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Začíná čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von 
Siemense pro studenty a mladé vědce  
 

 

Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty 

technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl 

vyhlášen. „Poznání a vzdělání je základem každého pokroku. Studentům, 

mladým vědcům a jejich pedagogům chceme ukázat, za jak důležitou jejich 

roli ve společnosti považujeme,“ uvedl k zahájení soutěže Eduard Palíšek, 

generální ředitel skupiny Siemens v České republice. Kandidáti se mohou 

přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz až 

do 30. listopadu 2021. 

 
 

Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 23 letech rozdělila mezi 

410 studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 13,4 milionů korun. Letošní 

ročník v osmi kategoriích rozdělí 900 000 Kč, v kategorii nejlepší diplomová 

a disertační práce spolu se studenty ocenění získají i vedoucí prací.  

  

Vyhlašované kategorie: 

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný 

tým) 

2. Nejlepší pedagogický pracovník 

3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce) 

4. Nejlepší disertační práce (první tři místa + vedoucí práce) 

5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad 

akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského 

a doktorského studia) 

6. Zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 

7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy 

konceptu Průmysl 4.0 

http://www.cenasiemens.cz/
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8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou 

infrastrukturou a energetikou 

 

V minulém ročníku soutěže nejvíce ocenění získali zástupci Akademie věd ČR 

(7 ocenění), následovaní Univerzitou Karlovou v Praze (6 ocenění) a shodně po 

dvou oceněních získalo Vysoké učení technické Brno a Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava (2 ocenění). 

  

Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera Siemense proběhne za podpory společností 

Siemens Advanta, Siemens Energy a Siemens Mobility, které se staly patrony 

tematických kategorií. 

 

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je 

možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený 

zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.  

 

Citace partnerů: 

 

Vladimír Kulla, ředitel Siemens Advanta pro Českou republiku a Evropu 

 

„Špičková vývojová centra jako je to naše potřebují i nadané vědce a studenty, 

proto je pro nás spolupráce s vysokými školami klíčová. Budoucnost je 

v digitálním světě chytrých věcí, a proto věříme, že příležitost tvořit ji spolu s námi 

zaujme i nové talenty z řad studentů, kteří u nás mohou najít zajímavé uplatnění.“  

 

Jaroslav Lahoda, generální ředitel Siemens Energy Česká republika 

 

„Evropská Unie a s ní Česká republika dnes tvoří svou energetickou budoucnost. 

Velké téma je dekarbonizace a dlouhodobá udržitelnost. Zatím je to vize, kterou 

je potřeba naplnit. Těším se, že oceníme nadané studenty a mladé odborníky, 

kteří přijdou s novými nápady pro rozvoj infrastruktury a bezemisní energetiky, 

která bude spolehlivá, bezpečná a udržitelná.“ 
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Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika 

 

„Vzdělání je tím nejcennějším, co můžeme lidem předat. Proto si velice vážím 

toho, že máme možnost podporovat a spolupracovat s českými vysokými školami 

a oceňovat studenty, pedagogy a vědce za jejich skvělé výkony. Společnost 

Siemens Mobility v tomto roce opět převezme záštitu nad kategorií Nejlepší 

absolventská práce týkající se chytré infrastruktury a energetiky, která je svým 

zaměřením naší společnosti velmi blízká.“  

 

O soutěži: 

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými 

představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých 

kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von 

Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. 

V předchozích třiadvaceti ročnících soutěže bylo oceněno 410 studentů, 

pedagogů a vědců, na odměnách bylo vyplaceno přes 13,4 milionů Kč. 

 
 

Fotografie ke stažení: https://www.siemens.cz/press/zacina-ctyriadvacaty-rocnik-ceny-wernera-

von-siemense-pro-studenty-a-mlade-vedce 

 

Kontakt pro novináře: 

Siemens, s.r.o., Communications 

Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594 

E-mail: mariana.kellerova@siemens.com 

Sledujte naše novinky na Twitteru: https://twitter.com/SiemensCzech 

Připojte se k nám na Facebooku: http://www.facebook.com/SiemensCzech 

 
 

Siemens Česká republika 

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou 

inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení 

pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens 

Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český 

Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům 

komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz, http://siemens130let.cz 

 

Koncern Siemens AG 

https://www.siemens.cz/press/zacina-ctyriadvacaty-rocnik-ceny-wernera-von-siemense-pro-studenty-a-mlade-vedce
https://www.siemens.cz/press/zacina-ctyriadvacaty-rocnik-ceny-wernera-von-siemense-pro-studenty-a-mlade-vedce
mailto:mariana.kellerova@siemens.com
https://twitter.com/SiemensCzech
http://www.facebook.com/SiemensCzech
http://www.siemens.cz/
http://siemens130let.cz/
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Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové 

technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na inteligentní infrastrukturu pro budovy a 

distribuované energetické systémy a na automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Siemens spojuje digitální a 

reálný svět ve prospěch zákazníků a společnosti. Prostřednictvím společnosti Siemens Mobility, předního dodavatele inteligentních 

řešení pro železniční a silniční dopravu, pomáhá Siemens utvářet světový trh služeb v osobní a nákladní dopravě. Prostřednictvím svého 

většinového podílu ve veřejně obchodované akciové společnosti Siemens Healthineers je Siemens také předním světovým dodavatelem 

lékařských technologií a digitálních zdravotnických služeb. Siemens drží také menšinový podíl ve společnosti Siemens Energy, která je 

světovým lídrem v oblasti distribuce a výroby elektrické energie, a jejíž akcie jsou kótované na burze od 28. září 2020. Ve fiskálním roce 

2020, který skončil 30. září 2020, vytvořila skupina Siemens tržby 57.1 miliard EUR a čistý příjem 4,2 miliardy EUR. K 30. září 2020 měla 

společnost na celém světě kolem 293 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com 

 

http://www.siemens.com/

