CARLO SIMULACE CO2 KLASTRŮ 
 

Miroslav Rapčák 
Gymnázium a SOŠ Orlová, p.o., Masarykova 1313, Orlová-Lutyně, 776 072 381, 

rapcmi@seznam.cz 
 
 

Abstrakt 
 

 V práci se zabývám teoretickým studiem molekulárních klastrů, konkrétně klastrů oxidu 
uhličitého, a jejich termodynamickými, strukturními vlastnostmi a fázovými přechody. Molekuly 
oxidu uhličitého jsou představitelem molekul interagujících primárně kvadrupóly. Znalost jejich 
vlastností však zaostává za znalostmi klastrů částic bez elektrického náboje (klastry vzácných 
plynů) či klastrů molekul interagujících primárně dipólem (voda).  
 Jako simulační metodu používám Monte Carlo (MC) založenou na generátoru náhodných 
čísel. Běžné MC navržené Metropolisem je však pro molekulární systémy s větším počtem částic 
neúčinné a je třeba použít sofistikovanějších algoritmů, jimiž je například metoda basin hoppig 
MC (BHMC) a metoda replica exchange MC (někdy také parallel tempering MC, REMC). 
Stabilní struktury klastrů nalézám metodou simulovaného žíhání v kombinaci s konjugovanými 
gradienty a metodu REMC. Důležitým měřeným strukturním parametrem je rovněž radiální 
distribuční funkce. Simulace provádím v izobaricko-izotermickém NPT souboru metodou REMC 
a během simulace měřím entalpii, objem a tepelnou kapacitu systému. Ve výpočtech používám 
párově aditivní potenciály. 
 Provedl jsem výpočet stabilních struktur klastrů (CO2)N, kde N = 2 – 15 a porovnal jejich 
stability. Radiální distribuční funkce jsou v souladu s nalezenými strukturami. Pro tyto klastry 
jsem vypočet závislosti tepelných kapacit na teplotě pro nulový tlak. U některých klastrů se 
objevila maxima odpovídající tání. Výrazné tání nastává u klastru (CO2)13 a dále také (CO2)6 
a (CO2)3. Pro klastry (CO2)13 a (CO2)6 jsem nalezl úplný fázový diagram, tedy závislost tepelné 
kapacity na teplotě i tlaku. Vypařování s rostoucí teplotou mizí a nad kritickým bodem se 
naprosto rozmazává. Na tání má tlak jen nepatrný vliv. Rovněž jsem popsal změny, které 
nastávají v klastrech během tání. Během tání se zpřístupňují nová minima na energetické 
nadploše odpovídající novým izomerům. V případě (CO2)13 je tání způsobeno především změnou 
orientací molekul. V případě (CO2)6 dochází k radikálním změnám struktury změnou polohy 
molekul. Radiální distribuční funkce se s rostoucí teplotou rozmazávají. 
 Přínosem práce je především úplný fázový diagram, který nebyl pro klastry CO2 dosud nalezen. 
Rovněž je významným přínosem popis změny struktury během fázových přechodů. Při srovnání 
modelových potenciálů jsem zjistil jejich značnou odlišnost a bylo by vhodné vypočíst přesnější 
interakční modely. 

 
 
Klíčová slova: klastr, oxid uhličitý, Monte Carlo, fázový diagram 
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POČÍTAČEM PODPOROVANÉ EXPERIMENTY – TEPLO A TEPLOTA 
 

Eva Richterová  
Ostravská univerzita v Ostravě, 30.dubna 22, Ostrava; 605844542, Eva_Richterova@seznam.cz 

 
 

Abstrakt  
V mé práci jsem se zaměřila především na věci a děje, které můžeme běžně pozorovat. 

Mým úkolem bylo vymyslet a uskutečnit několik pokusů z oblasti termodynamiky, konkrétně 
 na téma teplo a teplota.  

