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Otázky pro vrcholné 
představitele oboru 
klinické biochemie 
Vážení přátelé,
pokračujeme v tradičních rozhovorech s význam-
nými představiteli oboru. Po nepochybně velmi 
známých a mnoho let v oboru pracujících lidech 
jsme tentokrát – možná překvapivě – zvolili člověka 
výrazně mladšího. Uvedu přinejmenším dva důvody, 
proč jsme to udělali: (a) Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. 
z pracoviště našeho oboru ve Fakultní nemocnici 
v Olomouci je nepochybně významným pracovní-
kem oboru, a to přesto, že má do důchodového věku 
ještě hodně daleko, (b) není vždy spojena moudrost 
a „významnost“ s postupujícím věkem.
Musím přiznat, že v počátku se „trošku bránil“ 
– necítí se být významným představitelem. Tím 
více jsem si byl jist, že je správné, aby právě on na 
otázky odpovídal.
Dalibor Novotný je člověk s velkými zkušenostmi 
v oboru – vždyť už v něm pracuje 20 let.  Jistě umí 
obor široce, ale dokázal v něm navíc vyhmátnout 
důležité a významné věci. Přineslo mu to nejen 

dobrý přehled a čich na to, kam obor půjde, ale 
i nepopiratelné úspěchy. Rád bych z nich jmenoval 
alespoň jediný – když před pár týdny prof. Vaverko-
vá přebírala jednu z cen ministryně zdravotnictví za 
nejlepší výzkumný čin, vědomě sebou na slavnostní 
předání vzala i Ing. Novotného. On se s tím nechlubí. 
To také patří k jeho charakteristikám – je skromný 
a poctivý týmový hráč. To musí být všichni kliničtí 
biochemici, nebo by alespoň být měli.
Tak si přečtěme názory člověka relativně mladého, 
ale nepochybně se zkušenostmi a přehledem. Určitě 
jsou zajímavé.
Pěkné počtení.

Vladimír Palička

P.S. Uvádím jeho zařazení a adresu – pokud byste 
chtěli v diskusi s ním pokračovat, byl by určitě rád:

Ing. Dalibor Novotný, Ph.D.
Zástupce vedoucího
Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
dalibor.novotny@centrum.cz

1. Jak dlouho v oboru pracujete?
20 let. Pokud se nad tímto údajem více zamyslím, 
není to v porovnání s nestory oboru nijak závratná 
doba. Je však dostatečně dlouhá na to, aby si člo-
věk udělal na řadu věcí svůj názor, který je podlo-
žen osobním prožitkem a osobními zkušenostmi. 
To je z mého pohledu velmi cenné. 

2. Chtěl jste dělat KB a priori nebo 
vás k tomu někdo/něco přivedlo? 
Co? Kdo?
Mnoho věcí má v životě svůj přirozený spád, ať 
chceme nebo nechceme, ať si to uvědomujeme či 
nikoli. Mé angažmá v oboru klinická biochemie 
začalo tímto „nenásilným“ způsobem někdy ve 
třetím ročníku na vysoké škole, aniž jsem to 
tehdy jen tušil. Biologie, biochemie a mikrobi-
ologie, byť zaměřené a směřované k předmětu 
studia, tedy k potravinářství, jasně vítězily nad 
chemickým inženýrstvím a procesy potravi-
nářských technologií. Pravdou je, že o klinické 
biochemii a medicíně jsem toho znal velmi málo. 
Bezprostředním impulzem k jejich bližšímu 
poznávání byla přihláška k interní vědecké as-
pirantuře na Ústav lékařské chemie a biochemie 
LF UP v Olomouci, mé následné nepřijetí na 
fakultu z politických důvodů a nástup na OKB 

FN Olomouc, měsíc před listopadem 1989. 
Rozhodující podíl na tomto sledu událostí měli, 
mimo tehdejší vedoucí politickou sílu, profesor 
Šimánek a docent Bartek.

