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Vyhlášení soutěže o udílení vědeckých cen 2013 

 
Francouzské velvyslanectví v České republice zahajuje letošní ročník soutěže o vědecké ceny 
pro nejlepší mladé české studenty a vědecké pracovníky v oblasti počítačových věd, lékařství, 
farmacie a chemie. Soutěž se pořádá ve spolupráci se společnostmi Bull, Pierre Fabre 
Médicament, Sanofi a Rhodia ČR (Solvay).  

  
Jedná se o ceny zaměřené na čtyři různé vědecké sféry, jejichž smyslem je ocenit nejlepší 

výzkumné práce českých studentů a  mladých vědců v oblasti počítačových věd, lékařství, farmacie a 
chemie. Každá z vysokoškolských vzdělávacích institucí zapojených do tohoto projektu může do 
celostátního finále soutěže přihlásit nejlepší zástupce z řad svých studentů a mladých vědeckých 
pracovníků.    

 
Vybraní uchazeči budou následně vyzváni, aby své vědecko-výzkumné projekty představili před 

česko-francouzskou odbornou výběrovou komisí. Prezentace prací v rámci cen za farmaceutické 
vědy, jež spoluorganizuje společnost Sanofi, a cen Alberta Schweitzera za lékařství, na nichž se 
spolupodílí společnost Pierre Fabre Médicament, se uskuteční v Praze. Zasedání výběrové komise pro 
udílení ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy, na níž spolupracuje společnost Bull, se bude konat 
na Technické univerzitě v Ostravě. Další odborná komise pro udílení ceny Jeana-Marie Lehna za 
chemii, na níž participuje společnost Solvay,  se sejde na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 
 Příslušná odborná výběrová komise pro udílení dané ceny zvolí, na základě vysoké úrovně 
vědecko-výzkumných prací realizovaných v rámci magisterských či doktorandských studií, vždy pět 
nejlepších kandidátů v odpovídající oblasti. Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu 
v podobě šeku věnovaného partnerskou společností. První dva výherci pak navíc od Francouzského 
velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle 
vlastního výběru.       
 

Slavnostní předávání ocenění se uskuteční dne 20. června 2013 na recepci v Buquoyském 
paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti Jeho Excelence Pierra Lévyho, velvyslance 
Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy 
ceny za chemii za rok 1987 a iniciátor této akce.  

 
Více informací a kalendář k soutěži: http://www.ifp.cz/-Prix-scientifiques,878.  

 
                      

Kontakt na organizátory:  
Rachid Makhloufi, Atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci, tel. 221 401 024, rachid.makhloufi@ifp.cz   
Jonathan Banigo, zástupce atašé, tel. 221 401 003, jonathan.banigo@ifp.cz.  
 
Kontakt na Oddělení komunikace Francouzského institutu v Praze: 
Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  
Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz.  
www.ifp.cz  