Provedla jsem tři pokusy. V prvním z nich jsem pozorovala ochlazování horké vody 
v kádince na vzduchu a ve studené vodě, kdy jsem měla kádinku zaizolovánu.  V obou případech 
jsem vypočetla teplo, které horká voda odvedla. Během ochlazování ve vodě odvedla horká voda 
více tepla a mohu tedy říci, že v porovnání se vzduchem je voda spíše tepelný vodič. Dále jsem 
srovnávala zaizolované ochlazování a ochlazování bez izolace. V případě ochlazování na 
vzduchu byla křivka ochlazování s izolací posunuta oproti měření bez izolace. Během 
ochlazování na vzduchu nebyl vidět rozdíl. 

V druhém měření jsem nechala ochlazovat horkou vodu v několika různých hrncích, 
z nichž jeden byl termo. Tady jsem použila předpoklad, že termo hrnek  neodvádí žádné teplo 
stěnami a voda se ochlazuje pouze vypařováním. Toto usuzuji z konstrukce termo hrnku, má 
dvojité stěny naplněné vzduchem, a jak jsem v prvním měření zjistila, vzduch je tepelný izolant. 
Počítala jsem, jaká část tepla se odvede stěnami oproti tomu, jaká část se vypařila.  
U porcelánového hrnku bylo odvedeno stěnami asi 5% z celkového přeměněného tepla a  
u skleněného to bylo asi 7% z celkového přeměněného tepla. 

Třetí pokus byl pouze názorný. Obarvila jsem vodu potravinářským barvivem a nechala 
zamrazit. Mým úkolem bylo pozorovat rozpouštění tohoto ledu ve vodě v různých nádobách. Ve 
větších nádobách obdélníkového půdorysu jsem pozorovala postupné mísení a cirkulační proudy. 
Když jsem použila odměrný válec, kapaliny se rychle mísily, takže cirkulační proudy jsem 
nepozorovala. Naměřila jsem však, že se ve vodě vytvořily teplotní hladiny, studená voda se 
držela u dny nádoby a teplejší na hladině. Kdyby se upevnil led u dna nádoby, mohla bych 
pozorovat barevné rozlišení, kdy nejtmavší odstín barvy by byl u dna a s rostoucí výškou by 
sytost barvy klesala. 

Tyto pokusy by mohly mít v budoucnu uplatnění přímo ve výuce, jako názorná ukázka a 
také jako prostředek k uvědomění si, jak fungují věci kolem nás. 

 
Klíčová slova: Teplota; měrná tepelná vodivost; vedení tepla; proudění tepla.  
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TĚŽKÉ KOVY V RYBÁCH 
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Abstrakt 

Ekosystém povrchových vod je významným rezervoárem cizorodých kontaminačních látek. Jedná 
se především o těžké kovy, které mají schopnost se akumulovat ve vodních organismech. Práce se zabývá 
hodnocením obsahu těžkých kovů ve svalovině ryb. Cílem práce je naměřit a posoudit hodnoty vybraných 
těžkých kovů. 
 
 
Klíčová slova: těžké kovy; ryby; atomový spektrometr 
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Abstrakt  
Olovo a kadmium, jenž se lidskou činností dostávají do životního prostředí, jsou toxické 

kovy nebezpečné pro všechny živé organismy. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na jejich 
stanovení, k němuž lze mimo jiné použít i atomový absorpční spektrometr. A právě na zjištění 
schopností plamenového atomového absorpčního spektrometru FS 240 Varian při stanovení Pb a 
Cd je zaměřena tato práce 

 Byly připraveny jednoprvkové vzorky Cd (koncentrace 0,25; 1,25; 2,5; 25; 125 a 250 
mg/l) a Pb (koncentrace 0,25; 1,25; 2,5; 10; 50 a 100 mg/l) a dále tři směsi Cd a Pb o těchto 
složeních – 25x50 (CdxPb), 50x50 a 0,25x0,25 mg/l. Tyto vzorky byly následně analyzovány při 
vlnových délkách 202,2 nm (Pb 10 – 100 mg/l), 217 nm (Pb 0,25 – 2,5 mg/l), 228,8 nm (Cd   
0,25 – 2,5 mg/l), 261,4 (Pb 10 – 100 mg/l) a 326,1 (Cd 25 – 250 mg/l).      U směsí bylo navíc 
vedle klasického jednoprvkového stanovení (každý prvek stanoven zvlášť) provedeno i 
odzkoušení Fast sequential módu (stanovení více prvků najednou).Ze získaných, statisticky 
zpracovaných, výsledků byly vyvozeny následující závěry: 

Atomový absorpční spektrometr FS 240 Varian je schopen dodat data, jejichž správnost se 
pohybuje v rozmezí  95 – 107 % skutečné hodnoty pro kadmium a 87 – 114% pro olovo. Dále 
bylo zjištěno, že přesnějších výsledků je dosahováno při nižších koncentracích. 

