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L. P. Vybavení Persony Výzkum

1965
Mikrometa 1
(Obr. 1)

Bøezina F., Kašpárek F., Pastorek
R., Mišková E.-laborantka

komplexy vzácných zemin s hydroxykyselinami, Identifikace smìsí a
chemických individuí

1969 Mikrometa 2E –"– –"–

1972 –"– Krausová D. (Obr. 5)
komplexy prvkù první pøechodné øady s Schiffovými basemi,
identifikace pøímìsí vstupních látek, identifikace koneèných produktù
termických rozkladù

1974 Mikrometa 2 –"– –"–

1975
Weissenbergùv
goniometr WBG 2
(Obr. 2)

–"– –"–

1976
International Tables
vol I-IV, ASTM do
série 14

–"– –"–

1978 –"– Krausová D. , Kameníèek J. pokusy o øešení struktury z monokrystalu

1983 –"– –"– + studium moèových kamenù

1984
Práškový goniometr
HZG4/C (Obr. 3)

–"–
Koordinaèní slouèeniny pøechodných kovù v ménì obvyklých
oxidaèních stupních se zamìøením na N,P,S-ligandy

1986
Precesní komora
PDK-1 (Obr. 4)

–"– –"–

1990
1/3 monokrystalového
goniometru KUMA
PøF MU Brno

–"– –"–

1991 –"– + Trávníèek Z. (Obr. 4) –"–

1993

Napojení HZG 4/C na
PC software Comphys
s databází anorg. a
mineral. látek

–"– + studium �luèových kamenù, spolupráce s mineralogy

1996
Práškový goniometr
XRD-7, GaÈR
(Obr. 5, 6)

–"–
+ vícejaderné dithiofosfátové komplexy Ni a Mn spolupráce se soudním
lékaøstvím

1997 Grant-in-Aid ICDD –"–
komplexy s cytokininy, molekulární modelování, zaøazení práškových
difrakèních dat vybraných komplexù Ni(II) do PDF-2 databáze

2000 –"– + Walla J. (Obr. 6) + studium teplotní konverze Fe2SO4.7H2O na �-Fe2O3 a všech
vzniklých meziproduktù

Obr. 1. Mikrometa (R. Pastorek)

Obr. 2. Weissenbergùv goniometr (J. Kameníèek)



Pedagogická èinnost

Pøednášky a cvièení z oboru rentgenové difrakce probíhají
od roku 1975 pro studenty odborného studia „Anorganická
chemie“. V souèasné dobì je personální obsazení jednot-
livých pøedmìtù následující:

• Kameníèek J. - „Krystalová struktura a rtg difrakce“ -
AgCh IV r.- 3h

• Kameníèek J. - „Cvièení z fyzikálnì chemických
metod“- AgCh IV r. - 6h

• Trávníèek Z. - „Rentgenostrukturní analýza“- AgCh V r.
– 2h

• Krausová D. - „Prášková difrakce v praxi“ - AgCh V r. –
1h

Spolupráce s praxí

• 1972 - Tesla Litovel – expertní posudek k arbitrá�nímu
øízení vadnosti gramofonových piezoelektrických
pøenosek ze Signettovy soli.

• 1982-1989 - Urxovy závody Valašské Meziøíèí –
studium adsorpèních vlastností technického uhlíku, sazí.

• 1982 - Fakultní nemocnice v Olomouci – studium
pomocí rentgenové difrakce na práškových vzorcích
vybraných moèových kamenù, �luèových kamenù, drog.

• 1997 – Precheza a.s. Pøerov – studium vlastností èerve-
ných pigmentù na bázi á Fe2O3.

Publikaèní èinnost z oblasti XRD

• Kameníèek Jiøí - 50 èlánkù a pøíspìvkù na konferencích
• Krausová Dagmar - 51 èlánkù a pøíspìvkù na

konferencích
• Trávníèek Zdenìk – 73 èlánkù, z toho 50 v impakt.

Èasopisech
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Obr. 6. Práškový goniometr XRD7 (J. Walla)

Obr. 5. Práškový goniometr XRD7 (D. Krausová)

Obr. 4. Precesní komora (Z. Trávníèek)

Obr. 3. Práškový goniometr HZG4
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Podìkování grantovým agenturám

• Krausová D. GAÈR è. 203/96/1664 (2 500 000 Kè),
Grant-in-Aid 97-03 ICDD (2 100 USD)

• Trávníèek Z. GAÈR è. 203/00/0152 (1 350 000 Kè)

Nejzajímavìjší fragmenty rtg. práškové difrakce

Dagmar Krausová, Jan Walla

Základní výzkum

Studium koordinaèních slouèenin niklu s rùznými typy
ligandù.
Zaøazení sedmi nových látek, komplexù dvojmocného
niklu, do databáze PDF

Spolupráce s klinikami Fakultní nemocnice v Olomouci

Interní lékaøství

Pøi systematickém studiu slo�ení �luèových kamenù
endoskopicky odstranìných ze �luèovodu došlo k nálezu a
identifikaci vláken tvoøících krystalizaèní centra pro rùst
tìchto �luèových kamenù.

