
 

  

 

    
 

Tisková zpráva           Praha,  24.  6.  2012 

 
Předávání vědeckých cen mladým vědcům 

 
20. června 2013 – Předávání vědeckých cen mladým českým vědcům Francouzským velvyslanectvím a 

společnostmi Pierre Fabre Médicament, BULL, Sanofi a Rhodia ČR/Solvay 
 
Slavnostní předávání cen za počítačové vědy, farmacii, lékařství a chemii, které mladým českým vědcům 
uděluje Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společnostmi Pierre Fabre 
Médicament, BULL, Sanofi a Rhodia ČR/Solvay, se uskutečnilo dne 20. června 2013 v prostorách 
Buquoyského paláce v Praze. Slavnostní ceremoniál proběhl pod předsednictvím pana profesora Jean-Marie 
Lehna, držitelem Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a bývalým profesorem Univerzity ve Štrasburku,  
a J. E. velvyslance Francie v České republice pana Pierra Lévyho. 

 
Za kvalitu svých výzkumných prací realizovaných v rámci doktorandských či magisterských studií byli, na 
základě celostátní soutěže a ústních prezentací před odbornými komisemi složenými z českých a 
francouzských vědeckých specialistů, z uchazečů předvybraných jednotlivými vysokými školami, oceněni 
vždy tři studenti v každé kategorii. Všichni tito studenti dostali od partnerských společností cenu v podobě 
šeku a dva nejlepší z každé kategorie pak navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrželi 
studijní stipendium na měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři dle svého výběru. 
 
Porota pro cenu Alberta Schweitzera za medicínu ve spolupráci se společností Pierre Fabre Médicament, 
která se sešla 4. června v Praze, udělila první místo slečně Ivaně HEŘMANOVÉ  (2. lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze) za její práci věnovanou účinkům L-asparaginázy na leukemické buňky.  
 
Porota pro cenu za farmacii ve spolupráci se společností Sanofi, která se sešla 3. června v Praze, udělila 
první místo panu Josefu MAŠKOVI (Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně), za jeho 
výzkum zaměřený na přípravu rekombinantních vakcín na bázi liposomů. 
 
Porota pro cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy ve spolupráci se společností BULL, která se sešla 
24. května na Technické Univerzitě v Ostravě při příležitosti inaugurační oslavy superpočítače ANSELM, 
ocenila pana Jiřího MEKYSU (Fakulta strojního inženýrství v Brně) za jeho studii věnovanou možnostem a 
způsobům analýzy neurologických onemocnění. 
 
Porota pro cenu Jean-Marie Lehna za chemii ve spolupráci se společností Rhodia ČR/Solvay, která se 
sešla 7. června na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, udělila první místo slečně Pavle CHLUBNÉ 
(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za její výzkumnou práci zaměřenou na syntézu, 
charakterizaci a využití nových typů zeolitů. 
 
 
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@diplomatie.gouv.fr  
 
Kontakt na oddělení pro komunikaci 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   