Stanovením směsí a porovnáním získaných výsledků s jednoprvkovými stanoveními bylo 
vyloučeno vzájemné ovlivňování obou kovů. 

Fast sequential mód poskytuje stejně kvalitní výsledky jako klasické jednoprvkové 
stanovení, avšak je rychlejší a má menší spotřebu vzorku. Z těchto důvodů lze říci, že fast 
sequential mód je lepší alternativou společného stanovení více prvků ve směsi. 

Lze vyloučit vliv autokorelace (vzájemný vztah mezi členy téže řady pozorování) na 
výsledky, avšak vzhledem k jednoduchosti a rychlosti metody je bezpečnější výsledky zatížené 
autokorelací vyloučit a nahradit novými měřeními. 

Podle získaných výsledků lze říci, že atomový absorpční spektrometr FS 240 Varian lze 
použít jako základní přístroj při stanovení Cd a Pb. 

Téma optimalizace stanovení nebylo touto prací zdaleka vyčerpáno. Již z této práce 
vyplívají minimálně dva náměty na pokračování – stanovení Pb a Cd za pomocí vícebodové 
kalibrace a možnosti odstranění autokorelace. 
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Abstrakt 

 Cílem práce bylo srovnat sorpci mědi a zinku z vodných roztoků na montmorillonit (SAz-1) a 
montmorillonit (SAz-1) modifikovaný hexadecyltrimethylamoniovým kationtem. Naadsorbované 
množství bylo zjišťováno pomocí atomové absorpční spektrometrie. Z porovnání naadsorbovaného 
množství pro dvě, čtyři, šest, osm a dvacet čtyři hodin vyplynulo, že maximum sorpce bylo dosaženo po 
osmi hodinách a tato doba byla použita k dalším experimentům. Maximální naadsorbované množství mědi 
0,536 mmol.g-1 a zinku 0,451 mmol.g-1 se přiblížilo hodnotě kationtové výměnné kapacity na 95,7% pro 
měď a na 80,5% pro zinek uváděné v literatuře pro montmorillonit. I v případě sorpce kovů na 
modifikovaný montmorillonit došlo k menšímu záchytu zinku díky při stejném náboji menšímu 
iontovému poloměru. Na neupravený jíl se nasorbovalo větší množství iontů kovů oproti modifikovanému 
a bylo tedy dokázáno, že po modifikaci došlo k snížení sorpční kapacity zřejmě v důsledku zaplnění 
aktivních center alkylamoniovým kationtem. Současná sorpce iontů kovů a organického kationtu na 
montmorillonit poskytla výsledky podobné sorpci samotných kovů. Z získaných hodnot byly sestrojeny 
izotermy, které byly zkoumány lineární regresí, ale vzhledem k nejednoznačnosti výsledků při sorpci mědi 
na montmorillonit nebylo možné rozhodnout, o kterou z izoterem se jedná a bylo provedeno šetření 
pomocí nelinearizace. 

Klíčová slova: montmorillonit; sorpce; hexadecyltrimethylamonium; měď; zinek.  
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Abstrakt 
Tenzidy jsou povrchově aktivní látky, které snižují povrchové napětí rozpouštědel, a tím 

