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Stáž v „OECD Health Division“ (září 2013 – únor 2014) 

Stáž v OECD byla přínosnou zkušeností zejména z odborného hlediska. Během svého pobytu jsem se 

účastnil prací na publikaci o kvalitě zdravotní péče v České republice (Health Care Quality Review – 

the Czech Republic), prací na projektu evaluace efektivity kardiovaskulární péče a projektu zabývající 

se mechanismy úhrad za zdravotní péči. Zatímco práce na Health Care Quality Review lze považovat 

za práci benefitující vysílající organizaci – tj. Ministerstvo zdravotnictví, ostatní projekty lze považovat 

spíše za práci benefitující Sekretariát. Z odborného hlediska bylo zejména zajímavé způsob práce na 

OECD orientovaný více projektově než je běžné v rámci české státní zprávy, jakož i možnost poučit se 

z know-how ostatních expertů v rámci OECD.  Řízení projektů v OECD je navíc realizováno pdstatně 

méně hierarchickým způsobem než v rámci české státní správy a zaměstnancům je poskytována velká 

volnost co do způsobu realizace jednotlivých pracovních úkolů. Tento přístup ovšem klade větší 

nároky na pracovníka z hlediska sef-managementu. Za velký přínos z odborného hlediska je rovněž 

možné označit příležitost do většího detailu poznat zdravotnictví ostatních členských zemí. Poznatky 

získané v rámci stáže lze označit za vysoce přínosné pro další práci zpět v České republice. 

Nezbytnou podmínkou k úspěšnému absolvování stáže je velmi dobrá znalost angličtiny a schopnost 

v tomto jazyce produkovat odborné texty na úrovni obvyklé pro zaměstnance OECD. Vzhledem 

k charakteru práce v OECD tvoří příprava odborných textů zásadní část pracovní náplně a standardy 

očekávaného výstupu v rámci projektů jsou velmi vysoké (minimálně na úrovni kvality angličtiny 

obvyklé u zahraničních akademických publikací). Nutné jsou rovněž určité prezentační dovednosti. 

Naopak navzdory tomu, že je jedním z oficiálních jazyků v rámci OECD francouzština, není 

z praktického pohledu její znalost k práci potřeba. Všichni zaměstnanci OECD (možná s výjimkou 

pomocného personálu –vrátní, kuchaři) hovoří plynně anglicky  drtivá většina zaměstnanců angličtinu 

jako komunikační jazyk upřednostňuje. Veškerá jednání, u kterých jsem byl za dobu svého pobytu 

přítomen, se odehrávala v angličtině. Na druhou stranu je alespoň základní znalost francouzštiny 

užitečná obecně pro život v Paříži. 

Co se zajištění stáže týče, z pracovněprávního pohledu byla stáž řešena jako překážky na straně 

zaměstnavatele (vyslání do mezinárodní organizace). Ubytování jakož i pomoc s vyřízením dalších 

administrativních nezbytností bylo zprostředkováno Stálou misí ČR při OECD. Zaměstnanci Stálé mise 

byly velmi nápomocni v řešení všech problémů a umožnili svým přístupem hladký průběh stáže. 

Přidělený byt se nacházel v docházkové vzdálenosti od OECD v klidné a příjmené čtvrti. 

Co se týče dalších aspektů pobytu, budoucím stážistům lze doporučit zejména zevrubnější seznámení 

s francouzskou kuchyní (a využívání možnosti nákupu potravin na nedělních trzích) a Paříž poskytuje 

dostatek příležitostí k vyžití kulturního charakteru. Mezinárodní charakter OECD navíc garantuje, že 

v rámci stáže se člověk seznámí s mnoha experty z různých zemí a kontinentů, což rozšíří obzory 

nejen po stránce odborné, ale i obecně po stránce lidské. Drtivá většina zaměstnanců OECD je i po 

lidské stránce velmi příjemná a nesetkal jsem se za dobu svého pobytu s jakýmkoliv problémem 

v mezilidských vztazích v rámci OECD. 

Nutností je počítat se zvýšenou cenovou hladinou v Paříži oproti Praze prakticky u všech komodit. Zde 

možná stojí za to poznamenat, že první měsíční příspěvek na pobyt stážista obdrží 25 den v měsíci, 

což znamená nutnost určitých úspor umožňujících bezproblémové fungování po dobu prvního měsíce 



jakož i prostředky na pořízení nezbytností typu kuchyňského vybavení, které se v bytě přidělovaném 

Stalou misí nevyskytuje. Jinak je ale měsíční ppříspěvek na pobyt 1550 EUR dostačující k pokrytí 

běžných výdajů na život v Paříži (vzhledem k tomu, že Stálá mise zajišťuje ubytování). 

Vzhledem k tomu, že primárním účelem vyslání bylo pracovat na Health Care Quality Review Czech 

Republic prohlašuji, že účel stáže byl naplněn. 

 


