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Zpráva o realizaci odborn'fch stáží za rok 20L3

K|íčová aktivita ,,odborné stáže,, byla zahájena v zá|í 2oL1'; V souladu s harmonogramem
projektu jsme v reaIizaci pokračova!i i v roce 20L2 a 2oL3. Vedoucí pracovišť, které vysí|ají

své studenty na stáž, jsme seznamova|i podrobněji s pravidly rea!izace stáží; hodně času jsme

věnovali náboru této cí|ové skupiny a komunikaci s hostujícími pracovišti. Pii reaIizaci stáží

jsme využili vytvoienrich formu|áiŮ ,,P|án stáže,, a ,,Hodnocení stáže,, (v pĚípadě tuzemsk'ich

stáží ,,Hodnocení stáže stážistou,, a ,,Hodnocení stáže ško|itelem,,) a formu|áĚ ,,Souh|as

k zahraničnímu pobytu,,. Stáže byly vyrjčtovávány V souladu s rozpočtem projektu a

projektov mi pravidly, a to v po|ožkách stravné, cestovné a ubytování.

odborné stáže jsme rozdě!ili na zahraniční a tuzemské:

Ll Zahraniční odborné stáže

V roce 2oL3 bylo realizováno ]-0 zahraničních stáží:

od 8.1'. do 6.7.20L3 realizovala zahraniční stáž Ph.D. studentka oboru LékaĚská

farmakologie Mgr. Zuzana Matušková z LF UP, která navštívila pracoviště Margarete
Fisher.Bosch-lnstitut fÚr K|inische Pharmakologie (lKP), Stuttgart, Německo.

od 1.3.5. do L.6.20t3 realizovala zahraniční stáž Ph.D. studentka oboru LékaĚská

biofyzika Mgr. K|ára Pížová z LF UP, která navštívila v |aboratoňe FICAM (Finnish

Centre for Alternative Methods) Schoo! of Medicine, University of Tampere, Finsko.

V tomto pĚípadě došlo ke změně destinace z privodní EMBL Laboratory, Heidelberg,

Německo.

od 30.5. do 29.8.20L3 realizovaIa zahraniční stáž Ph.D. studentka oboru organická

chemie Mgr. Petra Smyslová z PŤt UP, která navštívi|a Department of Chemistry and

Biology, University of Notre Dame, UsA. V tomto pĚípadě došlo ke změně destinace

z pr)vodní Mc,Gi!| University Montreal, Kanada.

od 3]..5. do 29.8.2013 realizoval zahraniční stáž Ph.D. student oboru LékaĚská

chemie a k|inická biochemie Mgr. Daniel Karas z LF UP, kterri navštívil Laboratoi
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terapeutick ch inovací Farmaceutické fakuIty University Ve Štrasburku, Francie.
V tomto pĚípadě došlo ke změně destinace z privodní Universita Namur, Be|gie.

od 1.6. do 27.LL.201'3 reallzovala zahraniční stáž Ph.D. studentka oboru LékaĚská

bio|og!e Msr. Kateňina Kfížová z LF UP, která navštívila Danish Cancer Society
Research Center, Genome Integrity Unit, v Kodani, Dánsko.

od L2.8. do 30.8.2013 realizoval zahraniční stáž pracovník MUDr. Mgr. Roberta
Bajgara, Ph.D. z Ústavu |ékaÍské biofyziky LF UP, kter navštívil University of Sao

Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes, Cidade Universitária, Sao Pau|o, Brazílie. Vtomto
pĚípadě došlo ke změně destinace z privodní Veeco |nstruments, lnc., Santa Barbara
cA, UsA, a rozší|ení cílové skupiny ze studentrj i na vědecké pracovníky.

od 22.9. do 21'.L2.20L3 realizovala zahraniční stáž Ph.D. studentka oboru LékaĚská

bioIogie Mgr. Nina Noskovičová LF UP, která navštívi|a Comprehensive Pneumo|ogy
Center (cPc), Mnichov, Německo. V tomto pĚípadě došlo ke změně destlnace
z pŮvodní Friedrich Schi||er University Jena a Max-P|anck-|nstitute Dresden,
Německo.

od 6.10. do 26.to,20l3 rea|izovaly zahraniční stáž dvě NMgr. studentky oboru
Bioorganická chemie Bc. Hana Hiklová a Bc. Lenka Kubovičová z P|F UP, které
navštívily pracoviště poskytovatele stáže v Teva Pharmaceutica|, Debrecen,
Mad'arsko. Tyto stáže byly rea|izovány na základě nepodstatné změny projektu jako
nav1išení počtu zahraničních stáží pŤi dodržení schváleného rozpočtu na zahraniční
stáže.

