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Otázky pro vrcholné 
představitele oboru 
klinické biochemie 
ÚvOdní slOvO

Vážení přátelé,
ve snaze přispět čtenářům FONSu v rubrice „ze 
života oboru“ portréty zajímavých osob jsme se 
rozhodli v každém čísle FONSu zveřejnit odpověď 
vybraných osobností na deset otázek. Vědomě nepí-
šu významných osobností, ale osobností zajímavých. 
Vyhýbám se termínu významná osobnost proto, že 
významný je každý – někdo v místním významu, 
někdo celostátně. Někdo je významný z pohledu 
vědy, někdo z pohledu denní praxe, někdo pro 
aktivity klinické, někdo analytické, někdo pro své 
lidské kvality, někdo pro kvality odborné. Navíc 
– kdo je oprávněn definovat „významnou osobnost“ 
a neurazit přitom ty, kteří jsou z určitého pohledu 
také významní a přesto se mezi tázanými neobjeví 
hned v počátku?
O tom, kdo bude první oslovenou osobností ale 
vcelku nebylo pochyb – profesor Masopust je zcela 
bez pochyb osobností zajímavou. 
Přečtěte si tedy jeho názory na obor, jeho historii 
a snad i budoucnost. Zaujmou-li vás, budeme rádi 
a v cyklu budeme pokračovat. Současně rád přijmu 
vaše návrhy, s kým dalším by měly být tyto imagi-
nární rozhovory pokračovat.
S přáním příjemných chvil nad odpověďmi profesora 
Masopusta,

Vladimír Palička

1. Jak dlouho v oboru pracujete?
Vezmu-li v potaz i „prehistorii“, tak je to od r. 1950, 
ještě za studií medicíny na lékařské fakultě v Hrad-
ci Králové, kdy jsem se stal asistentem IV. třídy v 
Ústavu pro lékařskou chemii a biochemii. Oddělení 
klinické biochemie při nemocnicích ještě neexisto-
vala. Při některých klinických odděleních fungovaly 
pouze samostatné malé laboratoře (obvykle 1 míst-
nost a 1-2 laborantky). Proto jsme v ústavu prováděli 
některá vyšetření pro kliniky jako kupř. stanovení 
„zbytkového dusíku“ kjeldahlizací, také stanovení 
vápníku a pro soudní lékařství stanovení alkoholu 
Widmarkovou metodou, vyšetření některých jedů 
jako arzenu nebo morfia. Přímo do oboru jsem 
se dostal pak až v roce 1957, kdy jsem také složil 
atestaci z laboratorních vyšetřovacích metod, a to 
závěrečnou zkouškou u prof. Niederlanda v Bratisla-
vě. V té době jsem přešel do Prahy na biochemické 

oddělení Ústavu výzkumu vývoje dítěte při Fakultě 
dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze jako 
výzkumný pracovník. Krátce na to jsem byl pověřen 
prozatímním vedením Centrální laboratoře v Dětské 
fakultní nemocnici, která byla i společným praco-
vištěm fakulty. Stalo se tak po odchodu prof. Jiřího 
Homolky, který tuto laboratoř založil v r. 1948. Labo-
ratoř měla 5 místností, 5 laborantek, 2 myčky skla 
a 1 lékaře. Hlavními přístroji a laboratorním zaříze-
ním byly fotometr Pulfrich, van Slykův manometr 
na měření alkalické rezervy, pH-metr, analytické 
váhy, plamenový fotometr, polarograf, vodní lázně, 
písková lázeň, termostat, dále pak digestoř, byrety 
a spousta laboratorního skla, většinou dary od UN-
NRY. V roce 1948 laboratoř provedla 8 000 vyšetření; 
v roce 1957 už to bylo asi 40 000; důležité však bylo, 
že Homolka modifikoval tehdejší všeobecné užívané 
analytické metody na mikrometody. Pokračováním 
této malé Centrální laboratoře se stal v konečné 
fázi Ústav klinické biochemie a patobiochemie při 
2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultní 
nemocnice s poliklinikou v Praze 5 - Motole, kde 
60 pracovníků provedlo v r. 2008 více než 4 miliony 
vyšetření. 

