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Zpráva o realizaci monitoringu v'fzkumnrfch aktivit v praxi za rok 2oL3

Klíčová aktivita ,,Monitoring vrizkumn ch aktivit v praxi,, byla zahájena v zá|í 20LL, V roce
2oI2 a 20L3 jsme v realizaci této k!íčové aktivity V souladu s harmonogramem projektu
pokračova|i. Během r. 2oI3 probíhala da!šíjednání s pňedstaviteli pracovišť, které vysí|ají své
pracovníky na monitoring, na kterrich byla upiesĚována pravidla a podmínky realizace
zahraničních monitoringri. Vedoucí pracovišť a budoucí r]častníci byli seznámeni s požadavky
na doložení formuláirj ,,P|án zahraničního monitoringu a cí|,,, ,,Hodnocení monitoringu,, a

,,Souhlas k zahraničnímu pobytu,,.

V roce 2oL3 se uskutečni|y tyto monitoringy vrizkumn ch aktivit:

o Ve dnech 24.4.2013 - 28.4.2013 se prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., piednosta
Ústavu farmako|ogie LF UP v o|omouci z častnil monitorovací návštěvy v německém
Stuttgartu na Institutu k!inické farmakologie. V rámci této návštěvy proběhI
monitoring stáže Mgr. Matouškové, diskutovala se možnost spo|upráce Ve studiu
metabolismu xenobiotik a presentova| se Ústav farmako|ogie LF UP v olomouci.

P vodně se jednalo o monitoring na University of Jena, Německo.

o V období od 13.5. do 1'.6.20L3 realizovala Mgr. Adé|a Hanáková (Dašková), Ph.D.
z Ústavu lékaĚské biofyziky LF UP 3 t denní monitoring ve finském Tampere. V rámci
této návštěvy si dr. Hanáková vyzkoušela práci s buněčn mi kulturami od prvních
krokrj až k samotnému vyhodnocení, jednaIo se o dosud prakticky neprováděnou
metodu. Účastnice monitoringu si dá!e vyzkoušela praktické provedení angiogeneze,
které je pĚínosné v kombinaci s prací prováděnou v domácí laboratoii a je tedy
možné na zkušenosti z Tampere navázat.

P vodně se jednalo o monitoring v EMBL Laboratory, Heidelberg, Německo.

o V období od 9.6. do 23.6.z0I3 rea|izovala !ng. Adéla GaIandáková (ZdaĚilová), Ph.D.

z Ústavu lékaiské chemie a biochemie LF UP 2 tridenní monitoring V Kirkstallu
ve VeIké Británii. Během této návštěvy pracovnice piednášela o vrizkumu Úvru
(Biomedreg) svého pracoviště, proběh! monitoring zkušeností o ku|tivačním systému
firmy Kirstal|, kter p|ánuje Ústav tékaĚské chemie a biochemie zavést. Byla navázána
spolupráce s kolegy z ''The School of CIincal Dentistry'' a bylo pĚedběžně domluveno
podání projektu ERASMUS.
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V období od L7.6. do 23.6.2013 uskutečnili spo|ečně prof. RNDr. Pave| Anzenbacher,
DrSc. z LF UP a prof. RNDr. Michal otyepka, Ph.D. z PĚF UP 2 tridenní monitoring na
Univerzitě ve Washingtonu v Seat|u, USA. Během této návštěvy pracovníci pĚednášeli
o vrizkumné prob|ematice Úuru (Biomedreg) a svého pracoviště, prezentovali
v1izkum v oblasti cytochromu P450 (hlavní tiída enzym , která se podílí
na metabolismu |éčiv), podrobně monitorovali v1izkumné aktivity skupiny
prof. W. Atkinse.

V období od 3.9. do 9.9.20L3 uskutečni| prof. MUDr. Martin Petiek, CSc. z LF UP
1 tridenní monitoring na Univerzitě Helsinky, Finsko. Během této návštěvy pracovník
piednášel o v1izkumné problematice Úurv (Biomedreg) a svého pracoviště,
podrobně monitoroval vrizkumné aktivity finsk ch kolegŮ v oblasti genetlky plicních
nomocí (zejména plicní sarkoid6za\, prodiskutoval možnost spo!upráce voblasti
imunogenetiky.

Prjvodně se jedna|o o monitoring v SEQUENoM-Gemini Ltd., Cambridge, UK.

V období od L4.L0. do 23.1.0.2013 uskutečni| Mgr. Vlastimil Mašek, Ph.D. z LF UP
1. t1idenní monltoring v lnstitut fÚr photonische techno|ogien, Jena, Německo. Během
této návštěvy pracovník pĚednáše| o v zkumné problematice Úvrv (Biomedreg) a

svého pracoviště, prodlskutována spolupráce s pracovní skupinou Dr. Christian
Mattháus.

Prjvodně se jedna!o o monitoring na University of Jena, Německo.

o V období od 18.10. do 25.Lo.20L3 uskutečni! Mgr. David Frldeck , Ph.D. zLF UP
1. t\idenní monitoring ve firmě Thermo Fisher Scientific (San José, cA), UsA. Během
této návštěvy pracovník piednášel o v1izkumné problematice Úvrv (Biomedreg) a

svého pracoviště, podrobně monitorova| stáž Mgr. Lukáše Najdekra. Na monitoringu
byla diskutována problematika fragmentačních spekter a fragmentačních technik
(clD, HcD a PQD) a ko!izních energií.

Prjvodně se jednalo o monitoring na University of Laiden, Nizozemí.

Ve spo|upráci s vedoucími odbornrich pracovišť budoucích ričastníkrj monitoringu byla
s hostujícími organizacemi intenzivně projednávána a zajišťována piíprava pro realizaci
dalších monitoringri v sou|adu s plánem projektu na r. 2oL4, U těchto monitoringri jsme
zakončili pĚípravy na odborn pobyt pracovník , tj. byli dojednáni konkrétní ričastníci a
upĚesněny termíny rea|izace. V někter ch piípadech jsme po drjkladném zvážení pĚikročili
ke změně plánované cí|ové destinace, a to z d vodu na|ezení nov1ich odborně zajímavějších
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pracovišť pro monitoring, u kterrich pĚedpokIádáme, že budou větším pĚínosem nejenom
pro ričastníky, ale zejména pro pracoviště rjčastníkrj monitoringu.

Závérz

V období L-L2l2013 by|y rea|izovány tÍi ltrfdenní a čtyÍi 2trfdenní zahraniční monitoringy
v'fzkumnrfch aktivit. Po dohodě s vedoucími vysílajících i hostujících pracovlšť se zbrfvající
zahraniční monitoringy uskuteční v r. 2oL4, jejichž rea|izace byly podrobně pÍipraveny.
Celkem bylo po dobu realizace projektu realizováno 9 monitoringú v'fzkumn'fch aktivit.

V Olomouci, dne 20. nora 2OL4
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Dagmar Petrželová
H Iavn í koordinátor projektu
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