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Je klinická biochemie 
vědou a potřebuje 
vědu rozvíjet?

V. Palička

AkreditAce doktorského 
studiJního oboru klinické 
biochemie nA lF uk v hrAdci 
králové
Ani v dobách vzniku našeho oboru nebylo zcela 
jasné, zda klinická biochemie má být uznávána 
jako samostatná vědecká disciplína nebo „jen“ jako 
součást lékařské chemie či lékařské biochemie. 
Musím přiznat, že jsem si vždy myslel, že bychom 
o vznik samostatného vědního oboru usilovat měli 
a že k němu jako disciplína máme podmínky a před-
poklady. K těm patří především předmět a metoda 
zkoumání. Metody jsou pravděpodobně jasné a není 
třeba o nich dlouho diskutovat – vědecký metodický 
přístup demonstrovalo mnoho našich kolegů a kole-
gyň při publikacích, disertačních pracích s obha-
jobou vědeckého titulu (dříve CSc., nyní Ph.D.), 
habilitaci či jmenování profesorem. Samozřejmě je 
nelze zaměňovat s metodikami laboratorních vyšet-
ření, ale o jejich existenci asi není pochyb. Složitější 
je to s předmětem zkoumání - viz koncepce našeho 
oboru, tak jak je zveřejněná:
„Klinická biochemie je aplikací chemických, mole-
kulárních a buněčných principů a technologií s úče-
lem porozumět lidskému zdraví a nemoci a umožnit 
jejich hodnocení. Úkolem oboru je poskytování 
výsledků měření a pozorování se vztahem k příčině 
nemoci a udržení zdraví. Na rozhraní laboratoře 
a kliniky následuje přeměna těchto dat na informa-
ce, které pomohou určit zdravotní stav vyšetřované 
osoby. Nedílnou součástí oboru je prohlubování 
znalostí o zdraví a nemoci prostřednictvím základ-
ního a aplikovaného výzkumu.“
Koncepce oboru vymezuje i teoretické základy 
oboru: „Teoretickými základy oboru jsou fyzikální 
a analytická chemie, biochemie, lékařská chemie 
a biochemie, patobiochemie a molekulární biologie. 
Komplexnost oboru klinické biochemie doplňují 
výzkumné, výukové a vzdělávací činnosti.“ 
Předmět zkoumání je z hlediska vědeckých definic 
oborů specifikován poněkud vágně. Nejsme v tomto 
smyslu jednoduše a jasně definovaným oborem jako 
je biologie, fyziologie nebo kardiologie či nefrologie. 
Klinická biochemie ze své podstaty prolíná mnoha 
vědeckými obory a medicínskými disciplínami. To 

