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Otázky pro vrcholné 
představitele oboru 
klinické biochemie 
Představovat „významné představitele oboru“, se 
kterými děláme rozhovory, je pochopitelně zbytečné. 
Zvláště zbytečné mi to připadá u pana profesora 
MUDr. Antonína Kazdy, DrSc. Asi není nikdo, kdo 
by ho neznal – nejen v našem oboru, ale v mnoha 
dalších – je šiřitelem „světla“ v předatestačních 
kurzech většiny klinických oborů a na mnoha dal-
ších fórech, kongresech, symposiích a setkáních. 
Fascinuje mne nejen svými znalostmi, ale především 
svou systematičností, pečlivostí a zájmem o každé 
téma, kterého se dotkne. On se jich totiž nikdy 
nedotýká, on jde vždy do hloubky, prostuduje to, 
probere s každým, kdo by mohl přidat zajímavou 
informaci, a pak to promítne do dalších oblastí. Jeho 
otázky jsou „zvídavé“ a několikrát mne již zaskočil 
i v tom, o čem jsem si myslel, že to umím. 
Také jsem s ním kdysi absolvoval předatestační 
stáž a „cestu do Kladna“, kterou on popisuje jako 
uctivou vzpomínku na Bedřicha Nejedlého. Nějak 
„zapomíná“ uvést, že i Bedřich si ho nesmírně vážil 
a oceňoval, stejně jako ho uznávala „první dáma“ 
(alespoň v mých očích) anesteziologie a intenzivní 
péče, paní docentka Drábková. 

Tonda je fascinující i svou skromností – jistě ji po-
střehnete i v následujícím textu a z jeho odpovědí 
přímo čiší. Na některé otázky ani nechtěl odpoví-
dat, že to přesahuje jeho kompetence a možnosti. 
Všimněte si, že to například formuluje tak, že si váží 
toho, že mohl díky souhlasu profesora Maška spo-
lupracovat s kliniky jako konziliář. On si toho vážil 
i profesor Mašek a především si toho vážili a váží 
klinici a především oni – a hlavně jejich společní 
pacienti – by mu měli děkovat. Profesor Kazda je 
nepochybně klinickým biochemikem v obou čás-
tech názvu tohoto oboru – je špičkovým klinikem 
se schopností detailně vyšetřit pacienta a rozebrat 
jeho stav, příčiny poruch a navrhnout odpovídající 
terapii a její sledování. Je ale i špičkovým biochemi-
kem, který dokáže vysvětlit nejen příčiny a důsledky 
posunů disociační křivky kyslíku (to je banalita), ale 
mnoho dalších patofyziologických procesů s odpo-
vídajícím biochemickým obrazem. Umí vysvětlit 
také všechny „gapy“ a kombinované poruchy. A tak 
mu chci za všechny říci, že vyplňuje i gapy v našich 
vědomostech a že bychom mu za to měli děkovat. 
Dnešní rozhovor je malou splátkou.
S přáním pěkného čtení a přemýšlení,

Vladimír Palička

1. Jak dlouho v oboru pracujete?
49 let. Z toho nejdříve tři roky na částečný úvazek 
v Litoměřicích (viz níže), od r. 1965 na katedře 
laboratorních metod ILF (pozdější katedře klinické 
biochemie IPVZ). Kromě toho od r. 1994 na Ústavu 
klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF 
UK

2. Chtěl jste dělat KB a priori nebo 
vás k tomu někdo/něco přivedlo? 
Co? Kdo? 
Bylo by hezké napsat, že již od dětství jsem netoužil 
po ničem jiném, než po práci klinického bioche-
mika. Ve skutečnosti to bylo jinak. Během studií 
medicíny jsem si ujasnil, že mám zájem o interní 
obory. Na umístěnku jsem nastoupil v r. 1958 na in-
terní oddělení NsP Litoměřice. Právě když jsem tam 
po atestaci uvažoval o dalším profilování své práce, 
bylo třeba osamostatnit laboratoř, do té doby součást 
interny. I když se ještě vypaloval zbytkový dusík, 
už se začínaly vyšetřovat ionty a na ojedinělých 
pracovištích se objevovaly acidobazické analyzátory. 
Zaměřit se na biochemické nálezy mi připadalo jako 
vybrat si určitý profil internistické náplně, třeba 

jako hepatologie nebo nefrologie apod. Přijal jsem 
tedy výzvu ředitelství NsP a v části úvazku budoval 
samostatnou laboratoř. 

