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10 let soutě�e o cenu firmy Merck 

Ve dnech 5. a 6. února 2007 proběhl v areálu konfe-
renčního centra V�CHT Praha na Ji�ním Městě  jubilejní 
10. ročník soutě�e o nejlep�í studentskou vědeckou práci 
v oboru analytická chemie o cenu firmy Merck. Kromě 
příjemné povinnosti poděkovat organizátorům této soutě�e 
z Ústavu analytické chemie V�CHT Praha pod vedením 
doc. RNDr. Pavla Matějky, CSc.  za dokonalou organizaci 
a vytvoření velmi příjemného a důstojného prostředí, se mi 
tak naskytla mo�nost ohlédnout se za uplynulým desetile-
tím. Činím tak právě v úvodníku k tomuto číslu Chemic-
kých listů, kde jsou shromá�děny vybrané soutě�ní práce 
dokumentující podle mého názoru neustále rostoucí úro-
veň této soutě�e. Jako člen poroty téměř v�ech ročníků 
s potě�ením sleduji rostoucí formální i obsahovou úroveň 
soutě�ních prezentací, která podle mého názoru odrá�í 
rostoucí úroveň vědecko-pedagogické práce reprezentova-
ných kateder a ústavů analytické chemie. Rád bych této 
příle�itosti vyu�il k odpovědi na dvě otázky, které jsou mi 
v souvislosti s touto soutě�í často kladeny: proč odborná 
skupina analytické chemie zvolila právě tuto formu soutě�e 
zalo�enou na veřejné prezentaci soutě�ních prací před 
�irokým kolektivem soutě�ících a porotců a proč usilujeme 
o oti�tění vybraných soutě�ních prací v časopise Chemické 
listy. V odpovědi na první otázku bych rád zdůraznil, �e 
předchozí forma soutě�e o nejlep�í diplomovou práci 
z oboru analytické chemie se neosvědčila jednak proto, �e 
lze obtí�ně posoudit skutečný podíl diplomanta na kvalitě 
odevzdané diplomové práce a jednak proto, �e výsledky 
soutě�e musely pochopitelně být vyhla�ovány s několika-
měsíčním zpo�děním a v té době bylo obtí�né vypátrat 
místo aktuálního pobytu soutě�ících. Mnohem vět�í roli 
v�ak hrála skutečnost, �e tato dodatečná forma nijak vý-

razně nepřispívala k aktivizaci studentů analytické chemie. 
Pravý opak platí a soutě�i o cenu firmy Merck v její sou-
časné podobě, za kterou vděčíme jednak laskavému spon-
zorování firmy Merck a jednak práci �irokého kolektivu 
pracovníků ze v�ech kateder či ústavů analytické chemie, 
kde se tato soutě� postupně konala. Hlásí se do ní a často 
velmi úspě�ně vystupují i studenti ni��ích ročníků a příjem-
ná odborná i společenská atmosféra soutě�e sama přitahu-
je soutě�ící. Tomu bezesporu napomáhá i vět�í počet oce-
něných soutě�ících na rozdíl od řady dal�ích cen, kde 
�vítěz bere v�e�, co� činí trochu potí�e při získávání soutě-
�ících, kteří často mají pocit, �e na nejvy��í stupeň stejně 
nedosáhnou. V případě soutě�e o cenu firmy Merck lze bez 
nadsázky říci, �e samotná nominace studenta do této sou-
tě�e je jeho úspěchem, tak�e studenti skutečně mají pocit 
naplnění starého olympijského hesla �není důle�ité vyhrát, 
ale zúčastnit se�. Stejně nasnadě je i odpověď na druhou 
otázku. Oti�tění vybraných soutě�ních prací v na�em časo-
pise jednak �zviditelňuje� tuto soutě� a jednak vytváří 
budoucí zárodek nového autorského kolektivu pro ná� 
časopis. A to je věc, bez ní� se �ádný slu�ný chemický ča-
sopis pochopitelně neobejde. Navíc mám pocit, �e vět�ina 
soutě�ních prací má úroveň, za ní� se ani studenti ani je-
jich pracovi�tě rozhodně nemusí stydět. Na závěr bych � 
kromě radostné povinnosti poděkovat firmě Merck za ve�-
kerou její mnohostrannou a velmi účinnou podporu čin-
nosti České společnosti chemické � rád vyslovil přání, aby 
webovské stránky této soutě�e (http://www.csch.cz/
merck.html) se i v pří�tím desetiletí utě�eně rozrůstaly 
a aby v�ichni soutě�ící i organizátoři soutě�e měli i nadále 
dobrý pocit, ze dělají něco u�itečného. 
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