2. Chtěl jste dělat KB a priori nebo 
vás k tomu někdo/něco přivedlo? 
Co? Kdo?
Po maturitě v r. 1948 jsem měl v úmyslu studovat 
chemicko-technologické inženýrství a zapsal jsem 
se proto na VŠCHT v Praze. O prázdninách jsem si 
vyzkoušel toto povolání jako brigádník v kontrolní 
chemické laboratoři ve válcovnách drátů v Povrlech 
u Ústí n/Labem. Po šesti týdnech jsem požadované 
chemické analýzy už dělal samostatně, takže vedoucí 
inženýr-chemik je přišel jen podepsat, případně 
lehce vylepšit, aby se některá kontrolovaná slitino-
vá várka nemusela vyhodit (dělal to tak prý už 20 
let), a tak jsem pochopil, že taková perspektiva mi 
nekonvenuje. A když jsem si uvědomil, že v jiné 
kontrolní laboratoři, kupř. v cukrovaru, se budu celý 
pracovní život dívat do sladkých roztoků, stáhl jsem 
přihlášku z VŠCHT a nechal ji poslat na lékařskou 
fakultu do Hradce Králové. Přispěla tomu i nabídka 
mého strýce a tety, která pracovala jako lékařka na 
neurologické klinice v hradecké Fakultní nemocnici, 
že u nich mám k dispozici bezplatný volný pokoj. 
A také mne zlákala možnost, že oblíbenou chemii 
mohu praktikovat v Ústavu pro lékařskou chemii 
přímo na fakultě. Tak se také stalo, na zmíněný 
ústav jsem byl nejprve přijat jako volontér, pak jako 
demonstrátor a poté jako placený výpomocný asi-
stent. V této funkci jsem pokračoval i po přechodu 
na lékařskou fakultu v Plzni (Z hradecké fakulty 
se stala totiž Vojenská lékařská akademie a já jsem 
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za žádnou cenu nechtěl být vojákem). Po promoci 
jsem Ústavu pro lékařskou chemii a biochemii zůstal 
věrný, a když se naskytla možnost specializovat se 
na laboratorní vyšetřovací metody, do kurzu jsem 
se bez rozmýšlení přihlásil. Byla to volba, které 
naprosto nelituji a klinická biochemie se stala mým 
životním posláním. 

3. Koho jste považoval za leadera 
oboru v dobách vašich začátků 
a čeho jste si na něm cenil nejvíce 
(chcete-li, tak i čeho nejméně)?
V každém případě to byl „otec zakladatel“ prof. MU-
Dr Jaroslav Hořejší, DrSc., který po válce začal 
organizovat klinickou biochemii (lépe řečeno pra-
coviště a obor laboratorních vyšetřovacích metod) 
v našich zdravotnických pracovištích. Zavedl výuku 
laborantů a postgraduální specializaci lékařů; navrhl 
a publikoval standardizované analytické postupy. 
Jeho kariéra však hlavně pokračovala jednak v ČSAV 
(vedl výzkumnou proteinovou laboratoř), jednak 
v Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde byl 
ředitelem. Založil také Biochemickou společnost 
při akademii věd a samozřejmě i Československou 
společnost klinické biochemie jako sekci České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně; nepřestal být 
i hepatologem. 

Dalším mužem, který mi velmi pomohl, byl původně 
sekundář u prof. Švejcara, později prof. MUDr Jiří 
Homolka, DrSc, který v Dětské fakultní nemocnici 
v Praze vybudoval a vedl Centrální laboratoř. V jed-
nání byl zcela odlišný od prof. Hořejšího, někdy 
příliš autoritativní, s malou tolerancí zejména vůči 
klinikům a ke spolupraci s nimi. Jeho význam spo-
číval v zavedení mikrometod, v jejich propracování 
a ověření. Nejprve o tom napsal malou brožurku 
(1950), kterou rozšířil a zdokonalil v knižním 
vydání (1956) pod názvem „Chemická diagnostika 
v dětském věku“. Tuto publikaci a další rozšířené 
vydání (dvoudílné) používali všichni laboratorní 
pracovníci jako „bibli“ laboratorních vyšetřovacích 
metod nejen u nás ale v jejich překladech i v zahra-
ničí. Homolka realizoval též externí kontrolu kvality 
u nás. V zavádění automatizace byl však poněkud 
konzervativní. Jeho souborný referát o využití pola-
rografie v klinické biochemii byl uveřejněn ve velmi 
prestižních Advances of clinical chemistry. Také 
jeho zásluhou se v r. 1972 konal u nás Mezinárodní 
kongres evropské klinické biochemie. 

