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jmenovitě Mgr. Mirce Bittové,  Ph.D. , Ing. Blance Hégro-
vé, prof. RNDr. Viktoru Kanickému, Dr.Sc.,  doc. RNDr. 
Přemyslu Lubalovi, Ph.D. a  Mgr. Petru Táborskému,  
Ph.D. za dokonalé organizační zabezpečení celé akce a za 
vytvoření neobyčejně příjemné a přátelské atmosféry, kte-
rá vyvrcholila závěrečným rautem. Dík v�ech účastníků 
patří pochopitelně i firmě Merck a v�em jejím zástupcům 
přítomným na soutě�i, jmenovitě panu Arturu Stawiské-
mu, řediteli divize Chemie a laboratorních produktů, paní 
Ing. Lence Ungrmanové, mana�erce prodejního týmu 
a panu Mgr. Zdeňku Haváčovi, oblastnímu zástupci firmy 
Merck. 

Na závěr nezbývá ne� sdělit, �e 12. ročník této soutě-
�e se uskuteční na Univerzitě Pardubice v únoru 2009 
a tě�it se na dal�í pokračování této zajímavé a u�itečné 
akce. 

 
Jiří Barek 

11. ročník soutě�e o nejlep�í studentskou  
vědeckou práci v oboru analytická chemie  
�O cenu firmy Merck� 2008 

 
Ve dnech 5. a  6. února 2008 se na Chemickém ústavu 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně 
uskutečnil ji� 11. ročník soutě�e mladých analytických 
chemiků �O cenu firmy Merck�. Tuto soutě� letos organi-
zoval Chemický ústav Přírodovědecké fakulty Masaryko-
vy univerzity v Brně ve spolupráci s Odbornou skupinou 
analytické chemie České společnosti chemické za tradiční 
a účinné podpory firmy Merck spol. s r. o. 15 účastníků ze 
7 předních analytických pracovi�ť jasně dokumentovalo 
kvalitu vědecko-výzkumné práce v oboru analytické che-
mie na svých pracovi�tích i své schopnosti prezentovat na 
vysoké úrovni získané poznatky. Bez ohledu na dosa�ené 
umístění je proto na místě poděkovat v�em soutě�ícím 
studentům za odvedenou práci. Nelehký úkol poroty i vy-
rovnanost soutě�ních prací dokumentuje i skutečnost, �e 
byly uděleny dvě 2. ceny a celkem 5 zvlá�tních cen poroty.  

První místo získal Vít Novotný (Univerzita Karlova 
v Praze) s prací �Voltametrické a amperometrické stanove-
ní acifluorfenu, nitrofenu a oxyfluorfenu na stříbrné pevné 
amalgamové elektrodě� a o druhé místo se podělila Pavla 
Foltýnová (Masarykova Univerzita v Brně) s prací �Off-
line spojení kapilární elektroforézy, laserové desorpce 
a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazma-
tem (CE-LD ICP MS)� a Jakub Rak (V�CHT v Praze) 
s prací �Iontové kapaliny a jejich hydrofobicita�. Zvlá�tní 
cenu poroty získala Petra Hinnerová (Univerzita Palacké-
ho v Olomouci) za práci �Analýza mikroorganismů a bu-
něk kapilární elektroforézou�, Petra Hřibová (Veterinární 
a farmaceutická fakulta Brno) za práci �Fenolické látky 
z rostlin rodu Cuscuta�, Al�běta Kokaislová (V�CHT 
v Praze) za práci �Příprava SERS � aktivního měděného 
povrchu�, Hana Velínská (Univerzita Pardubice) za práci 
�Charakterizace přírodních směsí triacylglycerolů pomocí 
off-line dvourozměrné HPLC/MS� a Pavel �vátora 
(V�CHT v Praze) za práci �Sledování způsobu vazby mo-
delových látek na nanočástice stříbra�. 

Fotografie z celého průběhu soutě�e, výsledky a dal�í 
informace je mo�né najít na internetových stránkách http://
www.chemi.muni.cz/~analytika/. Zde je jistě namístě po-
děkovat celému týmu kolegů z Masarykovy univerzity, 
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Foto: Vítězové soutě�e �O cenu firmy Merck� 2008; zleva: ředi-
tel divize Chemie a laboratorních produktů firmy Merck pan 
Artur Stawisky, mana�erka prodejního týmu firmy Merck paní 
Ing. Lenka Ungrmanová, Bc., Vít Novotný (Univerzita Karlova 
v Praze), Jakub Rak (V�CHT Praha), Bc. Pavla Foltýnová 
(Masarykova Univerzita v Brně) a oblastní zástupce firmy Merck 
pan Mgr. Zdeněk Haváč. 


