
 
 
 
 

 

  

 

Letošní ocenění L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě  

si nově odnesly tři nadané vědkyně 

 
Již 13. ročník české edice projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě zná své vítězky. Na 

slavnostním vyhlášení v prostorách velvyslanectví Francie v Praze získaly ocenění v hodnotě 

600 000 Kč dohromady tři talentované vědkyně. Porotu, složenou ze zástupců tradičních 

partnerů programu - Akademie věd ČR, České komise pro UNESCO a společnosti L´Oréal, nejvíce 

zaujaly projekty z oblasti kvantové fyziky, toxikologie a mikrobiologie. 

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 40 českých vědkyň, přičemž do dubnového finále, kde 

byly projekty posuzovány odbornou porotou, jich postoupilo 13. Oproti předchozím ročníkům 

se soutěžilo pouze v jedné věkové kategorii, a to do 40 let. 

Vítězky 13. ročníku L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě: 

 RNDr. Hedvika Kadlecová, Ph.D. – zkoumá procesy v kvantovém vakuu pro návrh 

experimentů s PW lasery, které mohou měřit kvantové částicové procesy ve vesmíru. 

 pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. – hledá nové léčivo pro léčbu 

Alzheimerovy nemoci, které souvisí se schopností nových molekul prostupovat do mozku. 

  Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D. – zkoumá potenciál diagnostiky a léčby nádorového 

onemocnění prostřednictvím fluorescenčních konjugátů přírodních látek. 

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě 

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 zemí a 

vyznamenal více než 3 200 žen ze 117 zemí. 

V roce 2009 získaly dvě laureátky L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2008 Nobelovu 

cenu ve své oblasti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v oboru lékařství nebo fyziologie a 

Ada Yonath v oboru chemie. 

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice 

V České republice byl projekt uveden v roce 2006 ve spolupráci s Akademií věd ČR a Českou 

komisí pro UNESCO. Každoročně oceňuje nadějné vědkyně vybrané odbornou porotou, 

přičemž současná výše ocenění činí 600 000 Kč, což je o 100 000 Kč více než loni. Od zahájení 

projektu v České republice bylo oceněno již 32 talentovaných žen vědkyň, které si mezi sebou 

rozdělily částku ve výši více než 7 milionů korun. 