je velmi dobře (mimo jiné to činí obor pestrým 
a atraktivním), na druhé straně to znesnadňuje 
jeho vědeckou specifikaci. V tom je pravděpodobně 
důvod toho, že ani historičtí reprezentanti oboru, 
kteří byli ve své době velmi schopni prosadit své 
názory a tužby a měli k tomu i nejrůznější nástroje, 
k tomuto kroku nikdy nepřistoupili. Považoval 
jsem to za chybu. Ne snad, že bych chtěl, aby využili 
svého mnohdy mocenského postavení, ale proto, 
že medicínský obor, který není obecně uznáván 
jako obor vědecký, to má se svým rozvojem vždy 
o mnoho složitější.
Prakticky všichni vrcholoví představitelé našeho 
oboru získali své vědecké i pedagogické tituly v jiných 
vědeckých disciplínách. Většina našich kandidátů 
věd, doktorů (Ph.D.), docentů a profesorů získala 
a obhájila svůj titul v chemii či lékařské biochemii. 
Je to pochopitelné a z mnoha pohledů i správné 
– klinická biochemie navazuje na chemii a lékařskou 
chemii a biochemii a rozvíjí ji v relativně úzké oblasti. 
Na druhé straně nutnost získat vědecký a pedagogický 
titul v lékařské chemii odrazovala a odrazuje mnoho 
zájemců o náš obor. Necítí se být dostatečně vzdělá-
ni v chemii (a někdy je to pocit oprávněný) a nebo 
chtějí rozvíjet „pouze“ svůj obor, tedy klinickou 
biochemii, a to naráží na předpisy a někdy i přísné 
komise a oponenty. Markantně je to pozorovatelné 
v posledních letech. Jen na našem pracovišti prošlo 
vědeckou přípravou, konkrétně doktorským stu-
dijním programem, končícím v úspěšném případě 
titulem Ph.D., několik desítek kolegyň a kolegů. 
Oborová komise lékařské biochemie s námi skvěle 
spolupracuje a přistupuje s pochopením k tomu, 
že mezi vědeckými pracovníky teoretické lékařské 
biochemie a klinické biochemie jsou rozdíly nejen 
v budoucnosti a zájmech, ale i v teoretické přípravě 
a zaměření studia. Mnohé ale „nutnost“ studovat 
teoretickou chemii a biochemii odrazovala a odrazu-
je. Někteří naši pracovníci – ale stejně tak i zájemci 
z celé republiky, kteří si chtěli na našem pracovišti 
vybudovat vědeckou kariéru – raději absolvovali dok-
torský studijní program v oboru biologie, fyziologie, 
na farmaceutické fakultě nebo ve vnitřním lékařství. 
Obávám se, že někteří nenašli odvahu se do tohoto 
pro ně nejistého pole pustit a raději na vědecké stu-
dium rezignovali. Hlavní problém mají samozřejmě 
lékaři – kliničtí biochemici. Ti se často na lékařskou 
chemii „necítí“. Málokdo asi ví, že tato republika má 
jen jednoho profesora klinické biochemie, který má 
tento titul jako vědeckou disciplínu napsanou na svém 
jmenovacím dekretu – pana profesora Masopusta. 
Doufám, že mi odpustí když prozradím, že to není 
proto, že by absolvoval jmenovací řízení v tomto 
oboru (který de iure neexistuje) ale díky jeho osob-
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nímu šarmu a přesvědčovacím schopnostem. A to 
je přitom klinický biochemik par excelence a nikdo 
o tom nepochybuje.
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové proto akredi-
tovala a otevřela doktorský studijní program „klinická 
biochemie“. V tomto programu mohou studovat 
v prezenční či kombinované formě všichni pracovníci 
oboru (ale i jiných oborů, kteří se o klinickou bioche-
mii vědecky zajímají) a získat titul Ph.D. v klinické 
biochemii. V letošním roce budeme mít asi deset 
studentů tohoto studijního programu. Samozřejmě se 
neodtrhneme od spolupráce s lékařskými biochemiky, 
samozřejmě budeme úzce spolupracovat s klinickými 
partnery. Jen seznam členů Oborové rady a jejích 
současných školitelů (Beránek, Friedecký, Jabor, 
Palička, Tichý, Živná, Živný) je doufám dostatečným 
argumentem a důkazem, že míníme pokrýt všechny 

aspekty klinické biochemie – tedy analytiku, mole-
kulární biologii, metrologii, kvalitu, standardizaci, 
vnitřní prostředí, osteoporozu, metabolické choroby, 
farmakologii, kardiologii, experimentální práce, 
intenzivní péči a mnoho a mnoho dalších. Považuje-
me to za první krok k tomu, aby za čas, pokud pro-
kážeme, že máme metodiku i předmět zkoumání, ale 
především, že máme schopné a pracovité odborníky 
a vědce, jsme se pokusili získat akreditaci i k habili-
tačnímu a jmenovacímu řízení v klinické biochemii. 
Pak můžeme mít i docenty a profesory našeho 
oboru. Jsem přesvědčen, že by to profesor Hořejší, 
zakladatel klinické biochemie, přivítal. Přivítal by to 
i primář Nejedlý, kterému to režim nikdy neumožnil, 
i když na to měl nejen znalosti, ale i morální právo 
a přivítali by to mnozí další. Dokonce si myslím, že 
jsme jim to dlužni.


