
možnosti boje proti 
ANTIBIOTICKÉ 
REZISTENCI

Informace uvedené v tomto letáku jsou výňatkem 
z úplných pravidel soutěže.

Více informací naleznete na webových stránkách

www.angeliniaward.cz



požadavky
~ každá skupina má minimálně dva 
a maximálně pět členů

~ studenti zapsáni do bakalářského, 
magisterského nebo postgraduálního 
studijního oboru

~ každý účastník může být členem 
pouze jedné skupiny

~ každá skupina se může do soutěže 
přihlásit pouze jednou v rámci 
jednoho roku

~ členové skupiny mohou a nemusejí 
studovat stejnou univerzitu či obor

~ skupiny by měly být vedeny 
profesorem / vyučujícím. Nicméně, 
nesplnění tohoto požadavku není 
překážkou účasti v soutěži

přihláška 
a lhůty
Přihlášky možno zasílat 
do 15. prosince 2017 

Odevzdání projektu 
do 15. března 2018

Vyplňte online registrační formulář 
na www.angeliniaward.cz a odešlete 
naskenovanou kopii potvrzení 
o studiu všech členů skupiny 
na angeliniaward@angelini.cz

výhry
1. MÍSTO
100 000 Kč účastníci 
40 000 Kč profesor / vyučující

2. MÍSTO
50 000 Kč účastníci
20 000 Kč profesor / vyučující

VŠICHNI ÚČASTNÍCI 
získají účastnický diplom.
Top 15 projektů bude přizváno 
ke slavnostnímu vyhlášení

Angelini zahajuje 1. ročník soutěže 

angelini 
university 
award 
2017 / 2018 

na téma Možnosti boje proti 
antibiotické rezistenci.Studenti 
univerzit a vysokých škol se mohou 
přihlásit a následně vypracovat 
projekt spadající pod téma 
tohoto ročníku.

možná 
témata
~ Prevence infekcí

~ Zvládání infekcí v nemocnicích

~ Podpora zlepšení hygienických návyků

~ Studie o kmenech neškodných bakterií, 
které mohou bojovat s těmi rezistentními

~ Prebiotika a probiotika

~ Mikrobiom a kůže

~ Používání antibiotik mimo medicínu:
– Kontrola užívání antibiotik 
   a antibakteriálních látek
– Konzumace antibiotik 
   v potravinovém řetězci

~ Globalizace:
– Migrace bakterií prostřednictvím     
   dopravních prostředků
– Šíření znalostí o identitě bakterií 
   a způsoby boje s těmito bakteriemi
–Rozvoj IT a komunikačních řešení ke   
  kontrole propuknutí infekcí a sdílení  
  informací v celosvětovém měřítku

~ Studie o spotřebě antibiotik 
ve společnosti.

~ Projekty podporující správné 
užívání antibiotik.

~ Nové strategie umožňující vývoj nových 
antibiotik proti rezistentním bakteriím

~ Informovanost obyvatel o rezistenci 
bakterií (například výukové hry)