Urologická klinika a Klinika lékaøské biochemie

Dlouholetá spolupráce pøi studiu slo�ení raritních moèo-
vých kamenù s aspektem na rozvíjející se neoperaèní
metody jejich odstranìní a metabolické závislosti jejich
vzniku.

Soudní lékaøství

Spolupráce pøi øešení smrtelných otrav pacientù anorganic-
kými látkami a drogami. Studium vlivu chirality vstupních
látek pou�ívaných k pøípravì desoxyefedrinu hydrochlo-
ridu (metamfetaminu hydrochloridu, pervitinu). Identifika-
ce neznámých vzorkù drog zadr�ených policií ÈR v terénu
a v nelegálních laboratoøích. Identifikace drogy, která
zpùsobila smrt v dùsledku gastrointestinálního pašování
kokainu

Látka PG
Mrí�kové

parametry
Figure of merit

[Ni(i-prxa)2

(bpy]
P21/n

a=10.8255(1)Å
b=12.7423(1)Å
c=15.9796(1)Å
�=92.037(3)°
V=2202.9(1)Å3

F20=
29.15(0.015,47)

[Ni(i-prxa)2

(phen)]
P21/n

a=10.7591(1)Å
b=12.8115(2)Å
c=16.1162(3)Å
�=92.39(1)°
V=2219.5(2)Å3

F20=
7.21(0.075,37)

[Ni(i-prxa)2

(tmen)]
P212121

a=9.341(4)Å
b=15.093(8)Å
c=15.990(7)Å
V=2254(2)Å3

F20=
7.72(0.074,35)

[Ni(plddtc)
(dppb)]I.H2O

Pnma

a=20.062(2)Å
b=16.053(2)Å
c=10.5791(9)Å
V=3407.1(6)Å3

F30=
26.23(0.0168,68)

[Ni(cdtc)(bpy)] P1

a=6.07(1)Å
b=8.73(1)Å
C=12.36(2)Å
�=103.30(3)°
�=96.31(3)°
�=92.76(3)°
V=631.0(5)Å3

F30=
7.65(0.032,123)



Studium teplotní transformace FeSO4.7H2O v oxidaèní

atmosféøe spojené se studiem všech vzniklých mezipro-

duktù

Mineralogie

• Mineralogie �eleznorudského lo�iska „Vlèí doly“ u
Stínavy-Drahanská vrchovina

• Amfibolový azbest z Bludova
• Chlority z polymetalického lo�iska Oskavy – Rýmaøov
• Mineralogická studie strigovitu z pegmatitu ze �ulové
• Rtg výzkum barytu z lo�isek typu Sedex a hydroter-

málních �il v severovýchodní èásti Èeského masívu
• Minerální a horninová asociace z lomu Zámèisko, Hru-

bý Jeseník
• Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe rudì z dùlní míry

Prokop u Šternberka
• Krystalická struktura wollastonitu z vybraných morav-

skoslezských lokalit

Curriculum vitae rentgenostrukturní analýzy

Jiøí Kameníèek

Pokud se týká monokrystalových difrakèních metod a
øešení rentgenových struktur, metodika se zaèala rozvíjet
v devadesátých letech, zejména pak po získání mono-
krystalového difraktometru KUMA spoleènì s PøF MU
v Brnì.

Nejvýznamnìjší mezníky:

1988 – první vyøešená struktura [Pd{(C6H5O)2

P(O)NP(S)(C6H5O)2}2] ve spolupráci s katedrou anorga-
nické chemie PøF MU Brno. Mìøení provedeno na
Weissenbergovì goniometru (manuelní fotometrování
4302 difrakcí).

1989 – první samostatnì vyøešená struktura CoH2S4N4

s neobvyklým ètvercovým uspoøádáním koordinaèní sféry
centrálního atomu Co(II) – data namìøena na Syntexu
bìhem mìsíèní stá�e na AV SSSR v Moskvì.

