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Studentlab 2014
Sedláková J.

Dne 11. 11. 2014 proběhl v Ústí nad Labem již 
osmnáctý ročník Studentlabu. Jak konstatovali 
sami organizátoři, Studentlab dospěl a stal se plno-
letým. Již po osmnácté se sešli zástupci středních 
a vyšších zdravotnických škol, aby si společně 
vyslechli své přednášky, porovnali jejich úroveň 
a prostřednictvím poroty vybrali z přednášejí-
cích ty nejlepší. Díky zastoupení ze Slovenska se 
organizátorům podařilo navodit atmosféru téměř 
československou. Ústecké kino Hraničář bylo 
doslova nabito energií mládí. Úroveň přednášek 
byla výborná, témata byla zpracovaná velmi 
dobře, prezentace byly předneseny profesionálně. 
Technické zpracování prezentací napovídá, že tato 
generace nemá s počítači a grafikou žádný problém 
– přednášky doplněné o vlastní videa nebyly výjim-
kou a umocňovaly edukační dojem prezentací. 
Den strávený se studenty utekl jako voda. Vítězné 
přednášky měly jedno společné – přednášející si 
svá témata prakticky odpracovali na praxích, velmi 
dobře je zpracovali po odborné stránce a projev 
byl takzvaně „od srdce“. Vítězná přednáška (Petr 
Ferczadi, SZŠ a VOŠZ Plzeň, ZACHOVÁVÁME SI 
STŘÍPKY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ? POMŮŽE 
MIKROBIOLOGIE?) zaujala nevšedním propoje-
ním práce mikrobiologického laboranta a zájmu 

o historii. Druhé místo (Andrej Šoós, SZŠ Trenčín, 
MONITOROVANIE POŠKODENIA OBLIČIEK 
U DIABETIKOV) oslovilo velmi hlubokou znalostí 
biochemických metabolických procesů.

Třetí místo patřilo šikovnému zástupci za mikrobio-
logii a jeho technicky velmi hezky provedenému 
sdělení (Martin Badošek, FARMEKO, Jihlava, 
VYŠETŘOVACÍ POSTUPY KLINICKÉ MIKRO-
BIOLOGIE DIAGNOSTIKA E-COLI).

Poděkování za 18. ročník Studentlabu patří orga-
nizátorům akce – pedagogům VOŠZ a SŠZ v Ústí 
nad Labem, kteří pod vedením Mgr. H. Beránkové 
každoročně uspořádají toto krásné setkání. 

Co popřát Studentlabu a jeho mladým účastníkům 
do plnoletého života? Při pohledu na nabité kino 
mne napadala neodbytná myšlenka: tady jsou 
a u nás v laboratořích nikoli. Kde je ten „bermudský 
trojúhelník“, ve kterém mizí absolventi zdravotnic-
kých škol? Jak zmínil jeden z členů poroty, ing. V. 
Kaňák z litoměřické biochemie – během dne zazněly 
přednášky z hematologie, patologie, studenti bádají 
na mikrobiologických pracovištích, ale když dorazí 
na biochemii, nějak nevíme, co s nimi. Nemáme na 
ně pro všechnu tu práci čas. 

Přeji všem mladým šikovným studentům, aby jim 
praxe nevzala iluze, ale přidala křídla. Aby našli 
v práci zalíbení a nechali v ní kus srdce. Sobě přeji, 
abych se s některými z nich co nejdříve potkala na 
svém kladenském pracovišti. 


