
Firma Shimadzu Corp., jeden z předních výrobců analy� ckých přístrojů na světě 
ve spolupráci s Českou společnos�  chemickou

vyhlašuje dvacátý ročník 

CENA SHIMADZU 2020CENA SHIMADZU 2020
Cílem této Ceny je mo� vovat mladé vědce pro oblast chemie a prohloubit spolupráci 

s akademickou obcí a průmyslovou sférou.

Firma SHIMADZU Corp., chce touto cestou více posílit svou pozici na trzích v ČR a SK a prohloubit povědomí široké 
vědecké veřejnos�  o svých výrobcích. Současně tato Cena prezentuje SHIMADZU Corp. jako tradiční japonskou fi rmu. 
SHIMADZU Corp. byla založena 1875 v Kyotu, v Evropě pak působí od roku 1968, a vždy byla zapojena do řešení 
vědeckých problémů. V Evropě založená Inovační centra spojují významná vědecká pracoviště v oborech – potraviny, 
biochemie, automo� v a imaging. Tyto oblas�  jsou pro naši společnost stěžejní, a proto se na ně primárně zaměřujeme. 
Díky těmto centrům je SHIMADZU Corp. ak� vním partnerem vědeckých projektů.

Kritéria pro účast:
Cena je určena pro mladé vědecké pracovníky, kteří v roce 2020 dosáhnou maximálně 30 let.
Do Soutěže mohou být přihlášeny práce, kde autor osobně použil některé z následujících technik – separační 
analy� cké metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie, a to v oborech lékařské 
chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny.
Přihláškou je zaslání abstraktu v českém, slovenském nebo anglickém jazyce ve formátu, který je pro abstrakty předepsán 
72. sjezdem chemiků. Abstrakty musí být doručeny do 30. 4. 2020 na emailovou adresu cz@shimadzu.eu.com.
Odborná komise vybere 10 prací, které budou prezentovány formou 10 minutové přednášky v českém nebo 
slovenském jazyce na 72. sjezdu chemiků, v sekci analy� cké chemie, který se bude konat 6.-9. září 2020 v Praze. 
Abstrakt bude uveden ve sborníku.
Odborná komise vybere z těchto 10 přednášejících tře� ho až prvního, kteří budou fi nančně oceněni.

Vítězná práce € 1 000, druhý € 900, tře�  € 300

Shimadzu hradí těmto 10 účastníkům konferenční poplatek na 72. sjezd chemiků.
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