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Osobní informace 

Jméno a příjmení:  Mgr. Kateřina Štaffová 

Datum a místo narození: 29. 9. 1988, Šternberk 

Stav:    svobodná 

Adresa:   I. P. Pavlova 87, Olomouc 779 00 

Email:    staffovakaterina@seznam.cz 

Telefon:   +420 775 929 098 

 

Dosažené vzdělání 

1995-2000:    ZŠ Čajkovského, Olomouc 

2000-2008:   Slovanské gymnázium Olomouc 

2008-2011: bakalářské studium biochemie, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého Olomouc 

2011-2013: magisterské studium biochemie, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého Olomouc 

 

Bakalářské studium: 

Téma bakalářská práce:  Polymorfismus genu ATG16L1 (autophagy-related 16-like 1) a 
genetická vnímavost k sarkoidóze u českých pacientů. 

Datum obhajoby: 30. 8. 2011 

 

Magisterské studium: 

Téma diplomové práce: Analýza vybraných imunogenetických markerů u transplantace 
krvetvorných kmenových buněk. 

Datum obhajoby:  27. 5. 2013  



Znalosti a dovednosti 

Jazykové znalosti:  Anglický jazyk – středně pokročilý 

    Španělský jazyk - začátečník 

Počítačová gramotnost: základní dovednosti (microsoft office, internet, ChemSketch, 
etc.) 

Řidičský průkaz skupina B 

 

Pracovní zkušenosti 

12/2013 – nyní laborantka – Laboratoř experimentální medicíny na Ústavu 
molekulární a translační medicíny (DNA a RNA čipy, 
příjem a zpracování vzorku pro RNA laboratoř, HPV) 

2010, 2012 a 2014 člen organizačního týmu konference Forensica, pořádané 
ČSSFG 

8/2010 třítýdenní praxe v Laboratoři imunologie Fakultní nemocnice 
Olomouc 

2005 – 2013 při studiu jsem si pravidelně přivydělávala na různých 
brigádách (Tesco, sklad drogistického zboží, administrativní 
práce...) 

 

Zájmy 

Ve volném čase ráda sportuji, věnuji se především basketbalu a volejbalu, ale i jiným 
sportovním aktivitám. Také mám ráda četbu (především fantasy literaturu a detektivní žánr) a 
filmy. Moje motto zní: „Všechno jde, když se chce.“ 
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