usnadňují rozpouštění a odstraňování nečistot. Lze je použít v průmyslové výrobě, k dekontaminaci 
zemin, sedimentů a kalů, aj. Výroba a použití tenzidů v následujících letech bude mít i nadále stoupající 
trend. Jejich použití však způsobuje znečištění životního prostředí, a to představuje závažný ekologický 
problém.[1]. Existuje několik materiálů, které dokáží tenzid adsorbovat, a tím je možné jej alespoň 
částečně odstranit. Jedním z takových sorbentů je uhlí. 
 Důležitým parametrem všech tenzidů je hodnota jejich kritické micelární koncentrace (CMC). 
Tato hodnota u tenzidu CTAB byla stanovena konduktometrickou titrací a je rovna 1,05.10-3 mol/dm3. 
 Na povrchu tří odlišných typů uhlí (černé, hnědé a oxidačně alterované) probíhala adsorpce 
kationaktivního tenzidu cetyltrimethylammoniumbromidu (CTAB) při čtyřech odlišných teplotách  (25 
OC, 40 OC, 60 OC, 80 OC). Při všech teplotách a u všech vzorků adsorpce prudce lineárně roste při 
koncentracích nižších, než je hodnota CMC. V hodnotě CMC dojde k patrnému zlomu a adsorpce je téměř 
lineární. Tvar adsorpčních izoterem odpovídá Langmuirovu modelu monovrstevného pokrytí. Nejvyšší 
sorpční kapacitu vykazují všechny vzorky při teplotě 80 OC. Přičemž jako nejlepší sorbent se jeví 
oxidačně alterované uhlí, jehož hodnota maximálního naadsorbovaného množství při dané teplotě je rovna 
1,54 mmol/g. Naopak nejnižší sorpční kapacitu vykazují vzorky při teplotě 25 OC a jako nejhorší sorbent 
se v tomto případě jeví černé uhlí, jehož maximální sorpční kapacita ukazuje hodnotu 0,99 mmol/g. Vliv 
teploty na adsorpci je však patrný až za hodnotou CMC. Před touto hodnotou není vliv teploty patrný u 
žádného ze vzorků. 
 Na přístroji Coultert® DELSA 440 SX byl změřen zeta potenciál. Z hodnot a následně 
vytvořeného grafu je patrné, že zeta potenciál je ovlivněn přítomností tenzidu, přičemž u všech vzorků 
dochází k nárůstu hodnot zeta potenciálu. Nejvyšší nárůst je pod hodnotou CMC, nad touto hodnotou je 
nárůst minimální. Největší změna zeta potenciálu, porovnání vzorků ve vodě a po přidání tenzidu, je 
patrná u oxidačně alterovaného uhlí, nejspíš z důvodu vysokého obsahu kyslíku. Nižší změna byla 
zaznamenána u uhlí černého, které ve svém skeletu má obsah kyslíku nízký. 
 U všech vzorků vykazuje adsorpční entalpie záporné hodnoty, což svědčí o tom, že adsorpce je 
děj exotermický. Došlo k poklesu hodnot adsorpční entropie u všech vzorků, což je v souladu s obecnou 
představou adsorpce jako děje, při kterém soustava spěje k větší míře uspořádanosti. Hodnoty Gibbsovy 
energie jsou opět záporné, což poukazuje na to, že adsorpce je děj spontánní a reversibilní. 
 Mechanismus adsorpce nebude u všech vzorků stejný. Při porovnání aromaticity a obsahu kyslíku 
ve skeletu uhlí zjistíme, že nejvyšší aromaticitu a největší obsah kyslíku obsahuje oxidačně alterované 
uhlí. Zde bude patrně docházet k tvorbě π-komplexů a v menší míře taky k tvoření kovalentních vazeb 
mezi zápornými skupinami uhlí a kladnou částí tenzidu. Aromaticita uhlí černého a hnědého je téměř 
stejná, ale rozdíl je v obsahu kyslíku, který je vyšší u uhlí hnědého. Z toho důvodu bude patrně u hnědého 
uhlí převažovat tvorba kovalentních vazeb mezi zápornými skupinami uhlí a kladnou částí tenzidu nad 
tvorbou π-komplexů. Naproti tomu u uhlí černého bude převažovat tvorba  π-komplexů. 
Klíčová slova: adsorpce; uhlí; CTAB; zeta potenciál 
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Abstrakt 
 

Cílem tohoto příspěvku bude studium regularity Lagrangeových systémů. Nejprve 
budeme definovat některé základní pojmy variačního počtu regulárních i neregulárních systémů. 
Po definování těchto pojmů se zaměříme na pojem regularity, jenž jak sám název přednášky 
napovídá, bude pro nás stěžejní. Definujeme podmínku regularity Lagrangeových systémů a 
vysvětlíme si chápání tohoto pojmu z pohledu klasického variačního počtu. Dále provedeme 
výpočet generátorů Eulerovy-Lagrangeovy distribuce a klasifikaci variačních rovnic podle 
hodnosti Eulerovy-Lagrangeovy distribuce. Nakonec podrobně rozebereme konkrétní příklad 
Lagrangiánu lineárního v rychlostech. 
 
