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České vědkyně budou bojovat o půl milionu korun.
11. ročník projektu „L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě“ startuje
Praha, 1. prosince 2016 – Unikátní projekt společnosti L'Oréal a Světové organizace
UNESCO, který již 18 let podporuje talentované vědkyně po celém světě, otvírá
v České republice jedenáctý ročník projektu. Tento program opět nabízí mladým
badatelkám možnost profesního i osobního rozvoje formou ocenění v hodnotě 250 000 Kč.
Vědkyně mohou své projekty přihlašovat od dnešního dne do 31. ledna 2017
prostřednictvím webových stránek www.prozenyvevede.cz.
Jedenáctý ročník projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je určen mladým ženám do
45 let, které dosáhly doktorského titulu a dlouhodobě se věnují vědecké činnosti. Přihlásit se
mohou do dvou věkových kategoriích - do 35 let věku včetně a od 36 do 45 let včetně. Výhra
ve výši 250 000 Kč, kterou získá vítězka z každé kategorie, pro ně může představovat jak
finanční prostředek pro vlastní výzkum, tak třeba i odreagování v podobě vysněné dovolené
nebo hlídání dětí.
Kromě lokálního programu ocenění má jedna z finalistek možnost účasti i v mezinárodním
kole soutěže L’Oréal-UNESCO For Women in Science, International Rising Talents. Zde čeká
na 15 nejúspěšnějších vědkyň z celého světa odměna v celkové výši 225 000 €.
„Náš projekt podporuje nadějné vědkyně v České republice již jedenáctým rokem. Za tuto
dobu získalo ocenění 28 vědkyň, které si mezi sebou rozdělily téměř 7 milionů korun jako
odměnu za svou práci. Nejen loňským vítězkám, ale i ostatním účastnicím projektu a vůbec
všem ženám ve vědě patří velké poděkování za jejich inspirativní práci a nepostradatelný
přínos v oblasti vědy. Doufáme, že náš projekt bude motivací také pro mladé dívky, které
vědeckou kariéru zvažují, a jejichž nadání naše země potřebuje,“ přeje si Tomáš Hruška,
generální ředitel L’Oréal Česká republika.
Přihlášení do programu ocenění probíhá velmi jednoduše. V termínu od 1. 12. 2016 do 31. 1.
2017 mohou zájemkyně vyplnit přihlašovací formulář a vložit ostatní potřebné podklady na
webovou stránku www.prozenyvevede.cz. Dále je potřeba odevzdat osobně přihlášku
v písemné podobě na sekretariát organizace UNESCO. Splnit musí pouze dvě základní
podmínky – věk do 45 let včetně a dosažený titul Ph.D. z definovaných oborů. Přihlášky
budou poté rozděleny do věkových kategorií a vyhodnotí je odborná porota složená ze
zástupců Akademie věd, odborného garanta projektu, a organizace UNESCO.
Vítězkami loňského ročníku se staly RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D. z Ústavu
živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v Praze s projektem „Sexuální nebo
asexuální draci? Molekulární pohled na způsob určení pohlaví u varana komodského“. Cenu
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ve druhé věkové kategorii získala RNDr. Klára Řeháková, Ph.D., která pracuje v Botanickém
ústavu Akademie věd ČR v Českých Budějovicích a uspěla s prací „Biologické půdní krusty –
zdroj nebo úložiště uhlíku?“
Kromě vítězných projektů a oceněných laureátek je projekt výjimečný také proto, že se Česká
republika připojila k celosvětovému manifestu, který si klade za cíl bojovat proti malému
zastoupení žen na poli vědy. Zcela prvně byl tzv. Manifest představen v rámci 18. ročníku
projektu Pro ženy ve vědě v Maison de la Mutualité v Paříži. U příležitosti tohoto
slavnostního večera jej představili Irina Bokova, generální ředitelka UNESCO, a Jean-Paul
Agon, předseda představenstva a generální ředitel skupiny L’Oréal a prezident Nadace
L’Oréal. V České republice byl představen v rámci loňského předávání cen na Francouzské
ambasádě. V rámci 10. ročníku vyhlášení vítězek projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě
všech šest bodů Manifestu představil Tomáš Hruška, generální ředitel společnosti L´Oréal
Česká republika, který ho také na místě podepsal. K němu se přidala předsedkyně poroty,
Prof. Blanka Říhová a vítězky soutěže. Podepsat Manifest můžete na stránkách
www.forwomeninscience.com.
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Obecně o projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě
Původní program L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za
účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných
vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, stejně jako poskytovat
podporu mladým vědkyním na samém počátku kariéry. Od svého vzniku se program
postupně rozšířil do mnoha světových zemí a ocenil více než 2 500 žen ze 110 zemí.
L’Oréal-UNESCO International Rising Talent
Tato část projektu je určena jak k ocenění již etablovaných vědeckých pracovnic, tak mladých
nadějných vědkyň na samém počátku kariéry. Jde v podstatě o pokračující kolo jednotlivých
národních programů, kdy je každoročně z celkem 236 žen z celého světa oceněno 15
laureátek. Jde o ženy, které jsou opravdovou budoucností světové vědy.
L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice
V České republice byl projekt uveden v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně,
které na základě předložených vědeckých prací vybere odborná porota. Současná výše
ocenění činí 250 000 Kč. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České
republiky. Od začátku trvání projektu v České republice bylo oceněno již 28 talentovaných
žen-vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši více než 7 milionů korun.
O společnosti L´Oréal
Společnost L’Oréal se věnuje kráse – kosmetickému průmyslu již více než 107 let. Unikátní
portfolio čítá 32 mezinárodních, vzájemně se doplňujících značek, z nichž celkem 23 si
mohou koupit i zákazníci v Čechách. Celá skupina vygenerovala v roce 2015 obrat ve výši
25,3 miliard eur a po celém světě zaměstnává 82 900 lidí. Jako přední světová kosmetická
společnost je L’Oréal přítomen ve všech distribučních sítích: masový trh, obchodní domy,
lékárny a drogérie, kadeřnické salony a parfumerie.
Výzkum, inovace a specializovaný výzkumný tým složený z 3 782 lidí, který pracuje na plnění
kosmetických tužeb po celém světe a na přilákání další miliardy nových zákazníků, jsou
jádrem strategií skupiny L’Oréal. „Sharing beauty with all“ je celosvětový závazek
udržitelnosti, který stanovil velmi ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým
systémem celé skupiny pro rok 2020. Více informací najdete na stránkách www.loreal.com.
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