
      
 
 

Cena Milady Paulové 2022 
neurovědy 

 
 

Pravidla soutěže 
 
 

Podmínky pro nominaci do soutěže: 

• vědkyně aktivně působící v oblasti neurověd; 

• zásadní přínos rozvoji oboru; 

• vynikající profesní i lidské vlastnosti (vedení týmu, studujících, osobní angažovanost, aktivity 
v občanské sféře atd.); 

• profesní kariéra zejména po roce 1990 (možnosti některých vědkyň byly v rámci předchozího 
režimu výrazně omezeny – tato skutečnost bude při hodnocení reflektována); 

• profesní působení převážně na území České republiky. 
 
Hodnotící komise: 
Hodnotící komise (dále jen „Komise“) bude sestavena z odborníků různých institucí z oblasti neurověd 
a ze zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Komise bude 
zastoupena minimálně 5 osobami. 
 
Nominace: 
Nominaci na Cenu Milady Paulové za rok 2022 může předkládat jednotlivec, skupina osob i instituce, 
a to podáním tzv. nominačního dopisu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou 
ve vyhlášení soutěže. Informace uvedené v dopise jsou součástí hodnocení kandidátky. Nominační 
dopis musí obsahovat zdůvodnění nominace dané osobnosti (jakých profesních a lidských vlastností si 
u nominované cení, jaký je její přínos vědeckému oboru, zda rozvijí další aktivity např. v neziskové 
či občanské sféře atd.) 
 
Průběh soutěže: 
Nominované budou požádány o odsouhlasení své nominace, v případě kladné odpovědi také o zaslání 
profesního životopisu a vyplnění krátkého dotazníku k jejich pracovním i mimopracovním činnostem. 
 
Práce Hodnotící komise: 
Komise si 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 
Komise hodnotit jak profesní kvality (přínos rozvoji oboru, pedagogickou činnost, včetně vedení 
studentských prací, spolupráce s externími aktéry a využití výsledků bádání v praxi), tak lidské kvality 
nominovaných (vynikající lidské vlastnosti, které mohou být příkladem pro ostatní, občanská 
angažovanost). 
 
Hodnocení jednotlivých členů Komise budou předána v elektronické podobě předsedovi/předsedkyni 
Komise, který/á na jejich základě navrhne osobnost, které bude Cena Milady Paulové za rok 2022 
udělena. 
 



Pokud nebude výsledek hodnocení jednoznačný, budou členové/členky Komise volit mezi 
kandidátkami s nejvyšším počtem bodů. Pokud ani po této volbě nebude jasný výsledek, rozhoduje 
volba předsedy/předsedkyně Komise. 
 
Předseda/předsedkyně předá kompletní dokumentaci (hodnocení jednotlivých členů/členek Komise 
s rozhodnutím, včetně souhrnného zdůvodnění výběru dané osobnosti) pracovnici NKC – gender 
a věda, která je postoupí MŠMT. 
 
Nestrannost rozhodování: 
Členové a členky Komise jsou povinni své hodnocení provést se snahou o maximální míru objektivity 
a nestrannosti. Nesmí upřednostňovat kandidátku a priori na základě jejího oboru či místa a formy 
působení ve výzkumu a vývoji. Člen/členka Komise stvrdí svým podpisem Prohlášení o nestrannosti 
a mlčenlivosti. Člen nebo členka Komise, který/á má k některé z navržených kandidátek blízký vztah, 
osobní, rodinný, kolegiální či naopak konkurenční, je povinen to sdělit. 