Klíčová slova: 
Fibrovaná varieta; Eulerovy-Lagrangeovy rovnice; podmínka regularity; Hamiltonovy rovnice; 
klasifikace variačních rovnic. 
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Abstrakt  

 
Kjótský protokol byl dojednán v Japonsku v prosinci roku 1997. Dne 16.2. 2005 vstoupil 

v platnost poté, co jej ratifikovalo Rusko. Smlouva reguluje 6 skleníkových plynů, které             
se pro jednoduchost přepočítávají na ekvivalent oxidu uhličitého. Podle článku 3 mají               
být celkové antropogenní emise skleníkových plynů průmyslových zemí, vyjádřené ekvivalentem 
oxidu uhličitého, sníženy v porovnání s referenčním rokem 1990 nejméně o 5% mezi léty 2008 – 
2012.[1, 4] Platnost Kjóta vyprší v roce 2012, zatím však nebyla vytvořena žádná následnická 
smlouva. Text z kodaňské konference žádné konkrétní cíle nestanovuje.  

Kjótský protokol měl přinést snížení emisí skleníkových plynů a investice do nových 
technologií, stal se však pravý opak. I kdyby protokol dodržovaly všechny země Dodatku I (tedy           
i USA, které Kjóto dodnes neratifikovaly), „znamenalo by to v podstatě odklad globálního 
oteplování v rámci tohoto století o zhruba  pět let.“[2, 35]  To vše při celkových nákladech více 
než 5 bilionů dolarů, kdy na každý utracený dolar připadá užitek asi 34 centů.[2, 49]                 
EU chce do roku 2020 snížit emise o 20% pod úroveň roku 1990. I kdyby se to povedlo, 
znamenalo by to odklad globálního oteplování asi o 2 roky kolem roku 2100 –                        
to vše při nákladech 90 miliard dolarů ročně.[2, 179]  

Dánský statistik Bjørn Lomborg spočítal, že německá rozsáhlá podpora solárních elektráren 
znamená oddálení oteplování o 1 hodinu za 100 let při nákladech 150 miliard dolarů.[3] 
Ministerstvo financí USA odhaduje, že po zavedení systému cap and trade (obchodování 
s povolenkami) by se vybralo ročně na daních o 100 – 200 miliard dolarů navíc.[4, 2] Barack 
Obama již během prezidentské kampaně tvrdil, že při realizaci systému cap and trade „vyletí ceny 
elektřiny až do nebe“[5] a uhelné elektrárny, ze kterých Američané vyrábí 49% elektřiny [6]  
zbankrotují.[7] 

 Nejrozvinutější trh s emisními povolenkami má EU (ETS – Emission Trading System), 
která jej spustila v lednu 2005. Den před zahájením kodaňské konference však Evropský 
policejní úřad (EUROPOL) zveřejnil zprávu, kde dokazuje, že v systému dochází k obrovským 
daňovým únikům. Jenom za posledních 18 měsíců bylo na trhu odcizeno 5 miliard euro, 
v některých zemích se podvody týkaly až 90% celkového prodeje emisních povolenek.[8] 
V březnu 2010 se cena povolenek Evropské unie zhroutila, protože maďarská vláda prodávala  
dál povolenky, které měla správně zničit.[9] Koncem března zatkla španělská policie 9 osob, 
které si nelegálním obchodováním s emisemi vydělaly 50 milionů euro.[10] 

Dalším efektem snah o snížení emisí je vývoz výroby do rozvíjejících se zemí, především 
do Číny. To vede ke zvýšení emisí skleníkových plynů, protože výroba v rozvojových zemích 
není tak efektivní a navíc je potřeba započítat emise z dopravy zboží přes polovinu 
zeměkoule.[11] Výsledkem je také ztráta konkurenceschopnosti výrobků vyspělých zemí,        
což chce např. Francie řešit zavedením tzv. uhlíkového cla.[12] 

Není divu, že Andreji Illarionovi připomíná Kjótský protokol sovětské centrální 
plánování.[13] Celý kjótský projekt je od základu chybný a naprosto nesmyslný. 

