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Léto budiž pochváleno 

V tomto letním období, kdy většina chemiků užívá 
zasloužený odpočinek, nemusí být na škodu krátké zamýš-
lení nad tím, co nás čeká po prázdninách. Vydávání Che-
mických listů je nekonečný proces, na jehož jedné straně je 
přísun nabízených rukopisů do redakce a na druhé straně 
jednotlivá čísla našeho časopisu, do kterých se 
„probojují“ je některé rukopisy. Nelehkým úkolem redak-
torů a oponentů je rozhodnout, které to budou. Toto roz-
hodnutí závisí nejenom na kvalitě publikace po stránce 
odborné, stylistické i formální, ale i na posouzení, do jaké 
míry může studovaný článek zaujmout širší odbornou 
obec. Rostoucí přísun příspěvků má za následek i rostoucí 
přísnost jejich posuzovaní, ale i nežádoucí prodlužování 
publikačních lhůt. Jejich možné zkrácení by vyžadovalo 
zvětšení rozsahu našeho časopisu, což by pochopitelně 
vyžadovalo zvýšené finanční náklady. Částečným řešením 
je nyní nabízená možnost zrychleného publikování článků, 
které úspěšně prošly recenzním řízením a jsou připraveny 
kompletně k tisku. Za poplatek 1000 Kč za 1 tiskovou 
stránku bude možno rozšířit rozsah nejbližšího možného 
čísla našeho časopisu a tak podstatně urychlit vydání pří-
slušného článku. Zdůrazňujeme, že tento proces nijak ne-
zpozdí vydávání ostatních článků, neboť získané prostřed-
ky budou využity skutečně k rozšíření příslušného čísla, 
takže urychlené publikování za příslušný poplatek 
v žádném případě nebude na úkor dalších článků.  

Z hlediska ekonomického bych rád zdůraznil, že Che-
mické Listy si na svou existenci zatím úspěšně shání pro-
středky zejména díky podpoře řady vysokých škol a ústavů 
AV ČR v.v.i., řady firem a dalších institucí, které si plně 
uvědomují význam národního časopisu pro rozvoj všech 
oblastí chemie v našem státě. Je jistě na místě jim zde co 
nejsrdečněji poděkovat. Spolu s příjmy za inzerci a za 
zvláštní sborníková čísla je tak zajištěna ekonomická 
stránka vydávání našeho časopisu. V žádném případě není 
dotován z členských příspěvků členů České společnosti 
chemické a nepředstavuje pro ČSCH žádnou ekonomickou 
zátěž. Naopak každé bulletinové číslo je zdarma dodáváno 
všem členům naší společnosti dle jejich přání 
v elektronické či v tištěné verzi.  

Pro částečnou kompenzaci rostoucí doby publikace 
došlých článků, se nabízí ještě jedna možnost. Tou je po-
měrně rychlé publikování hotových článků na www strán-
kách našeho časopisu, což je možnost běžně využívaná 
i renomovanými zahraničními časopisy. Tímto způsobem 
by se příslušný článek dostal nejen rychleji ke čtenářům, 
ale i do zpráv pro grantové agentury, což je mimořádně 
důležité z hlediska autorů v dnešním světě neustálého vy-
hodnocování různých kvantitativních ukazatelů.  

Dalším problémem, se kterým se redakce našeho ča-
sopisu musí vyrovnat, je rostoucí přísun článků, které se 
chemie dotýkají jen okrajově. To souvisí se zánikem řady 
časopisů, do nichž byly dříve takovéto články směrovány, 
s rostoucím impakt faktorem našeho časopisu 
a s požadavky na určitý počet výstupů v impaktovaném 
časopise při různých kvalifikačních postupech, habilitač-
ních a profesorských řízeních atp. Omlouváme se tímto 
autorům těchto často kvalitních článků, že nemůžeme 
z pochopitelných důvodů rozšiřovat již tak značný záběr 
našeho časopisu a otiskovat jejich články s chemií souvise-
jící jen okrajově a patřící spíše do oblasti věd biologic-
kých, lékařských, zemědělských a jiných. Jsme si rovněž 
vědomi ne zcela rovnoměrného oborového rozdělení vy-
cházejících článků a výrazné převahy článků z oblasti ana-
lytické chemie a biochemie. To ovšem souvisí s vysokým 
počtem chemiků pracujících v těchto oborech, který se 
nutně odráží i ve složení přicházejících článků. Rostoucí 
zájem o publikování v našem časopise nás pochopitelně 
těší a zavazuje k dalšímu úsilí směřujícímu ke zlepšení jeho 
kvality ze všech hledisek. Totéž platí i o zvláštních číslech 
z různých konferencí, které představují nejen dobrou re-
klamu pro náš časopis ale i zajímavý ekonomický přínos. 
Navzdory létu se tudíž celá redakce pilně připravuje na 
náročné úkoly nastávajícího období a přeje všem čtenářům 
příjemnou dovolenou a kvalitní odpočinek, po němž jistě 
bude následovat zvýšená chuť psát kvalitní články pro náš 
časopis. A my se na ně už teď moc těšíme. 
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