. od 3.8. do 3.1.1.201.3 rea|izoval zahraniční stáž Ph.D. student oboru LékaÍská

genetika Mgr.Lukáš Najdekr z LF UP, kter navštívil pracoviště poskytovate|e stáže

Ve firmě Thermo Fisher Scientific (San José, cA), USA. V tomto pĚípadě došIo

ke změně destinace z pťrvodní Leiden University, Nizozemí.

Všichni ričastníci zahraničních stáží vypracovali zprávu ze stáže, která je zveĚejněna

na webov ch stránkách projektu http: vww.transmedchem.upol.czlstaze.php. Vrisledky
ze stáží jsou využívány jak ričastníky, tak vysílajícími pracovišti pĚi jejich dalším rozvoji a

spoluprácl s pracovištěm a školitelem, které stáž umožnilo. Během zahraničních stáží doš|o
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k prezentaci domovského pracoviště a Úurv (Biomedreg), jejich vris|edkŮ a možností

spo!upráce.

Závér k zahraničním stážím:

V roce 20L3 byly realizovány 4 stáže 2ldenní, 4 stáže 9Odenní a 2 stáže 180denní, celkem

tedy 10 stáží; za dobu realizace projektu to činí celkem 18 zahraničních stáží. Podrobně

by|y nachystány 3 další zahraniční stáže k rea|izaci v r. 2oL4. U těchto dalších stáží

rea|izovanrfch v r.20L4 došlo k vyjednání nového pracoviště, které bude za aktuá|ní situace

větším pÍínosem jak pro rÍčastníka, tak pro jeho domovské pracoviště.

2| Tuzemské odborné stáže

V r. 20L3 probíhala další jednání o realizaci tuzemskrich odbornrich stáží. Docházelo

k vyjasnění konkrétních požadavkrj na stáže a stážisty, termín realizace, možností školitel ,
zajištění obědrj a ubytování pro stážisty. Pokračova!i jsme v náboru cíIové skupiny

na tuzemské stáže; nabídka byIa prezentována osobně na rrizn1ich akcích, letákovou formou,

ve vriuce a na webovrich stránkách projektu.

Zájemce o stáž jsme podrobně pĚedstavova|i jejich možnrim školitelrjm formou jejich

životopisu zaměieného na odborné dovednosti, práci s pĚístroji, Iaboratorní dovednosti

apod., dá!e jsme pak s žádostí o stáž zasílaIi popis studijního oboru studentrj a informace
o projektu.

V prúběhu roku 2oL3 bylo realizováno 3]. tuzemskrich odbornrich stáŽí v rámci projektu

TransMedChem, které byly uskutečněny u 1.2-ti společností zaměienrich na chemii, biologii a

Iékaiství:

Poskvtovatel staŽe Počet stÓží

Úvrv 4

Teva Czech lndustries s.r.o. 3

Svnthesia 3

LaboratoĚ rrjstovrich requlátorŮ AV ČR 3

Contioro Biotech z

MFF UK 2
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Biofvziká!ní rlstav AV cR 2

Fakultní nemocnice olomouc 2

vŠcHr L

lmalab I

Bioveta L

Zdravotnírjstav se sídlem v ostravě 1,

Ustav experimentá|ní botanikv AV CR 1

LF UK L

Precheza L

LaboratoĚe Martina Nováka L

Svitavská nemocnice L

Masarvkova univerzita L

Zájem studentrj o umístění na tuzemskrich odbornrich stážích zejména v období letních

prázdnin pÍevyšuje kapacity spo|upracujících spoIečností. Z ce|kového poh|edu se však dá

rispěšnost umísťování studentú na stážích hodnotit jako velmi dobrá a rádi konstatujeme, že

spoIečnosti nám i vzhledem ke zvrišené poptávce student i vysokrich škol na realizaci stáží a
praxí stá!e vycházejí vstiíc a pobyty studentrj v jejich společnostech j.Ž rispěšně

implementovali do jejich firemní kultury a záměrri spolupráce s vysok mi školami. Studenti
chemick ch a bioIogickrich oborrj a lékaÍství na PiF a LF UP cí|eně vyhledávají náš projekt,

aby mohli reaIizovat svoji odbornou stáž. Na stáži se nám nepodaĚilo umístit pouze

2 studenty.

