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V  úterý  1.  února  2011  úspěšně  proběhl 
v prostorách Katedry chemie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity  J.  E.  Purkyně  v  Ústí  nad  Labem  již 
14.  ročník  soutěže  mladých  analytických  chemiků 
„O cenu firmy Merck 2011“ za nejlepší studentskou 
vědeckou práci v oboru analytická chemie. Pořadatel-
ství se letos vynikajícím způsobem zhostila Ing. Zdeňka 
Kolská, PhD. z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spoluprá-
ci s Odbornou skupinou analytické chemie České spo-
lečnosti chemické za tradiční a účinné podpory firmy 
Merck spol. s. r. o.  22 účastníků z  šesti českých vyso-
kých škol velmi důstojně reprezentovalo svá pracoviště, 
která příkladným způsobem pečují o výchovu nastupu-
jící generace analytických chemiků a tím rozhodujícím 
způsobem přispívají k dalšímu úspěšnému rozvoji ana-
lytické chemie v České republice. Kvalita prezentací to 
rozhodně  potvrdila a autor tohoto příspěvku by rád 
všem soutěžícím bez ohledu na jejich konečné umístění 
poděkoval za vynikající výsledky i jejich perfektní pre-
zentaci.  

1. místo získala Annamarie Némethová z Ústavu 
organické technologie VŠCHT Praha za práci Příprava 
polymerních částic pro separaci biomarkerů z tělních 
tekutin jako předstupeň vývoje diagnostického proužku. 

2. místo získal Bc. Marek Papež z Ústavu chemie 
a analýzy potravin VŠCHT Praha za práci Nové orga-
nohalogenované kontaminanty ve vodním ekosystému.  

3. místo získala Bc. Olga Nykodýmová z Katedry 
analytické chemie Univerzity Pardubice za práci Mož-
nosti stanovení 2-ethylhexyl nitrátu v naftě. 

Všem oceněným srdečně  blahopřejeme  a  všem 
účastníkům děkujeme za odvedenou práci i krásné pre-
zentace. 

Lze konstatovat, že letošní soutěž byla zorganizo-
vána naprosto dokonale a proběhla ve vynikající přátel-
ské, byť vědecky náročné, atmosféře. Za to patří dík jak 
Ing. Zdeňce Kolské, PhD. a doc. RNDr. Jaroslavu Rejn-

Vítězové  soutěže  „O  cenu  firmy  Merck  2011“.  Zleva 
Ing. Marcela Kubásková, Bc. Marek Papež, Annamarie Né-
methová, Bc. Olga Nykodýmová  a Ing. Zdeňka Kolská, PhD. 

kovi, CSc., tak i firmě Merck spol. s. r. o. a jejím zá-
stupkyním přítomným na soutěži, jmenovitě Ing. Lence 
Ungrmanové, Ing. Marcele Kubáskové a RNDr. Renatě 
Švajdové, PhD. Vyvrcholení v podobě ocenění vítězů 
proběhlo v krásných prostorách vyhlídkové restaurace 
Větruše s následnou slavnostní večeří. Dík všech účast-
níků patří pochopitelně i porotě, která měla vzhledem 
k vysoké kvalitě soutěžících úkol v pravdě nelehký. 

Na závěr nezbývá než sdělit, že jubilejní 15. ročník 
této soutěže se uskuteční v prostorách firmy Merck spol. 
s. r. o. v Praze pod odborným vedením pracovníků Ka-
tedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze v souvislosti s 20. výročím 
působení firmy Merck v České republice. Těšíme se, že 
i jubilejní ročník bude stejně zajímavý a příjemný jako 
ročníky předcházející. 

Jiří Barek 
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