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je pro mne ctí, že jednou z mých prvních akcí ve funkci 
předsedy České společnosti chemické je oslovit vás a popřát 
vám šťastný a úspěšný rok 2014. Jste to totiž právě vy, čtenáři 
a předplatitelé Chemických listů, členové České společnosti 
chemické, kteří se rozhodující měrou podílíte na tom, že naše 
společnost je jednou z nejaktivnějších odborných společností 
Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS). 

S potěšením při této příležitosti konstatuji, že jsem od 
odstupující předsedkyně prof. RNDr. Jitky Ulrichové, CSc. 
převzal vedení stabilizované společnosti s dobrým potenciá-
lem dalšího rozvoje. Jménem svým i vaším bych proto odstu-
pující předsedkyni rád poděkoval za její obětavou službu pro 
společnost po celá její dvě funkční období a vyjádřil naději, že 
nové předsednictvo, jehož je ex-offo členkou, bude v novém 
volebním období moci těžit z jejích zkušeností. 

ČSCH je se svými více než 2000 členy ve  svazku 
ČSVTS stále jednou z největších odborných společností 
a je uznávána jak doma, tak i v zahraničí. V osvědčené 
organizační struktuře, která je tvořena pobočkami v Brně, 
Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Zlíně a celkem 
22 odbornými skupinami je většina organizačních jednotek 
aktivních, i když se zcela pochopitelně aktivita jednotlivých 
poboček či skupin liší a i vyvíjí v čase. Kvalitní zázemí pro 
odbornou činnost poboček i odborných skupin zajišťuje 
konsolidovaný sekretariát, který se v posledních letech 
kvalifikoval i jako „agentura“ zajišťující plný servis při 
pořádání sjezdů a dalších konferencí. Vzhledem k tomu, že 
příjmy z těchto akcí zabezpečují převážnou většinu financí 
na provoz samotného sekretariátu i poboček a odborných 
skupin, rád bych zde apeloval na členy ČSCH – organizá-
tory konferencí, aby služeb sekretariátu v této oblasti nejen 
sami využívali, ale i je dále propagovali. 

Vyzvednout je zde třeba mezinárodní aktivity ČSCH 
v rámci Evropské unie. ČSCH je prostřednictvím prof. 
RNDr. Pavla Drašara, DSc. zastoupena ve výkonném vý-
boru European Association for Chemical and Molecular 
Sciences (EuCheMS), několik členů ČSCH je aktivních ve 
volených funkcích ve výborech jejích divizí či pracovních 
skupin. ČSCH v úzké spolupráci s našimi slovenskými 
kolegy a dalšími středoevropskými chemickými společnost-
mi přichází v EuCheMS s řadou iniciativ a společně prosa-
zuje zájmy našeho regionu. Aktivita ČSCH v EuCheMS 
patří mezi důvody, proč bylo pořádání jedné ze série nej-
významnějších společných akcí EuCheMS – 4. chemického 
kongresu EuCheMS (ECC4 – 4th EuCheMS Chemistry 
Congress) svěřeno ČSCH a uskutečnilo se 26.–30. srpna 
2012 v Praze. Z dalších mezinárodních aktivit ČSCH bych 
zde rád zmínil zapojení do činnosti European Chemistry 
Thematic Network, European Chemist Registration Board 
a Chemistry Eurobachelor Label Committee. Nezanedba-
telným přínosem mezinárodních aktivit ČSCH je i podíl na 
zisku z vydávání evropských chemických časopisů v rámci 
konsorcia ChemPubSoc Europe.  

Chemické listy jsou a musí zůstat „výkladní skříní“ 
české chemie a ČSCH formující obraz odborné veřejnosti 

o stavu a vývoji chemie v České republice. Pro tento úkol 
mají Chemické listy vynikající předpoklady plynoucí m.j. 
z faktu, že jsou jedním z hrstky odborných časopisů vydá-
vaných národními chemickými společnostmi, které jsou 
citovány službami, jako je Chemical Abstracts, Chemical 
Titles, Current Contents, či Science Citation Index. Impakt 
faktor časopisu dlouhodobě kolísá mezi 0,4 a 0,7, jeho 
aktuální hodnota je 0,453. I tato skutečnost přispívá 
k atraktivitě časopisu, který díky tomu nemá problém se 
zajištěním dostatečného počtu kvalitních rukopisů pro 
všech svých 12 čísel ročně. K tomu, aby 4 čísla z 12 mohla 
být ročně vydávána jako „členská“, přispívají kromě indi-
viduálních členských příspěvků hlavně kolektivní členové 
ČSCH – zejména vysoké školy, ústavy Akademie věd České 
republiky, státní instituce a obchodní a výrobní společnosti 
– a v nemalé míře i inzerenti. Jedním z cílů nového Hlavní-
ho výboru a jeho předsednictva proto musí být udržení 
a rozšíření kontaktů s kolektivními členy ČSCH a to při 
dodržení principu vzájemné výhodnosti těchto kontaktů.  

Mezi úkoly, s kterými nový Hlavní výbor a jeho před-
sednictvo vstupuje do svého volebního období, patří i řeše-
ní generačního problému. Zastavení postupného poklesu 
počtu členů je možné m.j. motivací mladých, zejména stu-
dentů, nejen ke vstupu do ČSCH, ale zejména k setrvání 
v ní po ukončení studia a k aktivnímu zapojení do práce ve 
společnosti. Předsednictvo ČSCH si proto dalo za úkol 
rozvinout nové formy propagace své činnosti zaměřené 
cíleně na mladé („ČSCH na Facebooku“ apod.). Zároveň 
bychom zde ale rádi apelovali na členy ČSCH – zejména 
pracovníky VŠ – aby na svých pracovištích aktivně propa-
govali činnost ČSCH. Hlavní výbor tuto činnost podpoří 
např. aktualizací posteru ČSCH a zpřístupněním jeho tis-
kové verze na stránkách ČSCH a postupnou přípravou 
dalších propagačních materiálů. 

Trvalým úkolem ČSCH a jejího výboru je medializace 
chemie a přínosu chemického a farmaceutického průmyslu 
pro společnost. Kromě nabídky expertů z řad ČSCH pro 
oblast vlivu chemie na životní prostředí a udržitelný rozvoj 
pro média a státní orgány se bude jednat o pokračování 
podpory vzdělávacích akcí. Organizace chemické olympiá-
dy nebo akcí jako je olomoucký „Jarmark fyziky, matema-
tiky a chemie“, či ostravská „Chemie na Slezskoostrav-
ském hradě“ zůstává trvale vysoko na seznamu priorit 
Hlavního výboru. Možným směrem dalšího zviditelnění 
ČSCH je navázání spolupráce a podíl na akcích pořáda-
ných jinými skupinami – např. akce úspěšného projektu 
„Přírodovědci“ a dalších. 

Závěrem bych vám, vážení čtenáři, jménem celého 
nového Hlavního výboru ČSCH rád slíbil, že se vynasnaží-
me, aby k  pocitu vašeho štěstí v roce 2014, které jsem vám 
přál úvodem tohoto textu, přispívalo i uspokojení z aktivit 
České společnosti chemické. 

 
Jan John 
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