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Ve úterý 3. února 2009 úspě�ně proběhl v nových 
krásných prostorách Fakulty chemicko-technologické Uni-
verzity Pardubice ji� 12. ročník soutě�e mladých analytic-
kých chemiků �O cenu firmy Merck�. Tuto soutě� letos 
výborně zorganizovali kolegové z Katedry analytické che-
mie FChT Univerzity Pardubice ve spolupráci s Odbornou 
skupinou analytické chemie České společnosti chemické 
za tradiční a účinné podpory firmy Merck, s.r.o. Význam 
této akce podtrhlo i její slavnostní zahájení děkanem FChT  
panem prof. Ing. Petrem Lo�ťákem, DrSc. 18 účastníků ze 
7 předních analytických pracovi�ť  v České republice do-
kázalo, �e  kvalita vědecko-výzkumné práce v oblasti ana-
lytické chemie má v na�í republice bezesporu vzrůstající 
trend a �e stejný potě�itelný trend má i schopnost mladých 
vědeckých pracovníku z této oblasti prezentovat své po-
znatky na úrovni snesoucí mezinárodní srovnání. V�echny 
přednesené příspěvky byly rozhodně důstojnou reprezenta-
cí jak předná�ejících, tak i vysílajících pracovi�ť a autor 
tohoto příspěvku s potě�ením vyu�ívá této mo�nosti, aby 
v�em soutě�ícím bez rozdílu poděkoval za odvedenou 
práci, za kterou se rozhodně nemusí stydět.  

1. místo získala Pavlína Novotná z Ústavu analytické 
chemie Fakulty chemicko-in�enýrské, V�CHT v Praze za 
práci �Konformační studie poly-gama-benzyl-L-glutamátu 
metodou vibračního cirkulárního dichroismu�. 2. místo 
získala Veronika Mlejová z Katedry analytické chemie 
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za 
práci �Aplikace vybraných mikroextrakčních technik při 
stanovení rostlinných silic� a 3. místo získal Dalibor 
Húska z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty 
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně za 
práci �Plně automatizovaná izolace celkové mRNA z in 
vitro kultivovaných rostlin ve spojení s elektrochemickou 
detekcí�. 

Fotografie z celého průběhu soutě�e, výsledky a dal�í 
informace je mo�né najít na internetových stránkách http://
kalch.upce.cz/merck09/index.htm. Zde je jistě namístě 
poděkovat celému týmu kolegů z Univerzity Pardubice, 
jmenovitě doc. Ing. Karlovi Venturovi, CSc., Ing. Martinu 

Foto: Vítězové soutě�e �O cenu firmy Merck 2009� zleva: prof. 
RNDr. J. Barek,CSc., předseda odborné skupiny analytické che-
mie České společnosti chemické, mana�erka prodejního týmu 
firmy Merck paní Ing. Lenka Ungrmanová, Bc., Dalibor Húska 
(Mendelova zemědelská a lesnická univerzita v Brně), Veronika 
Mlejová (Univerzita Pardubice), Pavlína Novotná (V�CHT 
v Praze)  a doc. Ing. Karel Ventura, CSc., předseda organizační-
ho výboru leto�ní soutě�e. 

Adamovi, Ph.D., Ing. Petrovi Česlovi, Ph.D., Ing. Ivě Ulb-
richové, CSc. a Ing. Bohuslavu Dvořákovi za dokonalé 
organizační zabezpečení celé akce a za vytvoření neoby-
čejně příjemné a přátelské atmosféry, která vyvrcholila 
kulinářskými hody v Mexické restauraci. Dík v�ech účast-
níků patří pochopitelně i firmě Merck a jejím zástupcům 
přítomným na soutě�i, jmenovitě paní Ing. Lence Ungrma-
nové, Bc., mana�erce prodejního týmu a paní Ing. Marcele 
Kubáskové, oblastní zástupkyni firmy Merck. 

Na závěr nezbývá ne� sdělit, �e 13. ročník této soutě-
�e se uskuteční na Přírodovědecké fakultě Jihočeské uni-
verzity v únoru 2010 a mů�eme se tedy tě�it na dal�í setká-
ní v Českých Budějovicích. 

Jiří Barek 
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