Ovšem nemalé zásluhy o rozvoj klinické biochemie 
měli i další lídři. Prof. MUDr. Karel Mašek, DrSc. se 
zasadil o začlenění klinické biochemie do organizač-
ního řádu Ústavů národního zdraví (ÚNZ) a spolu 
s primářem Nejedlým vypracovali první koncepci 

služeb klinické biochemie v rámci společných 
léčebných a vyšetřovacích složek ÚNZ. Prof. Mašek 
s kolektivem spolupracovníků má rovněž velkou 
zásluhu v zavádění výpočetní techniky do rutinní 
práce oddělení klinické biochemie. Jeden z prvních 
LIS (Laboratorní informační systém) začal úspěšně 
fungovat na OKB v nemocnici na Bulovce, kde bylo 
dlouhá léta pod jeho vedením i sídlo katedry klinické 
biochemie jako součást postgraduálního studia (1. 
a 2. atestace oboru klinické biochemie). K primáři 
Bedřichu Nejedlému se však musím ještě vrátit. Jeho 
OKB v okresní nemocnici v Kladně bylo pracoviště, 
kam jsme se všichni chodili učit jak vylepšit labora-
torní technologii v našich skrovných podmínkách. 
Ale především to byla jeho kniha “Klinická bioche-
mie vnitřního prostředí”, která se stala laboratorním 
základem pro právě vznikající jednotky intenzívní 
péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení. 
Bylo by nespravedlivé kdybych se nezmínil o dalších 
pracovnících, kteří zakládali a rozvíjeli oddělení 
klnické biochemie v krajích, okresech i na polikli-
nikách; byla to pionýrská práce, spojená s velkou 
obětavostí a zapálením pro obor. Nemohu je zde 
vyjmenovat všechny, protože jich bylo hodně 
a kdybych někoho neuvedl, nebylo by to spraved-
livé. A nebyli to jen lékaři, ale i další vysokoškoláci 
a v některých menších laboratořích i zkušení labo-
ranti. Od všech jsem se něčemu užitečnému naučil. 
Začalo to v Ústavu v Hradci Králové, když jsem se 
v pozdních odpoledních hodinách setkal v laboratoři 
se svým tehdejším šéfem profesorem Škramovským. 
Byl u dřezu a myl si laboratorní sklo. Ptal jsem se ho 
udiveně, proč to nenechá ráno myčkám. Tehdy mi 
odpověděl: “ Pane kolego (byl jsem jen volontér), 
když chci mít jistotu, že se mi experiment povede, 
pak musím mít záruku, že sklo je opravdu čisté”. 
Když jsem pak dostal na starost centrální laboratoř, 
učil jsem se čistit a mýt sklo u myček, které to dělay 
úspěšně přes deset let, stejně jako ruční analýzu 
biologického materialu od laborantek. Domníval 
jsem se totiž nejprve, jak je naučím sám správně 
pipetovat, to znamená při použití pipet na jeden 
objem, vyčkat od vypuštění od rysky (dolní okraj 
menisku musí spočinout na ní), pak po vypuštění 
vyčkat 5-10 sekund (nevyfukovat !). Ony se jen pou-
smály a vysvětlily mi, že tímto způsobem by nebyly 
do odpoledne s vyšetřením hotovy. Tak pipetovaly 
kupř. 1 ml 25 ml pipetou a výsledky měly přesnější 
než já, který při paralelní analýze byl pětkrát poma-
lejší. Uvedení nového komplikovanějšího přístroje 
