
                                            

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Vyhlášení Ceny Milady Paulové 2017 

Praha, 28. listopadu 2017 - Praha, 28. listopadu 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR ve středu 

29. listopadu 2017 předá Cenu Milady Paulové, letos v oblasti klinické medicíny.  

Oblast klinické medicíny byla zvolena s přihlédnutím k 120. výročí, kdy lékařská fakulta 

umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Hozákové a následně jí 

před 115 lety udělila titul. V roce 2017 také uplyne 70 let od udělení Nobelovy ceny za 

fyziologii a medicínu, kterou získala jako první žena pražská rodačka Gerty Cori.  

„Zastoupení žen ve vědě v České republice je v porovnání s ostatními státy Evropské unie 

dlouhodobě nízké a ženy zřídkakdy pronikají do vedoucích pozic v oblasti výzkumu, vývoje a 

inovací. Cena Milady Paulové představuje úspěšné badatelky, zviditelňuje přínos žen pro 

českou vědu, a tím je také činí viditelnější pro práci v expertních a poradních orgánech či v 

rozhodovacích pozicích, kde jsou ženy zastoupeny minimálně. Zároveň ocenění také motivuje 

mladé začínající vědkyně k práci ve vědě a výzkumu. Samozřejmě podstatným úkolem Ceny 

Milady Paulové je ocenění samotné práce vědkyň, která bohužel bývá v rámci tradičních 

vědeckých ocenění často opomínána,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Stanislav Štech.  

Letos bylo nominováno jedenáct vědkyň. Zde si můžete prohlédnout jejich miniprofily: 

http://genderaveda.cz/cena-milady-paulove-nominovane/ 

Vítězka bude známa ve středu kolem 15,00 hod.  

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.  

Organizaci soutěže zajišťuje MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - gender a 

věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

MŠMT ten den předává více cen:  

http://albina.ff.cuni.cz/index.php/Anna_Honz%C3%A1kov%C3%A1
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1947/cori-gt-facts.html


http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/predani-cen-v-oblasti-vysokeho-skolstvi-vedy-a-

vyzkumu-2017 

V případě zájmu o rozhovor či více informací, kontaktujte Naďu Strakovou 731 450 719, 

nebo emailem nada.strakova@soc.cas.cz 
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