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Stáž ve vědecké sekci Francouzského institutu v Praze 

Organizace 25. výročí udělování vědeckých cen na Francouzském velvyslanectví  
 

Kontex: 

Francouzské velvyslanectví v České republice každoročně uděluje ceny za nejlepší doktorskou práci v těchto šesti 

kategoriích: Chemie, Počítačové vědy, Lékařství, Farmacie, Jaderná energie a Společenské a humanitní vědy. Již 25 let 

umožňuje nejlepším mladým badatelům absolvovat vědecký pobyt ve Francii. Letošní, výroční předávání cen 

proběhne ve slavnostnějším duchu a připomene nejzajímavější osobnosti mezi oceněnými z minulých let, jejich 

profesní dráhu a místo, které zaujímají v české vědecké obci.   

 

Pracovní náplň stážisty/ky: 

 Komunikace/tisk 

Vytvoření publikace a prezentačních materiálů zachycujících profesní dráhu 25 oceněných vědců: 

- Výběr 25 profilů mezi vědci oceněnými v uplynulých ročnících, jejich zkontaktování a organizace schůzek 

- Zajištění rozhovorů s vybranými laureáty (v češtině) včetně pořízení fotografií 

- Pořízení videa z několika rozhovorů a jeho úpravy 

- Tvorba textů a zpracování publikace  
 

 Předávání cen 

- Asistence při přípravách slavnostního předávání cen 

- Přítomnost, pomoc a koordinace během samotného předávání 
 

 Další spolupráce na základě potřeb vědecké a univerzitní sekce  

Požadovaný profil a dovednosti 

- Ideálním kandidátem je rodilý Čech ovládající francouzštinu a angličtinu 

- Znalosti v oboru fotografie a tvorby a editace videa 

- Výborné vyjadřovací schopnosti a schopnost syntézy  

- Zkušenosti v oblasti infografiky 

- Zájem o vědu a spolupráci  

Zařazení: 

Stážista/ka bude pracovat ve Francouzském institutu v Praze v oddělení pro vědeckou a univerzitní spolupráci 

Francouzského velvyslanectví. Bude pracovat pod dohledem atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci a přímo 

podléhat reference pro vědeckou spolupráci.   

Částečný úvazek od února do června 2019 či plný úvazek od dubna do června 2019.  

Životopis a motivační dopis ve francouzštině nebo angličtině posílejte referentce pro vědeckou spolupráci Lauriane 

Labourel na adresu: lauriane.labourel@ifp.cz 
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