TISKOVÁ ZPRÁVA
Laureátka Ceny Milady Paulové 2018, prof. Eliška Walterová:
Vzdělání je neoddiskutovatelná
Praha, 28. listopadu 2018 – V úterý 27. listopadu 2018 v prostorách Senátu Parlamentu ČR
se uskutečnilo slavnostní předávání cen MŠMT, udělovaných v oblasti vysokého školství,
vědy a výzkumu za rok 2018. Jednou z cen je Cena Milady Paulové, kterou MŠMT
spolupráci s NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR letos udělilo prof. Elišce
Walterové.
„Vzdělání je v dnešní nejisté, rychlé době velice důležité. Pedagogika bude hrát klíčovou roli
v dalším směřování naší společnosti,“ řekla při přebírání ceny laureátka prof. Walterová, která
se zabývá srovnávací pedagogikou, analýzou zahraničních vzdělávacích systémů a možnostmi
jejich využití v české vzdělávání.
Rozhovor s laureátkou CMP si můžete přečíst zde: http://genderaveda.cz/eliska-walterova/
Letošní Cena Milady Paulové se udělovala v oblasti věd o vzdělávání a výchově. Pedagogické
profese ve veřejné sféře byly historicky jednou z prvních oblastí, ve které bylo ženám
umožněno působit. Na 10 000 zaměstnaných žen v roce 1880 připadlo jen 33 učitelek nebo
vychovatelek veřejných ústavů. Dnes na pedagogických fakultách studuje 80 % žen.
Zastoupení žen mezi docenty je 46 %, mezi profesory 26 %. Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy proto chce ocenit celoživotní přínos badatelek této vědecké disciplíně, zviditelnit
ty, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější, a inspirovat mladší
vědkyně v další práci.
Na CMP 2018 bylo letos nominováno devět výzkumnic. Zde si můžete prohlédnout jejich
miniprofily.
Cena Milady Paulové je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji
oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za
spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Je určena vědkyním, které
se angažují v akademické, občanské nebo soukromé sféře. Cena je každý rok udělována v
jiném oboru. Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru (150 000 Kč)
ocenit vědeckou práci českých badatelek a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které
vědeckou dráhu zvažují.
V případě zájmu o rozhovor s laureátkou Ceny Milad Paulové či více informací, kontaktujte
prosím Naďu Strakovou 731 450 719, nebo emailem nada.strakova@soc.cas.cz