Systém odbornrich stáží v rámci projektu byl nastaven již v piedcházejícím období, a protože

se osvědčil, dále v něm pokračujeme. Po uskutečnění každé stáže je prŮběh pobytu

hodnocen školitelem i samotnrim stážistou, a to v bodové škále 1.-5, pĚičemž 1 je nejslabší

hodnocenía 5 nejIepší.

Statistika hodnocení stáží ško|ite!i udává celkovri pr měr 4,74 bod . Hodnotí se v těchto
oblastech:
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1. Stážistrjv pĚístup, zájem

2. Diskuse o problematice

MI NISTERSTVo Šxolsrví.
vr-ÁoeŽe e rĚlovÝcHovY p'o

4,8L bod

4,66 bodri
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Konkrétně by|o ško|iteli nejlépe hodnoceno respektování školite|e a jeho pravide|, dá|e pak

stážistrjv piístup a zájem, nejh ie pak by|a hodnocena teoretická vybavenost.

Hodnocenístážistou bylo v prriměru ohodnoceno 4,72 body. Stážisté hodnotili oblasti:

L. odborně-vědeckri pĚínos

2. Piehled o vrizkumnrich aktivitách VaV instituce

3. PĚístup k informacím

4. Kvalita informací

5. PĚístup pracovník VaV instituce

6. Možnost rozvoje další spo|upráce

7, organizační zajištění

evropshf
sociální
fond v ČR

3. RespektováníškoliteIe a jeho pravidel

4. Komunikace stážisty

5. Piipravenoststážisty

6. Teoretickávybavenost

7, Praktické dovednosti

8. PĚedpok|ady pro práci VaV

. ; .M|NlSTERsTVoŠxolsrví'
EVROPSKA UN|E vrÁoeŽE n rĚlovÝcHovy pro

4,82 bod

4,67 bodri

4,76 bodri

4,53 bod

4,66 bod

4,67 bod

4,84 bod

4,49 bod ri

4,70 bod

4,82 bod

4,86 bod

4,39 bod

4,70 bod

Nej|épe by| studenty hodnocen pĚístup pracovníkrj VaV instituce, dále pak odborně vědeck
pĚínos, nejnižší hod nocení obdržela možnost rozvoje další spolupráce.

Závér k tuzemsk'fm stážím:

Tuzemské odborné stáže jsou v'frazně kladně hodnoceny ze strany studentú,
zaměstnavatelú i domovské katedry studenta, jsou tedy všestranně pÍínosné. Bodové
hodnocení ško|itelem 4,74 a stážistou 4,72 je velmi dobré a dokladuje tak správně
vytlfčentf cíl projektu. Prúměry všech hodnocení se dostaly minimálně na 4,39 bodu, což je

velmi dobnf vtfsledek. Hodnocení školiteli bylo ve všech jednotliv'fch bodech i celkovém
hodnocení vyšší, než v r. 2oL2; hodnocení stážisty bylo v některrfch bodech vyšší,

Tento projekt je spolufinancován Evropskym sociálním fondem a státním rozpočtem
Ceské republiky.



INVESTICE Do RoZ/oJE \ZDĚI-ÁVÁNÍ

Propojení pracovišt'v ob|asti trans|ační medicíny a mediciná|nÍ chemie v Čn
reg. čís|o.. CZ.1'07 12,4'00l 17 .0015

v některr/ch nižší, dalo by se ííci, že v prúměru bylo hodnocení stážisty stejné jako
v r.2OL2.

Celkově v r. 2013 tuzemské stáže uskutečnilo 31 studentú, za dobu realizace stáží je cílová
skupina stážistú stanovená projektem TransMedChem splněna na cca LL3%. Nejvíce
tuzemskrfch stáží bylo uskutečněno na pracovištích Ústavu molekutární a translační
medicíny, Teva Czech lndustries, Synthesia a LaboratoÍi rústov'fch regulátorú. Do r. 2oL4
bylo nachystáno k rea!izaci dalších 5 tuzemskt/ch stáží.

V Olomouci, dne 20. rinora 2OL4 A!t
i lrD

Dagmar Petrželová

Hlavní koordinátorka projektu
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