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Hlavním cílem projektu je vytvoření fungujícího systému vysoce kvalitního
postgraduálního a mediálního vzdělávání vedoucích pracovníků oblasti biomedicínského
výzkumu a vývoje. V projektu jsou specifikovány 4 základní specifické cíle.
1.

Prvním z nich je snaha zkvalitnit řízení výzkumu na Pracovišti experimentální medicíny
(PEM), které je součástí žadatele (IKEM). Cílem je s výhodou aplikovat určité prvky
manažerského řízení, jež jsou běžné v průmyslovém či finančním sektoru. Splnění tohoto
cíle umožní vyšší produktivitu práce zaměstnanců PEM, lepší využití synergií, jež se
nabízejí v podobě účasti výzkumných odborníku z řady oboru blízkých medicíně
(fyzikové, chemikové, technici, lékaři) na výzkumných projektech PEM, či vyšší
hospodárnost při nakládání s finančními prostředky určenými na výzkum.
2. Druhým specifickým cílem je zlepšení šíření výsledků výzkumu do praxe. S tímto
základním cílem souvisí umění prodat dobré výsledky výzkumu pomocí zlepšených
prezentačních dovedností, znalostí mediálního trhu a možných distribučních cest těchto
informací. Cílem je i zlepšení komunikace, konkrétně se soukromým sektorem, umění
nabídnout potenciálním klientům své služby, poukázat na dosavadní úspěchy, vyjednat s
firmami dobré podmínky kontraktů apod. Podobně důležité je i umění jednat se
zdravotními institucemi či orgány státní správy o aplikacích a zakázkách spojených s
konkrétním výzkumným projektem.
3. Třetím specifickým cílem projektu, který vyplývá z předchozích cílů, je lepší schopnost
získávání finančních prostředků jak z veřejných zdrojů (grantů), tak ze zdrojů
soukromých v podobě klinických studií a dalších komerčních zakázek, jež ovšem rovněž
mohou pomoci posunout hranice lidského vedení dále. Tyto vyšší příjmy z výzkumu by
opět mohly generovat kvalitnější výzkum prostřednictvím zlepšených podmínek
v podobě modernějšího zařízení a vybavení prostor určených pro výzkum i vyššího
platového ohodnocení pro domácí i zahraniční špičkové experty.
4. Poslední ze základních specifických cílů projektu vychází opět z výše uvedených cílů a
implikuje fakt, že zlepšené hospodaření a výzkumné zázemí PEM, potažmo výzkumných
kapacit IKEM, ještě zvýší prestiž tohoto špičkového zdravotnického zařízení, což přinese
prestiž i hlavnímu městu Praze, jakožto centru výzkumu a vývoje v oblasti medicíny.
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Cílů projektu bude dosaženo a mediálním vzděláváním 5 vybraných pracovníků
výzkumu v PEM - IKEM. Součástí tohoto vzdělávání bude 5semestrální komplexní
vzdělávání v oblasti mediální komunikace. Díky tomu získá toto výzkumné pracoviště
odborníky-specialisty na tzv. translační biomedicínu, která se zabývá přenosem poznatků
z oblasti výzkumu do klinické praxe. Využije tak synergického efektu spojením odborníka na
výzkum a manažera se schopnostmi a znalostmi mediální komunikace. Projekt z tohoto
hlediska striktně dodržuje princip preference kvality před kvantitou.
Výstupem projektu financovaného z veřejných zdrojů bude kvalitní a komplexní
vzdělání výzkumných pracovníků PEM v oblasti mediálních dovedností. Tento fakt se odráží
v ušetření veřejných financí vlivem vyšší efektivity výzkumu a většího důrazu na jeho
ekonomickou stránku. Dále lze za výstup projektu pokládat získávání větších finančních
obnosů ze soukromé sféry a veřejných dotací na smysluplné výzkumné projekty v oblasti
biomedicíny. Zlepšená aplikace poznatků výzkumu do klinické praxe umožní kvalitnější
zdravotnické služby pro širokou veřejnost za použití těch nejmodernějších zdravotnických
metod a zařízení. Výstupem projektu je i získané vyšší renomé IKEM, které bude generovat
větší zájem o spolupráci ze strany zahraničních expertů, což s sebou přináší další inovační
potenciál. Město Praha tak nabude na významu, jakožto centra výzkumu v oblasti medicíny.
Projekt je složen ze 4 klíčových aktivit, na které se budou podílet jednak pracovníci
Pracoviště experimentální medicíny IKEM, ale i externí firma vybraná ve výběrovém řízení
malého rozsahu:
1. Řízení a realizace projektu
2. Výběrová řízení na mediálně komunikační vzdělávání
3. Interní školení "Základy ekonomie" a užší výběr účastníků vzdělávání
4. Mediálně komunikační vzdělávání.
Realizační tým projektu:
Vedoucí projektového týmu: MUDr. Ivan Netuka, CSc., e-mail: ivan-netuka@ikem.cz
Interní lektor: prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., e-mail: ludek.cervenka@ikem.cz
Finanční manažer: Alena Pařízková, e-mail: alena.parizkova@ikem.cz
Koordinátor a administrátor projektu: Zdenka Fialová, e-mail: zdenka.fialova@ikem.cz,
Tel: 26136 2236, 241721666.
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