
 

 

Tisková zpráva  

Cenu Milady Paulové v oblasti elektrotechniky  

obdržela Dr. Ilona Müllerová 

 

Praha, 5/12/2020  

Ve středu 2. 12. proběhlo v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

předávání cen za přínos vědě a výzkumu. Jednou z cen byla i Cena Milady Paulové, 

která se letos udílela v oblasti elektrotechniky. Cenu MŠMT ve spolupráci s NKC – 

gender a věda Sociologického ústavu AV ČR udělilo ředitelce Ústavu přístrojové 

techniky AV ČR a průkopnici v oboru elektronové mikroskopie, Ing. Iloně Müllerové, 

DrSc. 

„Alfa a omega je vydržet. Nevzdat se a zase to znovu 

a znovu zkoušet,“ říká v rozhovoru pro NKC – gender 

a věda laureátka letošní ceny Dr. Müllerová, která o 

významu vytrvalosti ve vědě ví své. Její práce v oboru 

rastrovací elektronové mikroskopie totiž v počátcích u 

kolegyň a kolegů vyvolávala rozpaky a nedůvěru. 

Müllerové se ale i přesto podařilo v ÚPT AV ČR založit 

a udržet vlastní vědecký tým, jenž obstává v 

mezinárodní konkurenci, a stát se jednou z hlavních 

tváří svého oboru. 

„Oblast elektronové mikroskopie je neodmyslitelně 

spojena s vědecko-výzkumnou činností Ilony Müllerové. Její vývoj významně ovlivnila 

především návrhem a realizací nové formy objektivové čočky, kterou dnes využívají všichni 

světoví výrobci elektronových mikroskopů,“ uvádí děkan FEL ČVUT, prof. Petr Páta, který 

zasedl v čele hodnotící komise letošního ročníku Ceny. Ta je každý rok udělována v jiném 

oboru – v oblasti elektrotechniky nominaci přijaly čtyři vědkyně. Jejich medailonky si můžete 

přečíst zde. 

Smyslem udílení Ceny Milady Paulové je veřejně a také formou finančního daru ocenit 

vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající 

vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena nesoucí jméno ženy, která se 

stala první profesorkou v Česku, je udílena za přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické 

činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými 

organizacemi nebo průmyslovou sférou.  

V případě zájmu o více informací, prosíme, pište na e-mailovou adresu 

kristyna.veitova@soc.cas.cz nebo volejte na telefonní číslo 722 936 715. 

https://genderaveda.cz/rozhovor-s-dr-ilonou-mullerovou/
https://genderaveda.cz/cena-milady-paulove-2020-nominovane/
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