3. Koho jste považovat za leadera 
oboru v dobách vašich začátků 
a čeho jste si na něm cenil nejvíce 
(chcete-li tak i čeho nejméně)?
Jednoduchá otázka, ale složitá odpověď. Nutno 
zdůraznit, že všichni tzv. leadři, ke kterým jsem 
vzhlížel, v oboru stále aktivně působí a svým způ-
sobem k nim vzhlížím dodnes. Jmenovat všechny 
osobnosti nelze, jmenovat jen některé znamená 
dopustit se nespravedlnosti vůči ostatním. Risknu 
tu druhou možnost a uvedu alespoň pět jmen, 
omlouvám se, bez titulů: Engliš, Masopust, Pa-
lička, Jabor, Friedecký. To jsou osobnosti, které 
podle mého mínění nejvíce formovaly (a nadále 
formují) obor na počátku 90. let minulého století, 
každý v jiné pozici a jiným způsobem. Krátce se 
zastavím jen u posledního jména, u dr. Bedři-
cha Friedeckého. Pro něj bezezbytku platí věta: 
Leadrem se člověk nestává ani nevolí, leaderem 
člověk prostě je. Jeho vědomosti, znalosti a práce 
významně přesahují obor klinické biochemie, jeho 
komplexnost uvažování je příkladná. 
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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?
K první otázce: těch věcí je několik a nelze 
upřednostnit jednu na úkor ostatních. Dovolte, 
abych se s vámi podělil alespoň o některé z nich. 
V subjektivní rovině mám radost z toho, že jsem 
v podstatě celých dvacet let mohl pracovat (a stále 
pracuji) ve Fakultní nemocnici Olomouc v mul-
tioborovém týmu, který se zabývá poruchami 
metabolismu lipidů a lipoproteinů, kde nejsou 
laboratorní pracovníci bráni jen tak do počtu 
jako dodavatelé výsledků, ale jako aktivní řešitelé 
výzkumných i běžných rutinních úkolů. Těším 
se z toho, že jsem dal na radu bývalého kolegy 
Ing. Kouřila a věnoval se metodám a laboratoři 
molekulární biologie do té míry, že se stala běžným 
provozním úsekem našeho oddělení, se zaměřením 
na extrahumánní genom a kandidátní geny pro 
aterosklerózu. Vážím si skutečnosti, že mohu byť 
malým dílem každoročně přispívat ke zdárnému 
průběhu nyní již tradiční každoroční konference 
RANK, která si pod vedením Ing. Štumra získala 
velkou oblibu u odborné veřejnosti napříč prak-
ticky všemi obory laboratorní medicíny. Těší mě 
práce supervizora v SEKKu a velmi konstruktivní 
spolupráce s Ing. Budinou. Mám dobrý pocit ze 
spolupráce s panem Doc. Schneiderkou a ostatními 
kolegy na oddělení v době jeho působení v roli ve-
doucího OKB FN Olomouc. Velmi se vážím kolegů 
z Laboratoře dědičných metabolických poruch FN 
Olomouc pod vedením Doc. Adama za jejich dlou-
hodobou vynikající práci a za úspěšnou realizaci 
ustavení centra pro novorozenecký screening DMP 
v České republice. 
Ke druhé části otázky: budu zřejmě opakovat to, co 
už bylo řečeno v předchozích číslech. Jako nejvý-
znamnější pokroky v rovině technologií vidím pro 
celou laboratorní medicínu metody molekulární 
biologie, techniky hmotově spektrometrické a sepa-
rační. Za mírný pokrok v mezích zákona počítám 
i jistý posun v uvažování laboratorních i klinických 
pracovníků směrem ke kvalitě vydávaného výsledku, 
ke správné indikaci a interpretaci vyšetření, tedy 
směrem k pacientovi. Snad v tomto případě není 
přání otcem myšlenky.

5. Co byste udělal jinak?
Upřímně řečeno, nevím. Určitě bych ale vyvinul 
mnohem větší snahu podívat se déle na nějaké za-
hraniční pracoviště, nejlépe na západ od nás, tedy 
od České republiky. Člověk se nejen poučí, ale získá 
i jistý odstup od každodenní reality. 

6. V čem je dnešní KB jiná než před 
20 lety – v lepším a v horším?
Marně se snažím uvést nějakou neotřelou odpověď, 
v zásadě mě však napadají samá klišé a banální 
věty. Klinická biochemie sama o sobě není dobrá 
či špatná, poctivá či nepoctivá, lepší nebo horší, dá 
se jen různě praktikovat. Je-li tato otázka mířena 
spíše dovnitř naší odborné společnosti, pak na ni 
odpovím takto: před 20 lety se řešily vztahy lékařů 
a nelékařů, perspektiva a uplatnění mladých lékařů 
(ale i nelékařů), postavení KB v rámci ostatních 
oborů laboratorní medicíny, kvalita, později konso-
lidace pracovišť, sazebník výkonů atp. Nedá se říci, 
že všechno, ale minimálně část výše uvedeného se 
řeší i dnes a pravděpodobně se bude řešit i nadále. 
Co se změnilo zcela jistě, jsou vnější podmínky 
(entuziasmus něco udělat navíc či pro druhé po 
pádu bývalého režimu už částečně nebo úplně 
vyprchal, existují mnohem větší ekonomické tlaky 
ze strany zřizovatelů zdravotnických zařízení, mění 
se forma vlastnictví u řady laboratorních pracovišť, 
z kolegů se stávají konkurenti, zcela přirozeně 
existuje větší ekonomická rivalita, tlak ze strany 
plátců zdravotního pojištění na prokázání kvality 
se stupňuje apod.). V tomto směru je dnešní doba 
složitější. 
Přes to všechno si myslím, že v současnosti existuje 
v našem oboru méně důvěry, méně profesní sou-
náležitosti, méně spontánní diskuse, menší ochota 
akceptovat pravdu, či jen názor a kvalitu toho druhé-
ho, méně odvahy jít s vlastním názorem na veřejnost 
a naopak, více „managementu“ na úkor odbornosti, 
větší parcionalizace zájmů jedinců či institucí, větší 
„předposranost“ vůči autoritám (omlouvám se za 
neslušný výraz, výstižnější mě však nenapadá). 
Nakolik jde pouze o odraz vnější reality, nedovedu 
posoudit. Každopádně to ale náš obor neposiluje. 

