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Cena firmy Merck 

Na�i čtenáři se v tomto čísle ji� tradičně setkávají 
s výběrem soutě�ních prací studentů prezentovaných na 
soutě�i o nejlep�í studentskou vědeckou práci v oboru ana-
lytické chemie o cenu firmy Merck. Je na čtenáři, aby po-
soudil odbornou i formální úroveň těchto příspěvků vytvo-
řených studenty magisterského studia - a v některých pří-
padech dokonce studia bakalářského � na �pičkových ana-
lytických pracovi�tích na�ich vysokých �kol. Za sebe mohu 
prohlásit, �e sledování těchto příspěvků při vlastní soutě�i 
i jejich příprava k tisku mne vede k přesvědčení, �e se na�i 
mladí kolegové rozhodně nemusí stydět. Je potě�ující spo-
lupracovat se studenty, kteří mají opravdu rádi analytic-
kou chemii a věnují jí mnohem více ne� je předepsáno 
studijními osnovami. Je to dobře pro ně i pro nás � jejich 
učitele. Oni si ověří své schopnosti a dovednosti, získají 
zku�enosti potřebné pro jejich pozděj�í vystupovaní na 
nejrůzněj�ích vědeckých setkání, bez nich� je jejich úspě�-
ná kariéra v moderní vědě jen obtí�ně představitelná. Zba-
ví se neopodstatněné nedůvěry ve své schopnosti, trémy 
i občasného nedostatku sebedůvěry. My si uvědomíme, �e 
i v době převládajících kvantitativních kriterií při hodno-
cení vědecké a pedagogické práce stojí za to věnovat svoji 
energii a čas početně sice méně významné skupině nada-
ných studentů s vyhraněným zájmem o studovaný obor, 
av�ak skupině velmi důle�ité. Jedná se o studenty, kteří 
představují �pičky ve svých ročnících a kteří mo�ná jednou 
budou patřit ke �pičkám ve svém oboru. A pocit, �e jsme 
k tomu třeba nějakým způsobem dopomohli, je jistě velmi 
příjemný. Stejně příjemná byla a je atmosféra na těchto 
soutě�ích, kde vznikají přátelské vztahy mezi studenty jed-
notlivých �kol. A bylo by jistě nádherné, kdyby tyto vztahy 
byly zárodkem budoucí týmové spolupráce, která posune 
na�í analytickou chemie k novým vý�inám. V neposlední 
řadě přispívají podobné soutě�e i ke zlep�ení vzájemné 
informovanosti o pokrocích a trendech na jednotlivých 

analytických pracovi�tích a nabízejí i srovnání s trendy 
světovými. V�echny tyto aspekty by měly být motivací jak 
pro studenty analytické chemie, tak i pro pracovi�tě, která 
je na tuto soutě� vysílají. Dal�í motivací, kromě příjemné 
finanční odměny pro stupně vítězů, laskavě poskytnuté 
firmou Merck, je i nepsané pravidlo, �e právě vítězové 
těchto soutě�í reprezentují mladé členy na�í společnosti na 
sjezdech spřátelených chemických společností na základě 
dohod mezi polskou, českou a slovenskou chemickou spo-
lečností. To je jistě příjemný příspěvek k lidskému i odbor-
nému růstu těch studentů, kteří jsou ochotni udělat něco 
navíc pro analytickou chemii, pro své katedry či ústavy 
i pro sebe samotné. Rovně� nabízená a vyu�ívaná mo�nost  
publikovat své výsledky v na�em časopise jistě katalyzuje 
pohyb studentů směrem k jejich budoucí vědecké práci. Je 
proto jistě namístě poděkovat v�em, bez nich� by nich� by 
nic z vý�e uvedených pozitiv neexistovalo. Ať u� je to firma 
Merck, bez její� finanční podpory a iniciativy by tato sou-
tě� neexistovala, pedagogové, kteří organizaci této soutě�e 
věnují značné mno�ství času a energie, �kolitelé soutě�í-
cích studentů, bez jejich� působení by vět�ina soutě�ních 
příspěvku vůbec nevznikla. A zejména studenti, kteří 
v době nadmíru ekonomicky orientované, najdou čas 
a odvahu zahledět se do vědy a jejího dal�ího rozvoje, bez 
ohledu na ekonomickou trestuhodnost a neuvá�enost tako-
vé naivity. A na závěr jedno přání a jednu prosbu. Přání, 
aby rostl  počet takových studentů, neboť jedině oni mohou 
v budoucnu pečovat o dal�í rozvoj na�í analytické chemie. 
A prosbu, aby ka�dý z nás na svém místě a podle svých 
mo�ností pečoval právě o takovéto studenty, pomáhal jim 
při jejich práci a  odborném i lidském růstu, pomáhal jim 
hledat nové a krásné cestičky a zá�itky v půvabném 
a okouzlujícím světě analytické chemie. 
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