
Firma Shimadzu Corp., jeden z předních výrobců analytických přístrojů ve spolupráci 
s Českou společností chemickou

vyhlašuje sedmnáctý ročník

CENY SHIMADZU 2016
Cílem této Ceny je motivovat mladé vědce v oblasti chemie 

a prohloubit spolupráci s akademickou obcí a průmyslovou sférou.
Firma SHIMADZU Corp., která je v ČR již 25 let, chce touto cestou více posílit svou pozici na trhu v ČR 

a prohloubit povědomí široké vědecké veřejnosti o svých výrobcích. Současně tato cena prezentuje 
SHIMADZU Corp. jako tradiční japonskou firmu. SHIMADZU Corp. byla od založení v roce 1875 

zapojena do řešení vědeckých problémů. Tomuto věnujeme hlavní pozornost i v ČR, kde se stáváme 
partnerem významných vědeckých projektů.

Kritéria pro účast:
• Cena je určena pro mladé chemiky, kteří v roce 2016 nejsou starší 30ti let.

• Cena je vypsána obecně pro obor chemie, jedinou podmínkou je, aby se v práci použila libovolná 
instrumentálně-analytická metoda.

• Přihláška do CENY SHIMADZU 2016 je zasláním abstraktu dle požadavku 68. Sjezdu chemických 
společností, a to do 15. 5. 2016 na email cz@shimadzu.eu.com

• Odborná porota, která bude jmenována ČSCH, vybere 10 nejlepších prací. Tyto budou prezentovány 
formou odborné přednášky v českém nebo slovenském jazyce v sekci Analytické chemie 

na 68. Sjezdu chemických společností v Praze ve dnech 4. - 7. 9. 2016
• Shimadzu Handels GmbH organizační složka bude těmto 10 vybraným hradit účastnický poplatek 

na 68. Sjezdu chemických společností.

Vítězné práce, které budou vybrány porotou složenou 
z Shimadzu Handels GmbH organizační složka a ČSCH budou oceněny:
€1 000 pro vítěznou práci,  €600 pro druhou práci a €300 pro třetí práci.

Bližší informace v Shimadzu Handels GmbH organizační složka.

Ing. Theodor Petřík, CSc.
vedoucí Shimadzu Praha

prof. Ing. Jan John, CSc.
předseda ČSCH
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