do provozu, jsem prováděl sám, ale když jsem třeba 
po půl roce potřeboval něco na něm udělat, raději 
jsem některou z nich požádal, aby mi ho spustila, 
abych se stále nemusel dívat do návodu. 
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4. Čeho si ze své kariéry v oboru 
vážíte nejvíce? Jaký největší 
pokrok vidíte v oboru za dobu 
svého působení a v posledních 
letech zvláště?
Nejvíce si snad vážím toho, že jsme vždy udrželi 
krok se světovým trendem. Pouze ve vybavenosti 
moderní přístrojovou technikou jsme zejména 
za totality dost pokulhávali. Ale nahradili jsme to 
důvtipem a vlastním vylepšováním. Byli jsme „labo-
ratorní kutilové“ v tom dobrém slova smyslu. Když 
do laboratoří přišlo více pracovníků jiných profesí, 
než jen čistě zdravotnických, zvýšila se profesionalita 
v analytické technologii. Inženýři-elektronici opravi-
li i dlouholeté staré přístroje, které by jinde vyhodili 
do šrotu, naši chemici si poradili i s méně dostupný-
mi reagenciemi a když jsme v sedmdesátých letech 
začali s výpočetní technikou, nemuseli jsme kupovat 
žádný laboratorní systém v zahraničí, protože naši 
programátoři si skvěle poradili sami. 
Mám-li mluvit o pokroku, který jsem za 60 let zažil, 
tak je to něco nepředstavitelného – jakoby se sci-fi 
stala realitou. Platí to samozřejmě pro všechny obory 
lidské činnosti. Pokusím se to vylíčit podle rozvoje 
pěti hlavních oblastí, v kterých se obor vyvíjel. 
V oblasti organizace zdravotní péče to bylo ustano-
vení klinické biochemie jako oboru v rámci společ-
ných léčebných a vyšetřovacích složek, Zmínil jsem 
se, že prvním krokem bylo vytvoření ústředních 
laboratoří. Instrukce a prováděcí brožuru vypra-
coval pro ministerstvo zdravotnictví Karel Mašek. 
Legislativním podkladem pak byla koncepce služeb 
klinické biochemie, která zavedla „centralizovanou 
decentralizaci“ laboratorních vyšetření. V roce 
1973 byla vypracována nová úprava - koncepce 
oboru klinické biochemie, kterou se stala klinická 
biochemie samostatným oborem v rámci oborů 
léčebně preventivní péče, s vlastní dvoustupňo-
vou atestací. Pracoviště oboru se začala nazývat 
oddělení klinické biochemie; na území republiky 
byla členěna vertikálně i horizontálně jako součást 
tehdejších ústavů národního zdraví. Dostupnost 
laboratorních vyšetření byla velmi dobrá a jejich 
kvalita se postupně zlepšovala zaváděním unifikace 
a standardizace analytických postupů a pravidelnou 
kontrolou kvality, organizovanou krajskými (event. 
okresními) odborníky klinické biochemie
V oblasti analytiky to byla cesta od vícestupňových 
reakcí trvajících i několik hodin až dní k reakcím 
jednostupňovým neboli „jednozkumavkovým“. 
Zároveň byla postupně vyloučena všechna agre-
sivní činidla nebo vysoké reakční teploty, které 
znemožňovaly použití automatů a byla zaváděna 
enzymová činidla, která už nebyla agresivní a navíc 

