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Ocenění za nejlepší 
bakalářskou  
a diplomovou práci
Beránek M., Adamec J.

Na následující straně tohoto časopisu jsou zveřejně-
ny podmínky soutěže o nejlepší bakalářskou a diplo-
movou práci z oblasti klinické biochemie, která byla 
úspěšně obhájena v akademickém roce 2014/2015. 
Jelikož tento časopis je svou náplní primárně určen 
pro laboratorní pracovníky, očekáváme touto inicia-
tivou přísun příspěvků, které obohatí naše povědomí 
o aktuálně řešená témata na jednotlivých fakultách 
a univerzitách, a o vědomostech a šikovnosti 
nastupující generace bioanalytiků. S přihlédnutím 
ke specifičnosti bakalářských a diplomových prací, 
bude každá skupina hodnocena zvlášť.
Soutěž je vypsána redakcí časopisu v součinnosti 
s Výborem ČSKB, z jehož řad budou též jmenová-
ni někteří členové hodnotící komise. Termín pro 
zaslání příspěvku v rozsahu 6-7 stran formátu A4 
je konec září 2015. Poté budou rukopisy zhlédnuty 
komisí a postupně uvolňovány na stránky časopisu. 
Datum vyhodnocení bude záviset mimo jiné na 
kvalitě dodaných prací, jejichž počet lze předem 
těžko odhadnout. 
Účast v soutěži jsme po dohodě s Výborem společ-
nosti vymezili do oblasti klinické biochemie. Před-
pokládáme účast prací týkajících se aktuálních témat 
našeho oboru, práce zaměřené na stávající i nadějné 
biomarkery, návrhy optimalizace podmínek pro pre-
analytickou fázi vyšetření, populační studie, projekty 
porovnávající různé vyšetřovací metody a postupy, 
i práce z oblasti nově rozvíjených instrumentálních 

technik. Věříme, že příspěvky vzbudí náležitý zájem 
a možná i rozvinou diskusi k nabízeným tématům, 
ať již na stránkách následujících čísel Fonsu nebo 
ve verbální rovině.   

Pro čtenáře by mohlo být zajímavé sledovat výzkum-
né cíle jednotlivých vysokých škol, se kterými je 
možno navázat spolupráci v případě podobného 
projektu řešeného některým z klinických pracovišť 
- podání společných grantů, nabídka vyšetření bio-
logických vzorků, referenčního materiálu, atd. Bude 
též možné kontaktovat autory s žádostí o detailnější 
informace či s nabídkou ke vzájemné koresponden-
ci. Nevylučujeme, že na základě této iniciativy dojde 
i k hlubšímu provázání jednotlivých akademických 
pracovišť.  

Jaké ambice by měl mít potenciální soutěžící? 
O účasti by měl zauvažovat každý čerstvě gradu-
ovaný student bioanalytiky nezávisle na tom, zda 
právě nastoupil do klinické laboratoře nebo do 
doktorandského typu studia. K rozhodnutí o zaslá-
ní příspěvku by ho měl motivovat pocit úspěšně 
dokončené tvůrčí a samostatné práce, která je hodna 
zveřejnění. Přihlášku může podat každý soutěžící 
sám nebo vhodnou práci může vybrat katedra, 
fakulta či vysoká škola, jež se na pregraduální výuce 
bioanalytiků podílí. V tomto duchu budou příslušná 
pracoviště obeslána redakčním dopisem.  

Smyslem vypsané soutěže je podpořit schopnost 
absolventů sebekriticky shrnout nejdůležitější 
výsledky své práce a zpřístupnit je formou krátké 
publikace odborné veřejnosti. Předpokládáme, že 
rukopisy budou tvořeny s vědomím, že je budou 
číst zkušení recenzenti, a že lze očekávat reakce 
odborníků z klinické praxe. Přestože ne každý může 
vyhrát, za tuto první publikační zkušenost trochu 
pisatelského úsilí stojí.   
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Redakce Bulletinu FONS ve spolupráci  
s Českou společností klinické biochemie

vyhlašuje soutěž o

Nejlepší bakalářskou a diplomovou práci  
v oblasti klinické biochemie  

za rok 2014/15

Podmínky účasti:
l Do soutěže o věcné ceny lze přihlásit práce, jejichž téma souvisí s oborem klinické biochemie.
l Úspěšná obhajoba bakalářské nebo diplomové práce v akademickém roce 2014/2015.
l Písemná přihláška (napsaná volnou textovou formou) musí obsahovat jméno a příjmení autora, 

datum narození a jeho plnou korespondenční adresu.
l Spolu s přihláškou zašlete práci upravenou pro publikování v rozsahu 6 - 7 stran v českém jazyce 

(Times 12; řádkování 1,5; 30 řádků na 1 stranu, maximálně 2 grafické přílohy – tabulky, obrázky, 
grafy), jejímž bude student autorem. 

l V práci musí být uvedena adresa na příslušné pracoviště, kde byla práce provedena.
l Práci do soutěže může přihlásit autor, nebo může být nominována příslušnou VŠ. 
l Přihlášku a práci je potřeba zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: adamec@stapro.cz nejpozději 

do 30. 9. 2015. Doručení práce vám bude obratem e-mailem potvrzeno.


