
               
 

 

 
Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR 

reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0015 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. 

 
 

Zpráva o realizaci monitoringu výzkumných aktivit v praxi za rok 2012 

 

Klíčová aktivita „Monitoring výzkumných aktivit v praxi“ byla zahájena v září 2011, v roce 
2012 jsme v realizaci této klíčové aktivity v souladu s harmonogramem projektu pokračovali. 
Během r. 2012 probíhala další jednání s představiteli pracovišť, které vysílají své pracovníky 
na monitoring, na kterých byla upřesňována pravidla a podmínky realizace zahraničních 
monitoringů. Vedoucí pracovišť a budoucí účastníci byli seznámeni s požadavky na doložení 
formulářů „Plán zahraničního monitoringu a cíl“, „Hodnocení monitoringu“ a „Souhlas 
k zahraničnímu pobytu“. 

V období od 17.11. do 23.11.2012 uskutečnil Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. z LF UP 1týdenní 
monitoring v A-star Biomedical Sciences Institutes, p53 Laboratory v Singapuru. Během této 
návštěvy pracovník přednášel o výzkumné problematice ÚMTM (Biomedreg) a Laboratoře 
molekulární patologie, podrobně diskutoval ohledně spolupráce především v oblasti 
karcinomu prostaty. Získané zkušenosti budou dr. Bouchalem, účastníkem monitoringu, 
přeneseny na jeho domovské pracoviště do projektu Biomedreg.  

Ve spolupráci s vedoucími odborných pracovišť budoucích účastníků monitoringu byla 
s hostujícími organizacemi intenzivně projednávána a zajišťována příprava pro realizaci 
monitoringů v souladu s plánem projektu během r. 2013. U většiny monitoringů jsme 
zakončili přípravy na odborný pobyt pracovníků, tj. byli dojednáni konkrétní účastníci a 
upřesněny termíny realizace. V některých případech jsme po důkladném zvážení přikročili ke 
změně plánované cílové destinace, a to z důvodu nalezení nových odborně zajímavějších 
pracovišť pro monitoring, u kterých předpokládáme, že budou větším přínosem nejenom pro 
účastníky, ale zejména pro pracoviště účastníků monitoringu.  

 

Závěr: 

V období 1-12/2012 byl realizován jeden 1týdenní zahraniční monitoring výzkumných 

aktivit. Po dohodě s vedoucími vysílajících i hostujících pracovišť se další zahraniční 

monitoringy uskuteční v r. 2013, jejichž realizace byly podrobněji připraveny. Celkem byly 

po dobu realizace projektu realizovány 2 monitoringy výzkumných aktivit. 

 

V Olomouci, dne 14. ledna 2013 
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