V Praze dne 1. července 2011
Pravidla soutěže o udělení Ceny Milady Paulové za celoživotní přínos vědě
Podmínky pro účast v soutěži:
■
vědkyně aktivně působící v oblasti chemie
■
zásadní přínos rozvoji oboru
■
vynikající lidské vlastnosti (vedení týmů, studujících, osobní angaţovanost,
aktivity v občanské sféře, atd.)
■
profesní kariéra zejména po roce 1990 (vzhledem k tomu, ţe za
předchozího reţimu byly moţnosti kariérního rozvoje některých badatelek
a badatelů výrazně omezeny, bude taková skutečnost brána v potaz při
hodnocení nominací)
■
profesní působení převáţně na území České republiky v akademické,
neziskové nebo soukromé sféře
Komise pro udělování Ceny:
Komise bude sestavena ze zástupce MŠMT, zástupců akademické sféry, neziskové či
občanské sféry a konečně soukromé sféry. Porota bude čítat minimálně 5 osob.
Nominace:
Nominace na Cenu Milady Paulové můţe předkládat jednotlivec, skupina osob i instituce, a
to podáním tzv. nominačního dopisu v elektronické nebo písemné formě. Informace uvedené
v nominačním dopise jsou součástí hodnocení kandidátky. Nominační dopis musí obsahovat
zdůvodnění nominace dané osobnosti na Cenu Milady Paulové (jakých lidských a/nebo
profesních vlastností si nominující u nominované cení, jaký je přínos kandidátky vědeckému
oboru, zda rozvíjí další aktivity např. v neziskové, občanské sféře atd.).
Průběh soutěže:
Nominované budou poţádány o souhlas s nominací, v případě kladné odpovědi také o zaslání
profesního ţivotopisu a vyplnění krátkého dotazníku, kde se v šesti otevřených otázkách ptá
např. na to, co povaţují za největší ţivotní a/nebo profesní úspěch, koho ze svých ţáků/ţákyň
si profesně cení, zda byly výsledky její vědecké práci uţity v praktickém ţivotě, zda
podnikala nějaké aktivity v občanské sféře atd.).
Práce Komise:
Členové a členky Komise ze svého středu zvolí předsedu/předsedkyni, který/á bude práci
Komise koordinovat.
V prvním kole budou vybrány kandidátky, které splňují kritéria pro udělení Ceny.
V druhém kole bude porota hodnotit jak profesní kvality (přínos rozvoji oboru, pedagogickou
činnost včetně vedení studentských prací, spolupráce s externími aktéry a vyuţití výsledků

bádání v praxi), tak lidské kvality nominovaných (vynikající lidské vlastnosti, které mohou
být příkladem pro ostatní, občanská angaţovanost).
Hodnocení jednotlivých porotců a porotkyň budou předána v písemné podobě
předsedovi/předsedkyni poroty, který na jejich základě navrhne osobnost, které bude Cena
Milady Paulové udělena.
Pokud nebude výsledek hodnocení členy a členkami poroty jednoznačný, svolá
předseda/předsedkyně porotu k deliberaci, na základě které bude navrţena jedna osobnost na
Cenu Milady Paulové.
Předseda/předsedkyně komise předá dokumentaci (hodnocení jednotlivých členů a členek
poroty a protokol s rozhodnutím, včetně písemného zdůvodnění výběru dané
osobnosti)pracovnici NKC-ŢV, která je postoupí Ministerstvu školství, mládeţe a
tělovýchovy. Členky a členové poroty budou mít moţnost účastnit se slavnostního předání
Ceny Milady Paulové.
Harmonogram:

4. 7. 2011
vyhlášení výzvy na podávání nominací na Cenu Milady Paulové
4. 7. 2011
diseminace výzvy na podávání nominací
26. 7. 2011
jmenování hodnotící komise ze strany MŠMT
1.7-15. 8. 2011
přijímání nominací na Cenu Milady Paulové pro rok 2011
15. 8. 2011
uzávěrka pro předkládání nominací na Cenu Milady Paulové
15. 8. - 7. 9.2011
hodnocení nominací ze strany hodnotící komise
7. 9. 2011
verdikt hodnotící komise
22. 9. 2011
předání Ceny Milady Paulové na 2. národní konferenci o postavení ţen ve vědě

Cena:
Laureátka obdrţí 150 tis. Kč a umělecký diplom.

