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Zpráva o realizaci odborných stáží za rok 2011 

 

Klíčová aktivita „Odborné stáže“ byla zahájena v září 2011 v souladu s harmonogramem 

projektu. Na počátku klíčové aktivity proběhla schůzka s představiteli pracovišť, které vysílají 

své studenty na stáž, na které byli seznámeni s pravidly realizace stáží. Ke stážím byly 

sepsány podmínky pro realizace stáží tak, aby byly srozumitelné stážistům i jejich 

nadřízeným. Byly vytvořeny formuláře „Plán stáže“ a „Hodnocení stáže“ (v případě 

tuzemských stáží „Hodnocení stáže stážistou“ a „Hodnocení stáže školitelem“); formulář 

„Souhlas k zahraničnímu pobytu“ byl vytvořen dodatečně v 11/2011 (tedy až po návratu paní 

Mgr. Janečkové ze zahraniční stáže). Byla dohodnuta interní pravidla fakulty pro vyúčtování 

stáží včetně poskytování záloh; jelikož se jedná o mezifakultní projekt, této dohodě jsme 

přiřadili velkou důležitost, abychom předešli případným interním komplikacím. 

Odborné stáže jsou rozděleny na zahraniční a tuzemské: 

 

1/ Zahraniční odborné stáže 

Od 18.9. do 8.10.2011 realizovala  zahraniční stáž Ph.D. studentka oboru Lékařská genetika 

Mgr. Hana Janečková z LF UP, která navštívila pracoviště poskytovatele stáže v Manchester 

Interdisciplinary Biocentre, University of Manchester. 

Ve spolupráci s vedoucími odborných pracovišť budoucích stážistů PřF a LF UPOL byly 

s hostujícími organizacemi projednávány a zajišťovány podrobnosti pro všestranně ideální 

realizaci stáže v souladu s plánem projektu. Byla vedena jednání se společností Teva Czech 

Industries o realizaci konkrétních odborných stáží v jejich sesterské společnosti v Debrecenu 

pro studenty analytické chemie a organické chemie v 7/2012 včetně požadavků na stážisty.  

 

Závěr k zahraničním stážím: 

V období 9-12/2011 byla realizována jedna 3týdenní zahraniční stáž. Po dohodě 

s vedoucími vysílajících pracovišť se další zahraniční stáže uskuteční v následujících 

monitorovacích obdobích. Tyto stáže byly podrobněji připraveny k realizaci.  

Poznámka: Praxe bohužel ukázala, že u některých plánovaných stážistů se do doby realizace 

této klíčové aktivity změnil jejich statut ze studenta na zaměstnance, tudíž bude nutné zajistit 

rozšíření cílové skupiny prostřednictvím žádosti o podstatnou změnu projektu. 
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2/ Tuzemské odborné stáže  

 

V tomto období probíhala intenzívní jednání k možnostem umístění studentů chemických 

oborů na odborných tuzemských stážích projektu Transmedchem ve společnostech Teva 

Czech Industries, Farmak, Synthon, Synthesia, CPN. Byly vyhledávány další možnosti 

odborných stáží, byla vedena jednání se zástupci společnosti Zentiva, LitoLab, laboratořemi 

nemocnic. Jednání probíhala za cílem ujasnění konkrétních požadavků na stáže a stážisty, 

předběžných termínů, možností školitelů, zajištění obědů a ubytování v době stáže              

pro stážisty. 

Nábor cílové skupiny na tuzemské stáže započal na podzim 2011, byla vytvořena nabídka     

na webových stránkách projektu, distribuovány letáky ke stážím, propagována nabídka stáží 

na setkáních se studenty, nabídka byla rozesílána mailem na adresy studentů. V určitých 

obdobích (zejména v období letních prázdnin) zájem studentů převyšuje kapacity 

spolupracujících společností. Naopak realizace stáží během zimního semestru (např. v roce 

2011) je zcela nereálná z důvodu většího studijního vytížení studentů než v letním semestru. 

Z celkového pohledu se však dá úspěšnost umísťování studentů na stáže hodnotit jako velmi 

dobrá i přesto, že stáže teprve budou realizovány, a rádi konstatujeme, že společnosti nám     

i vzhledem ke zvýšené poptávce studentů i jiných vysokých škol na realizaci stáží a praxí stále 

vycházejí vstříc (mimo jiné, protože PřF UPOL má propracovaný systém spolupráce 

s absolventy, ve velké míře využíváme pro realizaci stáží tyto kontakty). Studenti chemických 

oborů na PřF UP cíleně vyhledávají náš projekt za cílem realizace svých odborných stáží. 

 

Závěr k tuzemským stážím: 

V období 9-12/2011 nebyla v rámci projektu realizována žádná tuzemská stáž. Po dohodě 

s vedoucími vysílajících pracovišť se stáže uskuteční v následujících monitorovacích 

obdobích. Tyto stáže byly podrobněji připraveny k realizaci, byly dojednány konkrétní 

podmínky na hostujících pracovištích, už na podzim 2011 jsme měli dojednána místa        

pro naše stážisty v jednotlivých společnostech. Úspěšně byl nastaven nábor cílové skupiny, 

někteří studenti již mají „umístěnku“ na jarní/letní stáž 2012 v konkrétní společnosti. 

 

V Olomouci, dne 9. ledna 2012 

Dagmar Petrželová 

     Hlavní koordinátor projektu 


