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Žijeme ve světě, který se mění rychleji než kdy jindy v historii a kde je lehké uváznout v informační bublině. 
O to více potřebujeme poznatky, které nám pomohou se v komplexitě světa zorientovat. Už deset let v Neuronu věříme, 

že je to právě věda, která nám pomáhá najít odpovědi na otázky současného světa a inspirovat každého z nás. 
Čeští vědci a vědkyně patří mezi světovou špičku. My je Cenami Neuron oceňujeme a jejich příběhy přinášíme české 

společnosti. Máme totiž za to, že jejich často trnitá cesta k úspěchu, houževnatost a odvaha mohou být vodítkem 
a motivací k tomu, jak naši zemi posouvat společně tím správným směrem - kupředu.

věda
jako

kompas
moderní doby

JIŘÍ FRIML
laureát Ceny Neuron 2019 v oboru 

biologie. Ocenění získal za výzkum 
rostlinného hormonu auxin, který dělá 
z rostlin organismy odolnější, než jsou 

lidé. Přišel na to, že právě auxin 
umožňuje rostlinám �lexibilně se 

přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – 
a přežit. Jeho cesta k vědeckému úspěchu 
vedla přes brazilské pomeranče a otravu 
rtutí až do Rakouska, kde na prestižním 

Institute of Science and Technology 
Austria působí dodnes. Jeho poznatky by 

mohly brzy zefektivnit pěstování plodin či 
zlepšit  jejich kvalitu.

spoluzakladatelka Nadačního fondu 
Neuron na podporu vědy. Vedle 

úspěšného vedení NF Neuron se podílela 
na založení několika dalších nadačních 

fondů. Její profesní dráha začínala v BNP 
Dresdner Bank, kde měla na starosti 
privátní investice, ve společnosti RSJ 

působila několik let na pozici ředitelky 
komunikace. V současné době odpovídá 

za rozvoj značky ABRA So�tware. Za 
klíčové považuje podporu a udržení 
špičkových vědců v České republice, 

protože mají zásadní roli v rozvoji naší 
společnosti stejně jako budování značek 

v úspěchu českých firem.

MONIKA VONDRÁKOVÁ MICHAL ŠIMÍČEK 
laureát Ceny Neuron 2019 v oboru 

medicína. Michal Šimíček byl oceněn za 
zkoumání procesů, které způsobují 

zhoubná onemocnění a jejich lékovou 
rezistenci. Ačkoliv získal vzdělání 

a dlouhodobě působil na prestižních 
zahraničních pracovištích  v Belgii, 

Londýně a Cambridge, neváhal 
se vrátit zpět do rodné Ostravy, aby zde 

rozjel špičkové vědecké centrum, kde 
vyvíjí unikátní technologii buněčné 

terapie pro léčbu rakoviny.


