
 

CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY – 2. ročník 

 

VÝZVA K ÚČASTI V KATEGORII STUDENT-VĚDEC 

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 24. ŘÍJNA 2008 
GALAVEČER A UDÍLENÍ CEN DNE 8. LEDNA 2009 V PALÁCI ŽOFÍN V PRAZE 

 

V Praze dne 22. září 2008 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 
Cena FČOK je udělována podnikům, jejichž strategický plán rozvoje je zaměřen na inovace a dodržuje 
zásady trvale udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. 
Jejím cílem je rovněž odměnit a zviditelnit výjimečné osobnosti, mladé talentované studenty či vědce a 
V.I.E. 
 
Tímto dopisem bychom Vás proto rádi přizvali k účasti na 
 
2. ročníku Ceny Francouzsko-české obchodní komory 
 
v kategorii: 
 
STUDENT-VĚDEC. 
 
Přihlásit se může každý, kdo splňuje níže uvedená kritéria . Nominované práce budou předloženy odborné 
porotě. 
 
Uzávěrka přihlášek je 24. října 2008. 
 
Vítěz bude vyhlášen na galavečeru 8. ledna 2009 v paláci Žofín v Praze.  
 
Součástí ocenění bude též finanční odměna 30 000 Kč (částka podléhá zdanění). 
 
Bližší informace naleznete na adrese www.ccft-fcok.cz/prix.  
 
S  pozdravem 
 
 
Francouzsko-česká obchodní komora 
 
 
 
 
 



 

KRITÉRIA PRO KATEGORII STUDENT-VĚDEC  
   
– studium na VŠ ve Francii nebo v České republice  

– věk do 30 let  

– obhajoba diplomové nebo doktorské práce v průběhu roku 2008 v oborech ekonomie, právo,   

   sociální, přírodní a technické vědy 

– současnost a využitelnost řešené problematiky 

–  francouzsko-český kontext 

– jazyk práce: čeština, francouzština, angličtina  

   
Podklady k zaslání  
 
– kopie dokladu o studiu na VŠ ve Francii nebo v České republice   

– životopis 

– 1 exemplář práce 

– posudek vedoucího práce a oponenta 

 
Přihlášky v rámci této kategorie budou předloženy akademické porotě složené z vysokoškolských a 
vědeckých pracovníků. 
 
 
Podmínky a formální pravidla pro účast v soutěži jsou k dispozici na www.ccft-fcok.cz/prix. 
 
 
POROTA PRO KATEGORII STUDENT-VĚDEC  
 
– prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

– prof. Ing. Hana Machková, CSc., VŠE, IFTG 

– Marie-Claude Maurel, CEFRES 

– Xavier Morise, Velvyslanectví Francouzské republiky 

– Ing. arch. Petr Suske, CSc., ČVUT 

 

 
Bližší informace ohledně  
Ceny Francouzsko-české obchodní komory Vám poskytne: 
 
Petra Hujerová 
E-mail: p.hujerova@ccft-fcok.cz 
Tel.:  +420 224 833 090 
Mobil: +420 605 901 390 


