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Výsledky 2. ročníku 
soutěže o nejlepší 
diplomovou práci 
v oboru klinická 
biochemie  
M. Beránek

Rok se sešel s rokem a já mám před sebou výsledky 
druhého ročníku soutěže o nejlepší diplomovou 
práci v oboru klinická biochemie. Letošní soutěž, 
jež byla organizována pod záštitou Výboru ČSKB 
redakcí bulletinu FONS, zahrnovala práce obhájené 
v akademickém roce 2015/2016. Informace o ní 
elektronicky obdržely všechny fakulty s akredito-
vaným studijním oborem Bioanalytika.  
Složení hodnotící komise bylo totožné jako v loň-
ském roce: Prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. 
(Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Par-
dubice), Mgr. Martina Bunešová, MBA (ÚLChKB 
2. LF UK a FN v Motole, člen delegovaný Výborem 
ČSKB), Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA 
(OKB, FN Brno, člen delegovaný Výborem ČSKB), 
Doc. RNDr. Petr Štern, CSc., Ing. Zdeněk Jirsa 
(StAPRO, s. r. o.) a Doc. PharmDr. Martin Beránek, 
Ph.D. (ÚKBD FN Hradec Králové). 
Ve druhém ročníku byly do soutěže přihlášeny 
celkem tři diplomové práce. Ve dvou případech 
je do redakce bulletinu Fons zaslali sami studenti, 
a v jednom případě přihlásil práci své diplomantky 

její školitel. Všechny příspěvky splnily formální 
požadavky pro účast v soutěži. Komise při posuzo-
vání přihlížela nejen k aktuálnosti zadaného tématu, 
ale také ke kvalitě a možnému uplatnění jejich 
výsledků v klinické praxi. Při hodnocení letošních 
prací byla mezi členy komise dosažena velká shoda, 
a tak komise záhy a vcelku jednoznačně vyhlásila 
následující pořadí.  

Vítězkou se stala studentka Vysoké školy chemic-
ko-technologické v Praze Felicita Waloszek Gar-
cia N´Dua, která vypracovala diplomovou práci 
s názvem „Zavádění hmotnostní cytometrie do 
lékařské praxe pro rychlejší a spolehlivější vyšetření 
mozkových nádorů“. Školitelkami byly Štěpánka Kuč-
ková z Ústavu biochemie a mikrobiologie, VŠCHt 
Praha a Martina Valášková z Kliniky dětské hemato-
logie a onkologie, 2. LF UK a FN v Motole. Autorce 
vítězné práce srdečně blahopřejeme. Vítězka obdrží 
jako cenu drobnou finanční odměnu a její práce bude 
po korekturním řízení ve zkrácené verzi publikována 
ve třetím čísle letošního bulletinu Fons. Druhé místo 
patří studentce Janě Stehnové z Farmaceutické fakulty 
UK v Hradci Králové za práci „Laboratorní vyšetření 
štítné žlázy v těhotenství“ a třetí místo obsadila s prací 
„Vliv lokalizace a rozsahu hemoragického ložiska 
v mozku na vývoj likvorového obrazu“ studentka 
VŠCHt Praha Inka Matuchová. 

Závěrem bych rád poděkoval všem třem dnes již 
bývalým studentkám za jejich účast v soutěži a čle-
nům hodnotící komise za objektivitu při posuzování 
rukopisů. těším se, že v příštím ročníku se soutěže 
zúčastní větší počet studentů a jejich kvalitní pří-
spěvky obohatí stránky našeho časopisu.

 
  