se vyznačovala vysokou specifičností. Mez detekce 
se snižovala z oblasti milimolů na úroveň nano-
molů až pikomolů (tj 10-12) popřípadě femtomolů 
(10-15). Zavedením metod molekulové biologie se 
postupuvalo ještě dále, k attomolům; dokonce bylo 
nutné přidat další zlomky – zeptomoly a ještě menší 
yoctomoly (tj. 10-21 až –24 molu), tedy detekce jedné 
molekuly v 10 litrech (!). Byla zavedena „suchá che-
mie“, která umožňuje provádět testy přímo u paci-
enta pomocí diagnostických proužků. Vypracování 
imunochemických metod, zejména se značenými 
reaktanty (jako je RIA, ELISA, EIA, FIA apod.) 
znamenalo možnost rutinního vyšetřování látek 
jako jsou hormony a další analyty, vyskytující se jen 
v nepatrném množství ve velmi komplexní směsi, 
jakou je biologický materiál. Rozšířila se komerční 
výroba diagnostických souprav pro jednotlivé 
analyty. Rozšířily se i možnosti vyšetření stále se 
zvětšující palety biochemických a imunologických 
testů. Odpadla někdy zdlouhavá a náročná příprava 
reagencií, která před těmi padesáti lety zabírala hod-
ně pracovního času; dnes lze už vše koupit, ale stojí 
to peníze. Převratem v laboratorní technologii byl 
objev polymerázové řetězové reakce (PCR) a dalších 
technik DNA a RNA analýzy. Ohlášením rozluštění 
lidského genomu v roce 2000 nastala nová éra v bio-
logických vědách, která přinesla zcela nové poznatky 
zejména pro medicínu. Jednou z technik, která 
přechází z výzkumu do laboratorní praxe, s přímým 
klinickým využitím, je technologie DNA-mikročipů. 
Tato metodika, zakládající se na detekci genů a jejich 
mutací objevených u různých chorobných stavů, 
zejména pak u nádorových onemocnění pomocí 
genových sond umístěných v malinkých terčících 
(mikročipy) na ploše destičky, umožňuje rozpoznat 
přítomnost alterovaných genů ve vyšetřovaném 
vzorku biologického materiálu. Pomocí vybraných 
cDNA těchto genů lze připravit biomarkery, jimiž 
lze rychle a spolehlivě rozlišit podskupiny pacientů 
s různým histopatologickým a klinickým projevem. 
Výrazně se tím zlepšuje diferenciální diagnostika, 
určení prognózy, nastavení a monitorování opti-
mální terapie.

V přístrojové technice to byla cesta od manuálních 
metod přes mechanizaci, vyšší mechanizaci až po 
automatizaci a robotizaci. Laborant na dnešních 
dobře vybavených pracovištích sedí před obrazov-
kou s řídícím panelem, dotýká se tlačítek a zadává 
tak automatickému analyzátoru, které testy se mají 
z malého vzorku materiálu provést. Vše za něho 
vlastně udělá „stroj“, zatímco laborant před 50 lety 
se dost naběhal, napipetoval, naměřil odečítáním ze 
stupnic měřicích přístrojů, napsal a ručně vypočítal 
výsledných dat. Zároveň se přístrojová technika 
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zmenšovala, takže původní velké automaty, které 
vážily i několik set kilogramů a zabíraly velkou 
plochu, se nyní vejdou na laboratorní stůl; začíná 
se používat výše zmíněná mikročipová technolo-
gie a dokonce se uvažuje o nanotechnologii, to je 
„laboratoř“ ve formě biosensoru velikosti zrnka rýže. 
Velký rozvoj zaznamenaly dělící metody – chroma-
tografie (vysoceúčinnostní kapalinová chromato-
grafie) a elektroforéza: Namísto zdlouhavé a pracné 
elektroforézy na papírových proužcích se používá 
kapilární elektroforéza, při níž dělení proteinů 
i jiných látek trvá několik minut i s vyhodnocením 
výsledků. Hmotnostní spektrometrie v kombinaci 
s dělicími technikami umožňuje rozpoznání velké 
řady látek a jejich kvantifikaci v tak obrovské směsi 
látek jakou je plasma, moč, extrakty tkání (nádo-
rů). Využití v diagnostice metabolických vad nebo 
v toxikologii jsou jen příklady možností. Přístroje 
s iontově selektivními elektrodami pro stanovení 
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- nahrazují plamenové emisní 
fotometry nebo coulometry. Technologie biosenzorů 
se také začíná používat rutinně, ale jejich široké 
použití je teprve očekáváno. Zcela nový revoluční 
přístup v objasňování životních funkcí přináší 
metody molekulové biologie. Zmíněné genetické 
čipy umožňují určit kupř. vhodnost pacienta pro 
použití určitého léku; mohou upozornit na případ-
nou nesnášenlivost. 

