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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
na počátku každého roku si člověk dává předse-
vzetí a nový rok přináší nová očekávání, představy 
a naděje. Klademe si otázky, jaký to bude rok dobrý 
či špatný, lepší nebo horší než ten předešlý. Nejinak 
tomu je i na počátku roku 2009. 
Rok 2009 v naší společnosti započal slavnostně 
oslavou připravenou profesorem Průšou a spolupra-
covníky z ÚKBP 2. LF UK a FNM k významnému 
životnímu jubileu prof. MUDr. Jaroslava Masopusta, 
DrSc., která se uskutečnila odpoledne 10. února 
2009 na 2. LF UK, se kterou spojil pan profesor 
svoji více než půlstoletí trvající profesní dráhu. 
Ve svých vystoupeních doc. Hrušák, děkan 2. LF 
UK, prof. Palička, dr. Holcát (náměstek ředitele FN 
Motol) i já jsme vzpomněli významný přínos pro-
fesora Masopusta české či československé, ale i svě-
tové klinické biochemii a poděkování za výchovu 
několika generací klinických biochemiků. Emeritní 
děkan 2. LF UK a dlouholetý přítel prof. Masopus-
ta prof. Koutecký přednesl upravené verze básní 
významných českých spisovatelů jako oslavné básně 
k životní jubileu. 
V naší společnosti je rok 2009 rokem sjezdu naší 
společnosti, který se uskuteční po mnoha letech 
v Praze s tématy - staré a nové markery zánětu, 
POCT, moderní endokrinologie, analytické meto-
dy v laboratorní medicíně, diagnostika pohlavně 

přenosných chorob, kvalita neanalytických procesů, 
standardy, kalibrátory, referenční materiály a meto-
dy či kazuistiky. Těšíme se, že v září bude sjezd pří-
ležitostí na výměnu odborných názorů a zkušeností 
i místem pro přátelská setkání.
Projekt „Lab test On Line“ nalezl řadu čtenářů, 
o čemž svědčí počet přístupů na dané webové strán-
ky. V tomto roce je naší snahou dokončit překlad 
významných hesel – testů a přeložit terminologický 
slovník. Pro tento projekt jsme uzavřeli smlouvu 
s Medical Tribune, který je mediální partnerem 
projektu a bude o něm informovat širokou odbornou 
i laickou veřejnost. 
Otázkou, která se stává v těchto dnech aktuální, je 
opět způsob vzdělávání lékařů a nelékařů. V přípa-
dě lékařů má být pětiletý cyklus rozdělen do dvou 
etap. Bude důležité, aby v rámci celého vzdělávání 
byl zachován rozsah klinických předmětů, zejména 
interny. Bude asi nutné tuto část rozdělit do obou 
úseků. 
A samozřejmě běžná každodenní práce v našich 
laboratořích, jednání s našimi kolegy z dalších 
oborů, příprava na akreditace pracovišť či nemocnic, 
zavádění nových metod, instalace přístrojů, vyhod-
nocování EHK a….
Přeji Vám hodně pohody a optimismu a slunečné 
vykročení do jarních měsíců roku 2009.

Tomáš Zima 
12. února 2009


