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Zpráva  
z budoucnosti.  
13. Studentlab  
v Ústí nad Labem

M. Bunešová

Dne 24. listopadu 2009 jsem měla možnost účastnit 
se v Ústí nad Labem odborné konference Studentlab 
2009, kterou uspořádala Vyšší odborná škola zdra-
votnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad 
Labem. Jednalo se již o třinácté setkání studentů 
oboru zdravotní laborant na středních a vyšších 
zdravotnických školách České a Slovenské repub-
liky. Hlavním organizátorem, jako již mnohokrát, 
byla paní Mgr. Hana Beránková, která se s velkým 
nasazením a zaujetím věnuje nejen organizaci těchto 
setkání, ale hlavně výuce zdravotních laborantů 
s nemalým zájmem o jejich uplatnění v praxi.
Setkání zahájila ředitelka SZŠ a VZŠ Ústí n/Labem 
PhDr. Miroslava Zoubková, přivítala všechny přítom-
né a to jak soutěžící, tak účastníky z řad studentů, čle-
ny hodnotící komise i zástupce sponzorujících firem.
Studenti, připravující se na  profesi zdravotního 
laboranta, pod odborným vedením svých pedagogů 
a zdravotních laborantek v klinických laboratořích, 
zpracovali téma, zadané v průběhu odborné praxe. 
Do soutěže  bylo nominováno 12 sdělení. Akce Stu-
dentlab jsou typické svým vyhraněným edukačním 
charakterem a tím, že studenti na nich prezentují 
výsledky své práce  z odborných praxí ve zdravot-
nických zařízeních.  
Soutěžící byli studentkami a studenty zdravotních 
škol v Brně, Banské Bystrici, Českých Budějovicích, 
Hradci Králové, Karlových Varech, Kolíně, Olomou-
ci, Plzni, Praze a Ústí nad Labem.  
Studentské bloky byly proloženy zajímavými přednáš-
kami odborníků z praxe. MUDr. J. Dvořáková z psy-
chiatrického oddělení Masarykovy nemocnice Ústí 
n/Labem pro posluchače připravila sdělení z oblasti 
drogové závislosti, tedy z oblasti, se kterou se ve svém 
životě mladí lidé často setkávají. Následné sdělení ing 
R. Jedličkové (JK-Trading) tématicky navazovalo a po-
sluchači se dozvěděli o možnostech detekce drog. Bylo 
potěšující, že kvalita sdělení  připravených soutěžícími, 
snesla srovnání s kvalitou sdělení odborníků z praxe.

Většina témat měla tradiční charakter a poslucha-
čům byla podle názvu důvěrně známa. Avšak zjiš-
tění, že ani jedno z témat nebylo z oblasti klinické 
biochemie, je znepokojující.
Je velmi zajímavé, že studenti SZŠ a VZŠ většinou 
nemíří do praxe, ale že dávají ve svých životních 
plánech přednost dalšímu vzdělávání, a to ne vždy 
v oblasti zdravotnictví. 
Na přednesu soutěžících imponovala jejich zau-
jatost a zápal pro profesi. Na vystoupeních byla 
znát pochopitelná nervozita spolu s pečlivou 
přípravou a také snaha  kombinovat dosažené 
praktické výsledky se zvládnutím základních 
teoretických poznatků. Autoři neopomněli na 
závěr poděkovat za pomoc zdravotním laborant-
kám z praxe. Můj subjektivní pocit je, že profese 
zdravotního laboranta nejen přežije, ale bude se 
dále rozvíjet a v klinických laboratořích budou 
i nadále pracovat odborníci a nikoliv „mačkači 
tlačítek“, kteří by se mohli zdát z ekonomického 
hlediska některým rádoby „manažerům“ laborato-
ří  přínosnými, ovšem v rámci kvality laboratorní 
práce by tato situace mohla přinést dalekosáhlé 
negativní dopady.
Autorem prvního dokumentu, který obsahuje 
etické principy našeho povolání, je Hippokrates. 
Dovolme si zde krátkou citaci: „Lékařské úkony 
budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, 
dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se 
všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. 
Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť 
ve svém životě, ve svém umění skromně dopředu 
postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po 
všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a pří-
sahu poruším, nechť stane se pravý opak.“
Podstatou medicíny, včetně medicíny laboratorní, 
je prospěch pacienta. Kvalitu práce v laboratorní 
medicíně nelze zajistit bez vzdělaných zdravotních 
laborantů. 
Tolik o novinkách.
Řada ostatních důležitých věcí zůstala při starém. 
Pedagogickému týmu středních zdravotnických 
škol ČR zůstal entuziasmus, studentky a studenti 
prokázali mladickou zvídavost, zápal a zdatnost 
poprat se s překážkami, v Ústí poprchávalo a silueta 
Střekova nad tokem Labe působila v dáli důstojně 
a tajuplně jako v čase, kdy na něm s oblibou pobýval  
Richard Wagner.


