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S blížícím se koncem roku čeká redaktory časopisu ne-
lehký úkol – posoudit znovu články publikované v tomto roční-
ku, vybrat ty nejzdařilejší a navrhnout je do širšího výběru, 
z něhož  nejlepší vybere redakční kruh a ocení udělením Ceny 
Karla Preise. Tato cena letos slaví malé jubileum – 15 let od 
jejího založení Českou chemickou společností v r. 1997. Podle 
statutu (článek 26 stanov Společnosti)  návrh na udělení ceny 
může podat kterýkoliv člen ČSCH (stojí za zmínku, že tato 
možnost však byla dosud využívána jen zřídka) a o jejím udě-
lení rozhoduje redakční kruh Chemických listů. 

Přehled dosud udělených 16 cen  (v r. 2001 byly oceněny 
dva články), jenž  lze nalézt na webové stránce ČSCH 
(www.csch.cz/cena-karla-preise) celkem věrně odráží tématic-
kou šíři časopisem uveřejňovaných prací. 

Soustavnější  posuzování úrovně příspěvků v jednotli-
vých ročnících CHL má však delší tradici. Vzhledem k tomu, 
že tvoří část historie časopisu, která  dosud nebyla přehledně-
ji shrnuta, pokusil jsem se tuto mezeru vyplnit. Bohužel, jen 
s částečným úspěchem.  

Dosud nejstarší sdělení o této praxi  se objevilo v rubrice 
„Zprávy“ CHL v r. 1989 (83, 672), ve kterém se uvádí, že 
„tak jako v minulých létech“ byly vybrány nejlepší práce  
v Chem. Listech, v tomto případě uveřejněné v roce 1987 (viz 
seznam níže). 

Ocenění ve formě prémie udělil výbor sekce pro vědec-
kou a odbornou literaturu Českého literárního fondu na návrh 
redakce časopisu 2 článkům, z nichž jeden byl sepsán autorem 
mladším 35 let (kategorie mladých autorů). Stojí za zmínku, že 
souběžně  byla i výborem sekce Slovenského literárního fondu 
odměněna prémií  práce slovenských autorů (např. ve zmíně-
ném roce 1989 článek Š. Tomy (UK Bratislava) a M. Karvaše 
(VUCHT Bratislava): Možnosti využitia derivátov 2,2,6,6-
tetrametylpiperidínu vo výzkume a technickej praxi, Chem. 
Listy 83, 1048 (1989)).                                         

Přestože výše uvedené oznámení svědčí o déle trvající 
praxi, sdělení o dřívějších oceněních ve  starších ročnících 
Chem. Listů chybí. Příslušné informace nebyly bohužel zveřej-
něny ani v odděleně vydávaném Bulletinu ČSCH, jehož obsa-
hy před sloučením s Chemickými listy (tj. v létech 1970 až 
1996) byly přehledně zpracovány v článku M. Bláhové (Chem. 
Listy 92, 56 (1998)).                                      

Níže uvedený  přehled ocenění čtenář nalezne i na webo-
vé stránce časopisu (http://www.chemicke-listy.cz). Autor 
článku (hetflejs@icpf.cas.cz) spolu s redakcí  Chemických 
Listů uvítají každou informaci, která pomůže tento neúplný 
seznam doplnit.     
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