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 litoměřických dobách jsem měl možnost vícetý-
denní stáže u vzdělaného prim. MUDr. Z. Kulendy 
v krajské nemocnici (spolupráce s chemiky- na př. 
RNDr. Vinš toxikologie) a možnost poznat i další 
pracoviště v kraji, především v Mostě, prim. MU-
Dr. Zázvorka + RNDr. Kamarýt, (už tehdy enzymy 
v diagnostice infarktu myokardu). Po příchodu na 
katedru klinické biochemie IPVZ (dříve ILF) jsem 
poznal řadu schopných, iniciativních lidí, jako byli 
(i když tituly dosáhli často až později), managerský 
typ prof. MUDr. K. Mašek, DrSc, Prof. MUDr. M. 
Engliš, DrSc. nebo doc. RNDr. J. Babjuk, CSc. 
Zajímavá a velice vzdělaná byla i paní asistentka 
MUDr. Chytilová, po jejímž odchodu z pracoviště 
jsem „zdědil“ vnitřní prostředí. Když jsem po ates-
taci z oboru začal vést školící místa, brzy a snad bez 
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výjimky se všemi jsme jezdili do Kladna. Tam byl 
můj guru prim. MUDr. B. Nejedlý. Ten si přes ob-
rovskou pracovní náplň vždy našel na nás čas, stáže 
u něj byly vždy nabité poznáním, trvaly nejméně půl 
dne a byli jsme svědky jeho příkladné spolupráce 
s odd. ARO, prim. Lemonem. Navíc nám pokaždé 
uvařil čaj „svatého Astrupa“, jak říkával daru (zřejmě 
opakovanému) od tohoto svého dánského přítele, 
který byl myslím opakovaně v Kladně a i Nejedlé-
mu se ho přes tehdejší nesnáze s výjezdy podařilo 
v Kodani navštívit. Mezi leadry oboru patřil v těch 
dobách ovšem především prof. MUDr. J. Homolka, 
DrSc, prof. MUDr. RNDr. Musil z Vinohrad, nevím 
od kdy i prof. MUDr. J. Masopust z Motola a rostli 
další, např. prof. Hyánek, DrSc. a jiní, ať mi odpustí, 
že všechny nejmenuji.   

4. Čeho si ze své kariéry v oboru 
vážíte nejvíce? 
Vážím si toho, že jsem mohl, díky souhlasu  prof. Maš-
ka, desítky let spolupracovat s kliniky jako konziliář 
i účastí na vizitách. Že během té doby začali klinici 
brát náš obor vážně, někdy komplexní zápisy z mých 
konzilií až příliš vážně. To bylo např. když jsem v pá-
tek těžce hypokalemickému nemocnému naordinoval 
infúze s vyššími dávkami kalia s poznámkou, že 
dávky nutno korigovat dle průběžných nálezů, ale 
chirurg se na rozpis infúzí spoléhal tak, že celý víkend 
opisoval „infúze dle dr. Kazdy“ a v pondělí ráno byl 
nemocný hyperkalemický. Podobných zkušeností 
bylo více, naštěstí se nikdy nic vážného nestalo. Vá-
žím si možnosti spolupráce v oblastech klinického 
výzkumu a publikací s vynikajícími, patobioche-
micky a patofyziologicky uvažujícími kliniky, jako 
byli z infekcionistů prof. MUDr. Vacek, DrSc nebo 
doc. MUDr. J. Beneš, CSc z anesteziologů  K. Zítko, 
doc. MUDr M. Balík, PhD nebo publikačně a pedago-
gicky doc. MUDr. J. Drábková, CSc. Tyto aktivity mi 
usnadnily přednáškovou činnost v IPVZ, především 
pro kurzy jiných klinických oborů. Dosud přednáším 
ve všech předatestačních kurzech katedry anestezio-
logicko-resuscitační i katedry urgentní medicíny. Ze 
spolupráce s klinickými biochemiky byla nejrozsáh-
lejší s prof. MUDr. A. Jaborem, CSc. Trvá od 80. let 
prakticky do doby současné. Mnoho jsme se společně 
naučili při tvorbě počítačových interpretačních pro-
gramů a psaní knižních kapitol. Některé z nich i spo-
lečně vytvářená hesla repetitoria čekají na publikaci.

