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Ohlédnutí za rokem 2007 očima odborné skupiny analytické chemie 

Konec kalendářního roku je dobrou příle�itostí 
k bilancování i k zamy�lení nad budoucností. Proto vyu�í-
vám laskavé nabídky k sepsání tohoto úvodníku, abych se 
se čtenáři Chemických listů podělil o své dojmy týkající se 
práce jedné z největ�ích odborných skupin na�í Společnos-
ti, a to odborné skupiny analytické chemie. Tato skupina 
patří rovně� k nejaktivněj�ím, i kdy� i její slabinou je fakt, 
�e na její aktivitě se podílí jen malý zlomek členů Společ-
nosti, kteří se k odbornosti analytická chemie hlásí. Dru-
hou slabinou je skutečnost, �e tě�i�tě vět�iny akcí stále le�í 
v Praze. Výjimkou je úspě�ná soutě� O cenu firmy Merck 
za nejlep�í studentskou vědeckou práci v oboru analytická 
chemie, která se tradičně pohybuje po v�ech předních ana-
lytických pracovi�tích po celé na�í republice, nepochybně 
ku svému prospěchu. Rovně� slavnostní předávání Ceny 
firmy Shimadzu v různých městech na�í republiky pova�uji 
za pozitivum, které dobře zviditelňuje tuto prospě�nou akci 
i jejího sponzora. V neposlední řadě je třeba zmínit i aktiv-
ní účast členů na�í odborné skupiny na sjezdech chemic-
kých společností, které jasně demonstrují nezastupitelnou 
roli a mimořádný význam analytické chemie z odborného 
i celospolečenského hlediska. Existující převa�ující zamě-
ření na�í odborné skupiny do oblasti elektroanalytických 
metod je dáno zejména tím, �e ostatní důle�itá zaměření 
analytické chemie si vzhledem ke svému významu a zájmu 
členů ustavila své mimořádně úspě�ně pracující odborné 
skupiny. Mám na mysli odbornou skupinu chromatografie 
a elektroforézy, odbornou skupinu  analytické toxikologie, 
odbornou skupinu chemometrie či Spektroskopickou spo-
lečnost Jana Marka Marci. Řada úspě�ných společných 
akcí uspořádaných ve vzájemné  spolupráci s těmito skupi-
nami je příkladnou ukázkou mo�ností vzájemné spolupráce 
různých odborných skupin ku prospěchu analytické chemie 
či dokonce chemie jako celku. Z na�ich předsevzetí se stále 
nedaří koordinace práce v oblasti české analytické termi-
nologie, kvalitněj�í by mohla být i práce na�í odborné 

skupiny v oblasti koordinace výuky analytické chemie 
a její propagace mezi středo�kolskými studenty. Tato té-
matika získá zřejmě vysokou prioritu v souvislosti s ne-
příznivým demografickým vývojem, který mů�e negativně 
ovlivnit počet zájemců o vysoko�kolské studium analytické 
chemie. A jako vysoko�kolský učitel si uvědomuji, �e počet 
a kvalita vysoko�kolských absolventů analytické chemie, 
které na�e společnost nepochybně potřebuje pro dal�í 
úspě�ný vývoj v rámci sjednocující se Evropy i globálního 
světa, je determinován hlavně počtem a kvalitou zájemců 
o vysoko�kolské studium tohoto oboru. O významu, tradici 
a síle české analytické chemie jistě není třeba pochybovat, 
zvlá�tě v roce, kdy si připomínáme 85. výročí vniku pola-
rografické metody analýzy. Význam analytické chemie 
dokumentuje i zastoupení analytických prací na stránkách 
tohoto časopisu a řada mezinárodních konferencí 
s analytickou tématikou pořádaných v na�í republice. Mezi 
ně bezesporu patří i konference ESEAC 2008 pořádaná ve 
spolupráci s European Society for Electroanalytical Che-
mistry, která se bude konat ve dnech 15.−20. června 2008 
v pra�ském hotelu Krystal a její� příprava bude stě�ejním 
bodem práce na�í odborné skupiny v pří�tím roce.  

Co říci na závěr? Poděkovat v�em členům na�í spo-
lečnosti, kteří se aktivně podílejí na práci odborné skupiny 
analytické chemie, poděkovat v�em firmám a institucím, 
které pomáhají finančně i jakkoliv jinak při pořádaní akcí 
na�í odborné skupiny, popřát české analytické chemii 
i chemii vůbec úspě�ný nový rok a v�em čtenářům na�eho 
časopisu poděkovat za jejich podporu a popřát jim v�e 
nejlep�í do nového roku v osobním i pracovním �ivotě. 
A ujistit je, �e se budeme vá�ně zabývat jakýmikoliv námě-
ty na zlep�ení na�í práce. 
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