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Profesorka Marie-Claude Maurel se narodila 8. dubna 1947 v Montpellier ve Francii 

a vystudovala v Paříži. Získala doktorát v oboru geografie na Université Paris 1 v roce 1978. 

Její výzkum se zaměřuje na geograficko-sociologicko-historické souvislosti ve společnosti, 

zejména ve venkovských oblastech střední a východní Evropy. Byla ředitelkou francouzského 

Centra pro výzkum sociálních věd v Praze – Centre français de recherche en sciences 

sociales (CEFRES) Prague v letech 2006-2010. Poté pracovala na významné vědecké pozici 

jako Administratice de l’ Institut Universitaire de France a v současnosti jako directrice 

d´études v Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) v Paříži. Je členkou 

Zemědělské akademie Francie a nositelkou mnoha odborných cen a vyznamenání. 

Ostatní ocenění:  

1990 : Médaille de bronze du CNRS 

1991-1996 : Membre Junior de l'Institut Universitaire de France 

1995 : Prix de la Société de Géographie  

1996 : Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

2000 : Chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur 

 

Prof. Marie-Claude Maurel vědecky analyzovala postsocialistickou transformaci 

zemědělských výrobních struktur a rekonstrukci venkovských oblastí v Maďarsku, Litvě, 

Polsku a České republice. Její práce sledují pomalý pokrok procesu demokratizace a politické 

decentralizace na úrovni místních úřadů. Od roku 2008 realizuje projekt ALDETEC, který 

koordinuje s Université Paul Valéry Montpellier, tj. implementaci modelu místního rozvoje 

LEADER v pěti středoevropských zemích.  

 

Trnkova medaile je navržena paní prof. M.-C. Maurel za dlouholetou vědeckou, 

pedagogickou a organizační práci ve prospěch FEL ČVUT v Praze, která napomáhala 

k rozvoji a k mezinárodnímu uplatnění vědecké disciplíny - Historie techniky na FEL 

ČVUT v Praze. Prof. Marie-Claude Maurel zajišťovala metodologicky, organizačně 

a vědecky pravidelné mezinárodní komparační setkávání historiků techniky na půdě 



FEL a pražského CEFRES (člen CNRS) v době svého vedení této významné francouzské 

vědecké a kulturní instituce sídlící v ČR. V roce 2010 se též významně podílela 

především na úspěchu Mezinárodní konference k 60. výročí vzniku Fakulty 

elektrotechnické ČVUT v Praze. 

 

Navrhovatelé: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan FELČVUT v Praze, a prof. PhDr. 

Marcela Efmetová, CSc., K13116, vedoucí Historické laboratoře (elektro)techniky 

 

V Praze 20. 9. 2010 

 