7. Máte „absolutní moc“ (systém 
zlatá rybka) pro 3 činy v oboru. Co 
uděláte a co v oboru změníte?
Jsem přešťastný, že žádnou absolutní mocí nedispo-
nuji, tedy že jsem ve svých činech a rozhodnutích 
korigován ostatními na straně jedné a že nemusím 
nést sám nedělitelnou absolutní zodpovědnost, která 
k absolutní moci bezezbytku patří na straně druhé. 
No ale budiž, pokusím se o to.
1. Nařídil bych povinnou pregraduální výuku 

klinické biochemie v oboru všeobecné lékařství 
na všech lékařských fakultách v ČR, zakončenou 
zkouškou. Navazující postgraduální vzdělání by 
pak mohlo být směřováno více k praktickým 
aspektům oboru a celé laboratorní medicíny. 
V rámci PGS lékařů i nelékařů bych zavedl nový 
předmět Management klinických laboratoří.
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2. V českém zdravotnictví, laboratorní medicínu 
nevyjímaje, bych změnil všeobjímající a všeroz-
hodující roli lékaře směrem k jeho původnímu 
poslání, tedy k práci s pacientem. Naopak bych 
posílil roli SZP, včetně zdravotnických laborantek 
a laborantů, v běžném provozním chodu klinik 
a oddělení. Možnost řídit pracoviště jakéhokoli 
typu v našem oboru bych nepodvazoval pre-
graduálním vzděláním, ale pouze schopnostmi, 
vědomostmi a morálním kreditem.

3. Invazivním zákrokem (rychle a účinně) a/nebo 
pravidelnou medikací (pomalu, ale jistě) bych do 
hlav pracovníků oboru implantoval otevřenost 
a schopnost komunikovat, což znamená zejmé-
na slyšet a akceptovat to, co říká náš partner 
v diskusi a netrestat jej za jiný názor. Vědomosti 
a znalosti nikoli, to ať se každý „trápí“ sám.

8. Má být (a je?) laboratorní 
medicína nebo separované obory? 
Je to jiné, mluvíme-li o oboru a/
nebo o integrované laboratoři?
Vnímám to trošku jako hru se slovy. Laboratorní 
medicína je podle mého spíše organizačně- manažer-
ské označení a v této rovině už u nás dávno existuje 
v mnoha státních, privátních a dalších zdravotnických 
zařízeních. Tím tedy odpadá otázka, zda má být to či 
ono. To, že může (ale nemusí) jít ve skutečnosti o in-
tegrovanou laboratoř, nebo konglomerát laboratoří, je 
zřejmé. Míra integrace vzniká samozřejmě souběhem 
mnoha okolností, v čase se může měnit a neexistuje 
pro ni žádný limit, mimo těch nepodkročitelných, 
odborných. Úlohu zdravotních pojišťoven záměrně 
nerozebírám. I dokonale integrovaná laboratoř má 
však své garanty odbornosti klinická biochemie, mik-
robiologie, imunologie, hematologie atd. Laboratorní 
medicína své žádné garanty nemá. 

V zásadě se domnívám, že míra integrace by se 
měla odvíjet od konkrétní situace a ekonomické 
hledisko by mělo hrát velmi důležitou, nikoli však 
jedinou roli při rozhodování. Z osobní zkušenosti 
musím korigovat své dřívější názory zejména 
o smyslu a potřebě těchto pracovišť ve velkých 
fakultních nemocnicích, kde existuje úzká pro-
vázanost pracovišť laboratorního komplementu 
s klinickou částí daného ústavu či kliniky, s vaz-
bou na výuku studentů, na zajišťování expertíz 
apod. Najít přidanou hodnotu integrovaného 
pracoviště „rutinní laboratorní medicíny“ mi 
připadá klíčové pro manažerské rozhodování. 
Pokud se tato nenajde, nemá integrace význam. 
Pokud se věci neřeší diskusí a jsou prosazovány 
z pozice síly a účelově, nemají naději na dlouho-
dobé přežití a úspěch. 

9. Kam má KB směřovat a kam 
česká KB směřuje? 
Ať chceme nebo nechceme, řada našich spolupra-
cujících zdravotnických kolegů nás stále vnímá 
jako pouhý servis klinických pracovišť. Navíc 
servis, který je realizován technokraty, jimž me-
dicína často nic neříká. Vyvstávají zásadní otázky: 
Je  toto hodnocení spravedlivé? Pokud nikoli, co 
děláme proto, aby tomu tak nebylo? Anebo je toto 
vnímání správné a pravdivé a my jej takto chceme 
a akceptujeme? Kam bude obor směřovat, je zále-
žitostí nás všech. Věta možná laciná, ale z mého 
pohledu pravdivá.
Kam směřuje náš obor v současnosti, nevím. Možná 
další téma pro nějakou pracovní konferenci.

10. Šel byste do toho znovu?
Ve stupnici možných odpovědí bych v dotazníku 
volil možnost: pravděpodobně ano.