 
Klíčová slova: Kjótský protokol, emisní povolenky, emise skleníkových plynů 
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Abstrakt 
       Cieľom prezentovaného výskumu je zachytiť predovšetkým regionálne diferenciácie 
všeobecných mier nezamestnanosti v Európskej únií za určené časové obdobie a to od roku 2002 do 
roku 2009, pričom snahou je zachytiť rozdiely všeobecných mier nezamestnanosti na regionálnej 
úrovni, taktiež popísať zmeny a charakter týchto zmien s dôrazom na posledné roky, kedy bola 
celková situácia v skúmanom priestore výrazne ovplyvnená prišlou ekonomickou krízou. 
       Práca vychádza z definície nezamestnanosti Európskeho štatistického úradu, vymedzujúc 
nezamestnaných ako populáciu vo veku 15-74 rokov (16-74 v Taliansku, Španielsku, Veľkej Británii 
a na  Islande), ktorí nemajú pracovný pomer, ale súčasne prácu hľadajú alebo do nej nastúpia do troch 
nasledujúcich mesiacov. Pričom za účelom komparácie regiónov je využívaná veličina všeobecnej 
miery nezamestnanosti, definovaná ako pomer počtu nezamestnaných k disponibilným pracovným 
silám.1 Európska stratégia zamestnanosti započatá luxemburským summitom v r.1997, následne 
posílená Amsterdamskou zmluvou z toho istého roku chce zvýšiť efektivitu národných politík 
zamestnanosti,avšak najdôležitejšie je neustále vhodné usmerňovanie trhov práce  na segregovanej 
štátnej úrovni. 2 
        Na úrovni všeobecne teoretickej sú analyzované nepravé kartogramy, zobrazujúce priestorové 
rozčlenenie NUTS-2 s percentuálne  vyjadrenými mierami nezamestnanosti, ktoré sú pri analýze 
a následnej komparácii regiónov doplňované tabuľkovými štatistickými číselnými údajmi  na tomto 
stupni regionálnej analýzy dostupné v obmedzenej miere, vzhľadom na aktuálnosť problematiky 
ekonomickej krízy.   
        Komparáciou získaných dat  možno vymedziť dlhodobé výrazné regionálne disparity v rámci 
priestoru EU. Cieľom je zistiť a vymedziť kategórie rozdielov, pričom po preskúmaní kartogramov 
možno predpokladať významný posun v období rozširovania EU v r. 2004, kedy novoprijaté regióny 
vykazujú vyššie hodnoty mier nezamestnanosti ako staršie členské oblasti. Je snahou vymedziť 
a pomenovať ako sa všeobecná miera nezamestnanosti líši a mení v časovom meradle vzhľadom 
k charakteru každého skúmaného regiónu, ktorý môže byť chápaný v zmysle centra a na druhej strane 
jeho opaku periférie, ďalej môže ísť o prejav rozširovania EU a tým vzniknutých nerovnostiam 
v hodnotách mier západnej časti EU a naopak východnej časti EU.  Zámerom je porovnávať regióny 
na úrovni celoplošnej vzájomne medzi sebou, ale takisto aj definovať disparity na štátnej úrovni. Vo 
všeobecnosti charakterizovať do akej miery je  trend vývoja a zmien miery nezamestnanosti pozitívny 
a na druhej strane do akej miery je trend  vývoja negatívny v regiónoch NUTS-2, ktoré tradične 
preukazújú vysoko nadpriemerné hodnoty mier nezamestnanosti.   
       Po roku 2007 sa markantne prejavuje nástup hospodárskej a ekonomickej krízy,ktorá zasiahla 
všetky ekonomické odvetvia, čo má vplyv na samotné zmeny mier nezamestnanosti,preto možno 
charakterizovať celoplošný nárast avšak s pretrvávajúcimi regionálnymi rozdielmi.  
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