Pravidla pro udělení Ceny Via Chimica,
společné Ceny Učené společnosti ČR a Nadace Experientia
za chemii pro vysokoškolské studenty
1. Úvodní ustanovení: Nadace Experientia každoročně vyčlení 50 000 Kč na společnou cenu s
Učenou společností České republiky za chemii Via Chimica, která je určena pro vysokoškolské
studenty (bakalářského i magisterského studia). Nadace Experientia podpoří maximálně jednu cenu
ve výše uvedené částce ročně.
2. Výběrová komise: Laureáty Ceny Via Chimica vybírá společná komise Učené společnosti a Nadace
Experientia. Návrh výběru laureáta bude předložen ke schválení plenárnímu zasedání Učené
společnosti České republiky a Správní radě Nadace Experientia.
3. Žadatelé: Do soutěže o Cenu Učené společnosti a Nadace Experientia se může přihlásit student se
svojí originální prací v oboru chemie. Ve chvíli, kdy aplikant podává přihlášku, musí být studentem
české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu. Každý student může podat maximálně
jednu přihlášku.
4. Přihláška: Student se do soutěže hlásí s jednou originální prací, typicky článkem (ne se souborem
prací). Přihlášku zašle Nadaci Experientia. Přihláška obsahuje tyto části:
1. identifikační údaje studenta (jméno, příjmení, datum narození a emailovou adresu
studenta, VŠ a studovaný obor)
2. název práce
3. abstrakt výzkumné práce (v rozsahu 1 normostrany)
4. originální výzkumnou práci (může to být odborný článek, popř. bakalářská práce,
studentská práce či studie vytvořená výhradně pro účely ceny)
5. popularizační text vycházející z přiložené originální práce (1-2 normostrany); text by měl by
být napsán, jako kdyby byl určen například do časopisu Vesmír
6. naskenované pdf vyjádření školitele práce s vlastnoručním podpisem školitele dokládající
podíl studenta na výzkumné práci. Vyjádření by mělo obsahovat
a. zhodnocení podílu studenta na návrhu a koncepci práce,
b. na získávání a analýze výsledků a
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c.

vyjádření, zda student provedl samostatně kritické zhodnocení a utřídění získaných
výsledků.

5. Hodnotící kritéria: Hodnotícími kritérií jsou především originalita a přínos studenta k předkládané
výzkumné práci.
6. Harmonogram: Uzávěrka přihlášek je 31. ledna každého roku. Výběrová komise vybere jednoho
laureáta do 28. února. O laureátovi bude hlasovat na březnovém plenárním zasedání Učené
společnosti a následně Správní rada Nadace Experientia. Takto vybraný a potvrzený kandidát bude
informován emailem do 31. března. Cena bude laureátovi slavnostně předána na květnovém Valném
shromáždění Učené společnosti.
7. Vyplacení peněžité ceny: Nadace Experientia uzavře bezodkladně po slavnostním předání
s laureátem darovací smlouvu. Do 7 dnů ode dne podpisu darovací smlouvy obdrží laureát od
Nadace stanovenou částku na účet uvedený v darovací smlouvě.
8. Závěrečná ustanovení: Podáním přihlášky do soutěže aplikant potvrzuje, že bere na vědomí, že
Nadace Experientia bude zpracovávat jeho poskytnuté osobní údaje v souladu s platnými právními
předpisy, a současně potvrzuje, že se seznámil s Pravidly pro společně udělovanou cenu.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese viachimica@experientia.cz.
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