5. Co byste udělal jinak? 
Necítím se kvalifikován pro odpověď za celý obor, 
alespoň částečně se k této problematice vztahují 
odpovědi u následujících otázek.

6. V čem je dnešní KB jiná než před 
20 lety – v lepším a v horším? 
Pro klinickou biochemii je určitě ziskem, že byla 
zavedena její výuka na lékařských fakultách a že se 
stala z předmětu povinně výběrového povinným 
s výukou zakončenou zkouškou. Jako mnohaletý 
pedagog v postgraduální výchově sleduji s napě-
tím a obavami vývoj postgraduálního vzdělávání 
specializačního i kontinuálního. Pokud bude zcela 
decentralizováno, bude mít všude dobrou úroveň? 
Jak bude zaručena? Za desítky let práce na katedře 
klinické biochemie se nepamatuji, že by byla někdy 
vyjádřena vyložená nespokojenost s pedagogickými 
akcemi, opak je pravdou, jak dosvědčují mnoho let 
posluchači kurzů vyplňované anonymní dotazníky. 
Přál bych našemu oboru, aby se kvalita na tomto poli 
zachovala a dále zvyšovala. 

7. Má být (a je?) laboratorní 
medicína nebo separované obory? 
Je to jiné, mluvíme-li o oboru a/
nebo o integrované laboratoři? 
Rozhodně jsem pro to, aby to „klinická“ u našeho 
oboru nebylo jen formální. Myslím, že jakýkoli 
pracovní kontakt s klinickými obory neobohacuje 
jen klinické biochemiky, ale i kliniky a je užitečný 
především pro nemocné. I když z naší strany jde 
především o lékaře, ani chemici by v tomto smyslu 
neměli vyklízet pole. Při stážích v Anglii jsem se 
opakovaně teprve po více dnech či týdnech dozvídal, 
že ten či onen pracovník není lékař, ale chemik (viz 
např. prof. Shenkin). Pro práci v metabolických 
poradnách bylo v minulosti jistě výhodné (a pro 
kliniky lépe „stravitelné“, když kliničtí biochemici 
měli vždy základní atestaci z interny, event. pediatrie, 
výjimečně jiného klinického oboru.

8. Kam má KB směřovat?
Nemá ztrácet kontakt s klinikou, má usilovat o to, 
aby nebyla jen servisním oborem. Požadavek na 
neformální garantování lékařem považuji za správný. 
Klinická biochemie by měla najít podněty, jak se stát 
atraktivní i pro lékaře.

9. Šel byste do toho znovu? 
Tuto otázku jsem si nikdy nekladl. Myslím, že když 
se pro něco rozhodneme, je lepší v započaté práci 
pokračovat a vyprofilovat si ji tak, aby byla nejen 
smysluplná, ale i nám přinášela uspokojení. Možná 
že by mne pozitivně naplnila i jiná specializace či 
dokonce základní povolání. Nemá smysl se vracet 
k otázce: měl či neměl jsem tohle udělat. Jednu věc 
ale vím: nikdy jsem nelitoval, takže možná ano. 