Obrovský rozmach zaznamenala informatika tedy 
technologie zpracování dat a rozvoj počítačové 
komunikace. Byla to cesta od „tužky a papíru“, přes 
logaritmické pravítko a kalkulačky, které se použí-
valy pro výpočty výsledků, k počítačům několika 
generací s výrazně narůstající pamětí a rychlosti 
zpracování, se zmenšováním jejich rozměrů 
i hmotnosti. Budování informačních systémů ve 
zdravotnických zařízeních, jejichž součástí je labo-
ratorní informační systém, stejně jako používání 
komunikace s pomocí celosvětových sítí jakou je 
kupř. INTERNET, je dnes samozřejmostí. Neznalost 
práce s počítačem se považuje za stejný nedostatek 
jako negramotnost v minulosti. Na začátku sedm-
desátých let začal zavádět zpracování laboratorních 
dat profesor Mašek v nemocnici na Bulovce. Tehdejší 
robustní počítače s velmi malou operační pamětí 
ukládaly údaje na děrných štítcích a páscích. Ty 
sloužily jako vstup pro z dnešního hlediska těžko-
pádné elektrické psací stroje. Výsledky se posílaly 
na oddělení pomocí poštou vyřazených dálnopisů. 
Já si vzpomínám, že ještě na konci osmdesátých let 
se laborantky na mém oddělení v Motole radovaly, 
když se poruchový počítač zasekl a bylo nutno se 
vrátit na nějaký čas k ručnímu zapisování. Když na 
počátku devadesátých let laboratoř dostala první 

stolní počítače, měly před nimi nejprve velký ostych 
a některým trvalo měsíce, než se s nimi trochu 
spřátelily. Pomohly k tomu jednoduché počítačové 
hry. Dnes by asi osazenstvo laboratoře dalo výpověď, 
kdybychom jim počítače sebrali. 

Velký rozvoj zaznamenala klinická biochemie jako 
medicínský vědní obor. Za těch 60 let to byla, zjed-
nodušeně řečeno, cesta od Krebsova citrátového 
cyklu k vysvětlení molekulových mechanismů 
buněčných funkcí jako je cyklus dělení buňky, pro-
gramovaný zánik buňky nebo signální transdukce, 
a ten nejvýznamnější krok k odhalování podstaty 
chorobných stavů - bylo zmapování lidského geno-
mu. Byly zavedeny další pojmy, kromě genomu jemu 
odpovídající technologii, kterou je genomika, to je 
proteom a proteomika, a další jako transkriptom, 
kinom, metabonom apod. Znamená to desetitisíce 
nových názvů, které si nemůže žádný člověk zapa-
matovat (to by musel mít v mozku paměťovou jed-
notku na úrovni terrabytů). Ale na to máme výkonné 
počítače. Ty ale za nás neudělají všechno; k tomu 
je potřeba se učit, stále se učit, jak přibývá nových 
poznatků. V medicíně, jako ve všech oborech lidské 
činnosti, v kterých se zpracovávají fakta, je třeba 
naučit se správně myslet, ne memorovat. Správně 
vedená výuka klinické biochemie, která po roce 
devadesát byla zavedena do kurikula výuky na vět-
šině lékařských fakult jako povinný předmět, k tomu 
poskytuje velmi vhodnou příležitost ve formě inter-
pretace laboratorních testů u jednotlivých pacientů. 
Dnes k tomu máme i u nás dobré učebnice a skripta; 
a co není v nich, můžeme nalézt v bibliografických 
databázích i věhlasných zahraničních univerzit. 

