
• Přihláška se podává v anglickém jazyce jako jeden pdf soubor, který se zašle v 
elektronické formě na sekretariát ČSCH (lukes.award@csvts.cz).

• Přihláška musí obsahovat:

• stručné CV (1 strana)

• stručný Research report (max. 3 strany) shrnující nejvýznamnější výsledky za 
posledních 5 let

• seznam všech publikací za posledních 5 let

• 5 nejvýznamnějších publikací z posledních 5 let, kde nominovaný musí být 
korespondenčním autorem (pdf formát článků).

Statut Ceny Rudolfa Lukeše 

Cena Rudolfa Lukeše je udělována Odbornou skupinou organické, bioorganické a 

farmaceutické chemie ČSCH (OS) ve spolupráci s Nadací Experientia (Nadace) za vynikající 

soubor původních prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie z posledních 5 

let publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech. Hlavním účelem ceny je 

zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů a tím i zvýšení motivace 

vědecké obce k dosahování excelence. 

Cena sestává z: 

• Diplomu pro laureáta

• Osobní peněžní prémie (100 tis. Kč)

• Plenární přednášky na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické

chemii konané v roce udělení ceny.

Podmínky a požadavky pro nominace: 
• Přihlášku do soutěže podává každý uchazeč samostatně.

• Pro uchazeče neplatí žádné věkové omezení

• Uchazeč musí působit na pracovišti v ČR a do soutěže předkládá soubor prací vzniklý

na pracovišti v ČR

• Předložený soubor prací za posledních 5 let musí obsahovat zejména práce, kde

nominovaný je korespondenčním autorem

• Cenu nelze udělit opakovaně stejné osobě

• Uzávěrka přihlášek je 31.3. daného kalendářního roku

Podání přihlášky 

Evaluace a rozhodnutí o udělení Ceny: 
• Vítěze ceny pro daný kalendářní rok navrhuje nezávislá mezinárodní výběrová

komise, jejíž aktuální složení je uvedeno na webových stránkách ČSCh.

• Konečné rozhodnutí o vítězi je vydáno výborem OS ČSCh na základě návrhu

mezinárodní komise schváleného Nadací Experientia nejpozději k 30.6. daného

kalendářního roku

• V případě, že žádná z nominací neodpovídá požadované vysoké kvalitě a

mezinárodnímu významu výsledků, nemusí být Cena pro daný rok udělena.
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