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JF Začátek je ta nejdůležitější součást
 každé práce.

- Platón

Veletrh pracovních příležitostí - JobFair je každoročně
pořádanou akcí USF, jejímž cílem je poskytnout studentům
informace o společnostech, praxích, brigádách a stážích u
jednotlivých vystavujících společností.

Veletrh je rozdělen do dvou bloků. Dopolední program je
věnován prezentacím jednotlivých vystavujících
společností, jedná se o tzv. kariérní blok. Odpolední
program poté navazuje prezentacemi našich absolventů o
jejich pracovních zkušenostech, prezentací o Ph.D. studiu a
také prezentací o postgraduálním vzdělávání. 

V průběhu celého dne mají studenti možnost navštívit
stánky jednotlivých vystavovatelů, zeptat se zástupců
společností na vše důležité a zúčastnit se jednotlivých
prezentací. 



Kariérní blok

Odborný a vzdělávací blok

Můžeš se těšit na přednášky o pracovních příležitostech,
praxích a stážích v lékárnách i průmyslu. V suterénu před
posluchárnou budou informační stánky, kde můžeš probrat
vše taky soukromě. Rozhodně neodejdeš s prázdnou. Ze
stánků si budeš moct odnést taky merch vystavujících
společností. 

Můžeš se těšit na přednášky o pracovních zkušenostech
přímo našich absolventů. Zajímá Tě, jak se na pozici
dostali? Co je náplní jejich práce? Jak vypadá jejich
normální pracovní den? Tak doraž a budeš hned vědět!

Máme připravenou také přednášku od našeho studenta
doktorského studijního programu, který Ti poví, co vše toto
navazující studium obnáší, proč pokračovat tímto směrem a  
také Ti poví, jakou má on sám zkušenost. 

Pokud by Tě zajímalo postgraduální vzdělávání, tak určitě
dojdi na přednášku: Možnosti uplatnění farmaceutů v praxi
od paní doktorky Klovrzové, která se jím zabývá v rámci
IPVZ.



JF

Všechny prezentace budou probíhat v posluchárně 56 v
budově 44 (na staré Fafce).

Kromě programu a představení vystavovatelů tento booklet
slouží jako dokument o účasti na přednáškách v rámci
JobFairu 2022. Na zadní straně jsou vytvořená místa pro
razítka, která můžeš v průběhu dne sbírat. Pokud budeš mít
na konci dne 3 razítka z dopoledního programu a 3 razítka z
odpoledního programu, tak tě čeká ODMĚNA! 

Tato podmínka platí i pro zisk účasti v rámci Certifikátu
aktivního studenta. Nezapomeň se nám na konci veletrhu
nahlásit a podepsat.



Dopolední program

9:05 - 9:35 Bonate

9:40 - 10:10 BENU

10:15 - 10:45

10:50 - 11:20

11:25 - 11:55

Dr. Max

Chytrá lékárna

Zentiva



Odpolední program

13:00 - 13:30

13:35 - 14:05

14:10 – 14:55

15:00 – 15:30

15:35 – 16:05

16:10 – 16:40

Možnosti uplatnění farmaceutů 
v praxi
PharmDr. Sylva Klovrzová, Ph.D., IPVZ

Práce farmaceuta mimo lékárny
Mgr. Marek Janalík, Brand Manager  v GSK

Práce farmaceuta s onkologickým
zaměřením

Klinický výzkum v akademické
sféře

PharmDr. Vojtěch Ondra, Masarykův onkologický ústav

Mgr. Kateřina Valentová, CZECRIN

Mladí lékárníci
Mgr. Josef Nejedlý, člen spolku Mladí lékárníci

Jaké je to studovat Ph.D.?
Mgr. David Švestka, student Ph.D. na Pharm MU



Baví Tě výzkum? Chtěl/a by ses ještě nějakou chvíli pohybovat na fakultě?
Bavilo by Tě i třeba učit? Rád/a se dále vzděláváš a díváš se, kam se ubírá
věda v dnešní době? Je možné, že by pro Tebe bylo Ph.D. to pravé
ořechové. David Švestka Ti v rámci této přednášky představí studium. Jeho
podmínky, ale také výhody. Podělí se s Tebou o vlastní zkušenosti a určitě Ti
i rád poradí.

Jaké je to studovat Ph.D.?
Mgr. David Švestka (13:00 - 13:30)

Klinický výzkum v akademické sféře
Mgr. Kateřina Valentová (13:35 - 14:05)

Všichni víme, že cesta nově vyvinutého léčiva z laboratoře k lůžku pacienta je
náročná, a to jak časově, tak i finančně. Proto se na trh většinou dostanou jen
léčiva společností, které si mohou dovolit do vývoje a testování investovat
velké částky. A právě z toho důvodu vznikla výzkumná infrastruktura
CZECRIN, která v České republice umožňuje realizaci akademického
(nekomerčního) klinického výzkumu.
Infrastruktura CZECRIN propojuje klinická pracoviště orientovaná na klinický
výzkum a sdružuje odborníky ze všech oblastí a částí cesty vývoje léku.
Uplatnění farmaceutů je zde obrovské, od přípravy a realizace klinických studií,
přes výrobu léčiv pro klinická hodnocení až po hodnocení postupů z pohledu
farmakoekonomiky. 
Pokud Tě tedy láká podílet se na vývoji nových léčebných postupů, přijď se
dozvědět víc. Nejen svou pozici, ale také další možnosti uplatnění v rámci
výzkumné infrastruktury CZECRIN představí studijní koordinátorka Kateřina
Valentová.



Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv zajišťuje postgraduální
vzdělávání farmaceutů ve specializačních oborech farmaceutická
technologie, radiofarmaka a laboratorní a vyšetřovací metody ve
zdravotnictví.

Všechny tři obory mají společný základní kmen technologicko-laboratorní v
délce 12 měsíců. Vzdělávací program základních kmenů farmaceutů je
legislativně ukotven ve Vyhlášce 73/2019, kde jsou uvedeny základní
požadavky na pracoviště, teoretické a praktické znalosti, délka a obsah
povinných vzdělávacích kurzů. Praxe základního technologicko-
laboratorního kmene i vlastního specializačního výcviku musí probíhat na
akreditovaných pracovištích, a to pod dohledem školitele při minimálně
polovičním pracovním úvazku. Pro specializaci z farmaceutické technologie
se jedná o celkem čtyřletou praxi v lékárně akreditované pro farmaceutickou
technologii nebo nemocniční lékárenství. Praxe pro atestaci z radiofarmak
probíhá na akreditovaných pracovištích nukleární medicíny nebo lékárny s
přípravou radiofarmak. Vlastní specializační výcvik pro laboratorní a
vyšetřovací metody může probíhat v některé z laboratoří akreditované pro
klinickou biochemii, patologii, soudní lékařství, hematologii a transfúzní
lékařství, alergologii a klinickou imunologii, lékařskou mikrobiologii nebo
lékařskou genetiku.
 
Během přednášky se seznámíte s možnostmi dalšího vzdělávání absolventa
farmaceutické fakulty a jeho uplatněním ve zdravotnických zařízeních i mimo
lékárnu. Zároveň bude vysvětlena role kvalifikované osoby výrobců léčiv, pro
kterou má farmaceut ideální odborné předpoklady. 

Možnosti uplatnění farmaceutů v praxi
PharmDr. Sylva Klovrzová, Ph.D. (14:10 - 14:55)
Katedra farmaceutické technologie IPVZ Praha, Ústavní
lékárna IKEM Praha



Práce farmaceuta mimo lékárny
Mgr. Marek Janalík, Brand Manager v GSK
(15:00 - 15:30)

Práce farmaceuta s onkologickým zaměřením
PharmDr. Vojtěch Ondra (15:35 - 16:05)

Vojta Ondra nastoupil po absolvování Faf VFU Brno do Ústavní lékárny
Masarykova onkologického ústavu a současně chodil vypomáhat do veřejné
lékárny. V současné době je vedoucím úseku přípravy léčiv (IPLP) a
současně s tím pracuje na úseku přípravy cytostatik a klinických hodnocení.

Během přednášky se podíváme na rozmanitou práci v nemocniční lékárně
zaměřenou na terapii onkologických onemocnění. Kromě "klasických
pracovních činností" jako je např. příprava IPLP si povykládáme o práci na
přípravě cytotoxických léčiv, které jsou řazeny mezi náročné lékové formy,
práci farmaceuta v rámci klinického hodnocení léčiv a dalších rozmanitostí.

Marek Janalík je absolventem naší fakulty, který nyní působí ve
farmaceutické firmě. Připravil si pro Tebe přednášku na téma - Uplatnění ve
farmaceutické firmě aneb jedna z možností, když nechceš do lékárny. Během
prezentace se dozvíš, co můžeš už při studiu udělat, aby ses do nějaké
takové firmy dostal, dále se dozvíš, jaké všechny pozice vůbec firmy nabízí a
také, co vše taková práce obnáší.



Spolek Mladí lékárníci, sdružující lékárníky do 35 let věku, se aktivně
zapojuje do dění v oboru farmacie. Komunikuje jak s odbornou tak laickou
veřejností. Usiluje o zlepšení všeobecného povědomí o práci lékárníka a
navrácení váhy našemu oboru.
 
Jaké jsou hlavní cíle našeho spolku a jak by mohla vypadat práce lékárníka v
roce 2030? Proč je dobré stát se členem spolku? Jaké byly a jaké budou
naše aktivity? Jak se zorientovat v lékárnickém světě po státnicích? Kam
povedou vaše první kroky a co vás čeká a nemine? Na to se vám pokusíme
odpovědět v rámci JobFairu."

Mladí lékárníci
Mgr. Josef Nejedlý (16:10-16:40)
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JOBFAIRU 2022



















Poznámky



Poznámky



INFORMACE DO ŽIVOTA
Je třeba připravit se na všechno!
Myslíš si, že není problém připravit se na záludné
otázky na pracovním pohovoru, protože se v zásadě
všude opakují?

Tak schválně! Toto je 5 otázek, které skutečně padly
na pracovních pohovorech:

"Jaká je Vaše oblíbená píseň? Zazpívejte nám ji." (kandidát na manažerskou pozici)

"Ukradl jste někdy v práci propisku?"

"Ohodnoťte mé tazatelské schopnosti na škále od 1 do 10."

"Kolik krav žije v Kanadě?" (kandidát na pozici posuzovatele dat)

"Jak byste někomu vysvětlil/a přípravu omelety?" (kandidát na pozici analytika)

A věděl jsi, že...
- nejprodávanějším lékem vůbec je Lipitor, který od
roku 1997 vydělal asi 125 miliard dolarů?

- nejdražším lékem na světě je Zolgensma - genová
terapie pro léčbu muskulárních atrofií, která ročně stojí  
2,1 milionů dolarů?

- farmaceuti se rozvádějí nejméně ze všech
zdravotnických pracovníků?



RAZÍTKA
Dopolední blok

Odpolední blok

JMÉNO:



Všem účastníkům a společnostem
děkujeme a těšíme se na další ročník!


