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Hlavním úkolem vědecké a odborné práce je získávání
nových poznatků, znalostí a vědomostí; spočívá ve
schopnosti autora samostatně myslet, aplikovat své objevy na dosavadní stav vědění a rovněž ve způsobilosti
předložit svoje výsledky odpovídající formou jiným.
Téma metod odborné činnosti a postupů duševní
práce má v naší metodologické literatuře po desetiletí
pevné zakotvení a k dispozici zájemcům je celá řada
domácích původních prací i překladů (Dobrovolný, Filka, Liška, Šesták, Šimek, Šanderová, Pokorný,
Bartoš, Spousta, Londín, Halaxa, Eco aj.). Logická
návaznost v nich uváděných kroků se v průběhu času
příliš nezměnila. Co ale zaznamenalo výraznou změnu, je využití počítačů, možnosti širokého získávání
informací, ukládání a vyhodnocování materiálů a dat.
Obrovskou pomocí jsou programy na zpracování
textu, virtuální katalogy nebo elektronické knihovny
časopisů či software pro strukturování nápadů. Snad
největším výdobytkem moderní doby se stal internet
jako hlavní pomocník současné generace odborně
a vědecky pracujících lidí.
V „klasickém“ pojetí tématu napsala prof. Ing. Jana
Geršlová, CSc., novou příručku, doplňující nabídku na
našem knižním trhu a představující konkrétní pomoc
pro všechny, kdo mají za úkol vytvořit nějaký písemný
text pro školu, studium nebo povolání a úspěšně jej
obhájit. Najdou zde informace o tom, jak vše naplánovat, jaké cesty, techniky a způsoby práce použít, jak
postupovat systematicky od prvotního záměru k hotovému výtvoru. Kromě pomoci k soustavné práci krok
za krokem získá čtenář znalosti o tom, jak svoji práci
úspěšně „prodat“, ale také čeho se vyvarovat zvláště
v dnes tak diskutované oblasti autorské etiky a práva.
Z jednotlivých kapitol přehledně uspořádaného textu
získají postupně zájemci také přehled o činnostech,
které jsou náročné na čas: výpůjčky literatury, výpisky
a excerpia, hledání pramenů a dalších zdrojů, používání meziknihovní výpůjční služby, zpracování pramenů,
jejich hodnocení a zařazování souvislostí, budování
kartotéky a pomocného aparátu, strukturování a psaní několika verzí textu, přeformulovávání, cizelování
textu, vypracovávání tabulek a grafů, péče o formální
stránku textu, korektury…
Rukovět je určena širokému spektru čtenářů; zatímco
začátečníci ji budou používat jako návod, zkušenější
se dozvědí mnohá upozornění na chyby, které by
mohly negativně ovlivnit postup nebo výsledek práce,
aby zbytečně neztráceli čas a nemuseli si postesknout
spolu s Oscarem Wildem, když prohlásil „jaká škoda,
že v životě dostáváme ponaučení teprve tehdy, kdy
už se s tím nedá vůbec nic dělat“.
Bohumil Tesařík
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Zhang Z., Jin B.

Výroba L+kyseliny mléčné z melasy a z odpadního
bramborového škrobu: Alternativní metoda (L+lactic
acid production using sugarcane molasses and waste
potato starch: An alternative approach)
Kyselina mléčná má v potravinářském i chemickém průmyslu
velké využití. Může být produkována bakteriemi a houbami ze
surovin obsahujících cukry. Je popsán způsob výroby kyseliny
mléčné z melasy a odpadního bramborového škrobu houbou
Rhizopus arrhizus. Bylo dosaženo koncentrace kyseliny mléčné
103,8 g.l–1 po 48 hodinové fermentaci s přidáním živin.
Int. Sugar J., 112, 2010, č.1333, s. 17–22.
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Hoffmann, Ch., Stockfisch N.

Efektivní využití zdrojů při pěstování cukrovky (Effiziente Nutzung von Resourcen im Zuckerrübenanbau)

Hlavními přírodními zdroji v pěstování cukrovky jsou: světlo,
voda, živiny a pěstební plocha. Jedním ze základních předpokladů vysokého výnosu je absorbce světla, protože podmiňuje
proces fotosyntézy. K tomu musí být vytvořena listová plocha
3,5–4 m2.m2. Maxima se dosahuje počátkem července, kdy rostlina absorbuje 90 % záření. Rozsah pěstební plochy cukrovky
podmiňuje místní zemědělská situace, zejména nutnost pěstování
plodin pro krmiva a konkurenční pěstování plodin na výrobu
etanolu: výnos etanolu z 1 ha pěstební plochy je u cukrovky
6,28 m3, u pšenice 2,76 m3 a u kukuřice 3,75 m3. Na výrobu 1 m3
etanolu z pšenice je tedy třeba ~2,3× a u kukuřice ~1,7× větší
plocha, než při výrobě z cukrovky. Z toho plyne, jak je využití
pěstební plochy plodiny důležitým faktorem.Dalším zdrojem
výnosu je voda – na vytvoření 1 kg sušiny cukrovky je třeba asi
200 l vody, u pšenice asi 350 l a pro kukuřičnou siláž 200 l vody.
Z živin je nejdůležitější dusík – optimální dávka pro cukrovku
k produkci cukru ve vztahu k výnosu, se uvádí 115–150 kg.ha–1
k výrobě bioplynu 200 kg.ha–1. Dávka velmi závisí na stanovišti
a na klimatu během růstu cukrovky. Obecně lze produkční
potenciál cukrovky do určité míry řídit podle toho, k výrobě
čeho má být cukrovka jako surovina použita.
Zuckerind., 135, 2010, č.1, s. 37.
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Schorn P. M., Smith L., Peacock S. D.,
Love D. J., Muzzell D. J.

Nový kontinuální krystalizátor Tongaat Hulett (Nuevo
evapocristalizador continuo de Tongaat Hulett)

Tento kontinuální odpařovací krystalizátor je válcové konstrukce,
má uvnitř dvě nezávislé, nad sebou uspořádané prstencové
topné komory se společným brýdovým prostorem a odvodem
brýdové páry.
Každá trubková komora může pracovat samostatně, což umožňuje lépe řídit proces krystalizace, především zpracování magmanátahů o různé čistotě a je snadné odstraňování nánosů cukru
na topných plochách jednoduchým vyvařením. Zrnič může tedy
pracovat skutečně kontinuálně celou kampaň, aniž by se musel
jeho provoz z jakéhokoli technologického důvodu přerušit.
Zuckerind., 135, 2010, č.2, s. 88–93.
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