1990 – dosud:
1) Øešení struktur komplexù kovù triády �eleza s vybra-
nými Schiffovými basemi.
Pø.: [Fe(saloph)2]O.dmso
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FeSO4·7H2O FeSO4·H2O + 6H2O uvodni dehydratacni etapa T 60°C

6Fe(OH)SO4 + 3H2O etapa oxidace Fe
2+

T 120°C

3/2 O2

6FeSO4·H2O 6FeSO4 2Fe2(SO4)3 + �-Fe2O3
* - Fe2O3 �-Fe2O3

-6H2O 3/2 O2

etapa transformace bazickych siranu T 400°C

2Fe2(SO4)3 + �-Fe2O3
* + 3H2O

- Fe2O3 �-Fe2O3

6Fe(OH)SO4 3Fe2O(SO4)2 + 3H2O

3�-Fe2O3 + 6SO3

finalni desulfurizacni etapa T 500°C

�-Fe2O3
* -Fe2O3 �-Fe2O3

Fe2(SO4)3 + 3 SO3

�-Fe2O3 �-Fe2O3

…………………………………………………………………………………………………..
* ultramale nanokrystalicke castice ( 10nm)



2) Systematické sledování vlivu ligandù na koordinaèní
polyedr u komplexních slouèenin pøedevším niklu s nesy-
metrickými dithiokarbamáty a dalšími vybranými ligandy
v koordinaèní sféøe – jako pøíklad uveïme [Ni(morhpdtc)
(dppf)]ClO4:

3) Øešení struktur Ni(III) komplexù s 1,2-dithioláty –
potvrzení zkrácení délky Ni-S vazby oproti analogickým
Ni(II) komplexùm, napø. MePh3P[Ni(tdt)2]:
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Homo- a heteropolynukleární komplexy

Ni
2+

, Fe
3+

, Cu
2+

a Mn
2+

s kombinacemi

vhodných ligandù

S-donorové (xanthaty, …)
N-donorové (aromatické heterocykly, …)
P-donorové (fosfiny, …)
O-donorové (oxaláty, …)
C-donorové (kyanidy, …)

Od roku 1990 Od roku 1998

Smery výzkumu
Zdenek Travnicek

Komplexy Ni
2+

, Fe
3+

, Cu
2+

, Pd
2+

a Pt
2+

s cytokininovými deriváty
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5
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N

N N

N

NH
R

R

R

1

2

3

Zamereno na :

- syntézu
- strukturní analýzu

Zamereno na :

- syntézu
- strukturní analýzu

- testování biologické aktivity
(cytotoxicita, kinásové testy)

V rámci CR spolupráce s :
Labotaratorí rustových regulátoru PrF UP a Ustavem experimentální botaniky AV CR

v Olomouci

Rtg. laboratorí, PrF MU Brno (Doc. Jaromír Marek)
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Molekulová struktura komplexního kationtu
[Ni(pipdtc)(dppf)]+ pipdtc = piperidindithiokabátový anion
dppf = 1,1’-bis(difenylfosfan)-ferrocen

Molekulová struktura [(dtp)2Ni(�-mpq)Ni(dtp)2]

mpq = 6,7-dimethyl-2,3-di-(2-pyridyl)-chinoxalin

Hdtp = O,O’-di-n-propylester keseliny trihydrogendithiofos-
foreèné

Molekulová struktura [(PPh3)2Cu(�-dto)Ni(�-dto)Cu(PPh3)2]

H2dto = dithiooxamid

Molekulová struktura [Ni(bappn)(ttcH)]
bappn = N,N’-bis(3-aminopropyl)-1,3-propandiamin

ttcH3 = trithiokyanurová kyselina

Monomerní jednotka komplexního kationtu
[{Cu(ept)}3Fe(CN)6]

2+

ept = N-(2-aminoethyl)-1,3-diaminopropan

Molekulová struktura dihydrátu 6-(2-chlorbenzylamino)purinu
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Molekulová struktura komplexního kationtu [(en)2Ni(�-ox)
Ni(en)2]2+

en = 1,2-diaminoethan

H2ox = kyselina š�avelová

Molekulová struktura chloridu 6-(3-chlorbenzylamino)purin-3-ia

Pøíklad cytotoxicity vybraných komplexních slouèenin vyjádøený v hodnotách IC50 (�mol.dm-3). IC50 - je koncetrace testované látky,
která zpùsobuje smrt 50% pou�itých nádorových bunìk.

Slouèenina
Nádorová linie

G-361 HOS K-562 MCF7

(H+L1)2[FeCl5].3H2O 22 27 26 21

[Cu2(�-Cl)2(�-HL2)2(HL2)2Cl2] 17 18 31 24

[Cu2(�-Cl)2(�-HL3)2Cl2] 36 38 32 39

Bohemin.HCl (HL1.HCl) 55 60 96 58

2-Cl-BAP (HL2) 95 >167 96 129

3-Cl-BAP (HL3) >167 >167 >167 >167

FeCl3.6H2O >200 >200 >200 >200

CuCl2.2H2O 100 >100 >100 >100

G-361 – lidský maligní melanom, HOS - lidský osteosarkom, K-562 - lidská chronická myelogenní leukémie, MCF7 - lidský
adenokarcinom prsu

N

N N

N

NH

HN

OH

CH3H3C

Bohemin

2-(3-hydroxypropylamino)-6-benzylamino-
-9-isopropylpurin

N

N N

N

NH

Cl

H

6-(2-chlorbenzyl)aminopurin


