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RNDr. Zdenek  
Kubíček – 75 let 
Prvním z jubilantů, které v tomto čísle představíme, 
je RNDr. Zdenek Kubíček (pozor, psáno skutečně 
Zdenek bez háčku). Narodil se 26. března 1946  
v Žamberku, okres Ústí nad Orlicí. Po gymnáziu 
v Žamberku studoval ještě na střední průmyslové 
škole chemické ve Zlíně a pak na Přírodovědec-
ké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde 
promoval v roce 1971. V roce 1977 ukončil šesti 
semestrový postgraduální kurz VŠCHT „Instru-
mentální analytická chemie“, v roce 1995 absol-
voval pěti týdenní školení ve zdravotnickém ma-
nagementu v Belgii. O roku 1971 pracoval jako 
samostatný odborný pracovník na Oddělení kli-
nické biochemie nemocnice Třinec-Sosna, v letech 
1988-2010 byl primářem tohoto oddělení a působil 
rovněž jako náměstek ředitele nemocnice (1992-
1995). Od roku 2010 pracuje na Oddělení klinické 
biochemie Pracoviště laboratorních metod IKEM 
v Praze. Hlavní oblasti zájmů představují kontro-
la kvality, instrumentální analýza, informatika, 
interpretace biochemických výsledků, referenční 
intervaly, nemocniční a laboratorní informační 
systém, personální management. Je členem České 
společnosti klinické biochemie, v rámci NASKL 
ČLS JEP zastává funkci reprezentanta posuzovate-
lů. Pravidelně vyučuje především analytiku a statis-

tiku na IPVZ v Praze, byl spoluautorem řady hesel 
v projektu elektronické Encyklopedie laboratorní 
medicíny, je autorem několika kapitol v monogra-
fiích o kontrole kvality a spoluautorem monografie 
Principy interpretace laboratorních testů. 
Zdenek o sobě ve svém životopise v kolonce So-
ciální zručnosti a kompetence uvádí „Komuni-
kační schopnosti ve smíšené jazykové komunitě 
(čeština, polština, slovenština), nekonfliktnost, 
vstřícnost, schopnost vyjednávat...“. Je dobře, že 
to Zdenek o sobě ví, protože to jsou skutečně jeho 
hlavní charakterové vlastnosti; přidal bych k nim 
ještě kolegialitu, profesionalitu, mírnost, empatii  
a trpělivost. Pro klinickou biochemii je samozřej-
mě nepřehlédnutelná jeho exaktnost, vynikající 
paměť, snaha jít do hloubky problému a schopnost 
podstatu problému vysvětlit. Proto byla práce na 
naší společné monografii tak příjemná. 

Zdenku, přejeme pevné zdraví. 
Tvoji spoluautoři a kamarádi

Tonda a Janka.

Medailonek je rozšířenou verzí z představení auto-
ra v monografii Antonín Jabor, Janka Franeková, 
Zdenek Kubíček: Principy interpretace laborator-
ních testů, Grada Publishing, a.s., 2020.