Co nás čeká, když nezničíme život na této planetě. 
Otevřela se nám cesta, na jejímž horizontu je zvlád-
nutí takových nemocí jako je rakovina, diabetes, 
ateroskleróza a choroby s ní spojené, osteoporóza, 
stejně jako řada dalších dědičných nebo získaných 
onemocnění - a také prodloužení funkčního lid-
ského života, stále v dobrém zdraví, který nebude 
mít současné problémy vyššího věku. Klinická bio-
chemie v tomto vědeckém projektu bude mít jistě 
významné místo. Je třeba však přesvědčit ty, kteří 
o tom budou rozhodovat, že: chceme-li jít hlouběji 
za poznáním, musíme i hlouběji sáhnout do kapsy 
a že rozhodně je užitečnější věnovat prostředky na 
zachování života než na jeho ničení.

5. Co byste udělal jinak?
Když to tak rozmýšlím, nedomnívám se, že by v těch 
podmínkách, které jsme měli k dispozici, bylo mož-
né dělat něco jinak. Co mě trápí od samého začátku 
je prosazování spolupráce zejména lékařů specializo-
vaných klinických biochemiků s ošetřujícími lékaři 
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při hodnocení laboratorních testů u jednotlivých 
pacientů. Lépe jsou na tom malá zdravotnická 
zařízení, kde obě profese mají k sobě blízko vlastně 
i prostorově. Ve velkých nemocnicích se pravidelné 
konzultace konají jen výjimečně, i když intranet by 
tomu mohl velmi pomoci. (škoda ! ). Také výuka 
se děje stále po staru. Neučíme studenty, jak řešit 
problém a jak s fakty pracovat, jen jim většinou 
o faktech referujeme. Užitečnější by bylo vysvětlovat 
jim na modelových kazuistikách, proč ordinujeme 
taková a taková vyšetření, co nám výsledky říkají 
z hlediska znalosti mechanismů vzniku určitých 
onemocnění u určitého pacienta a jaké by to mělo 
mít terapeutické konsekvence. 

6. V čem je dnešní KB jiná než před 
20 lety – v lepším a v horším?
Lepší je ta modernizace laboratoří na všech 
úrovních. Dnes jsou dostupná speciální vyšetření 
i v malých periferních laboratořích; samozřejmě 
pokud jsou k dispozici peníze. Co však bylo lepší 
za „socialistického“ zdravotnictví, byla tzv. centrální 
decentralizace. Kdybychom z této koncepce vypustili 
to „socialistické“ tj. „vedoucí úlohu KSČ“ a respek-
tovali určitou organizační hierarchii (racionální ale 
dobrovolnou), pak bychom prospěli nejen pacien-
tům, ale i pokladně pojištěnců. Co se mi nelíbí, že 
na prvním místě je zisk. 

7. Máte „absolutní moc“ (systém 
zlatá rybka) pro 3 činy v oboru.  
Co uděláte a co v oboru změníte?
l Méně liberalismu a ziskuchtivosti, více spolu-

práce
l Trvale zvyšovat vzdělanost v moderní labora-

torní diagnostice
l Participace na řešení zdravotních problémů 

pacientů týmovovou spoluprací všech oborů na 
zavádění „terapii šité na míru“. 

 A co bych chtěl udělat? 
 Pokud mi nato budou síly a rozum stačit, chtěl 

bych vzdělávat sebe i jiné v medicíně založené 
na rozpoznání příčin chorobných stavů na 
molekulové úrovni ve snaze nalézt nejúčinnější 
terapii u každého jednotlivého pacienta.

8. Má být (a je?) laboratorní 
medicína nebo separované obory? 
Je to jiné, mluvíme-li o oboru a/
nebo o integrované laboratoři?
Otázka je správně položena: Moderní racionální 
technologie bude vyžadovat integraci laboratorních 
vyšetřovacích metod (technologie sběru odebíraných 
vzorků k vyšetření a jejich zpracování); laboratorní 
vědecké obory se však budou diverzifikovat, ale musí 
spolupracovat nejen mezi sebou ale i s klinickými 
lékaři. To je dle mne jediná správná cesta rozvoje, 
který přinese značný užitek pro pacienty. 

9. Kam má KB směřovat a kam 
česká KB směřuje?
Odpověď je už v bodě 8. 

10. Šel byste do toho znovu?
Samozřejmě a s chutí.


