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Vyhodnocení 
soutěže o nejlepší 
bakalářskou/
diplomovou práci 
v oboru klinická 
biochemie pro 
akademický rok 
2014/2015 
M. Beránek

Obhajobou bakalářské či diplomové práce pro 
studenty končí několikaměsíční období praktické 
průpravy na jejich mateřské fakultě, kdy se učí nejen 
vědecky přistupovat k zadanému odbornému problé-
mu, ale i komunikovat se svými kolegy jazykem, který 
do té doby znali jen z přednášek, učebnic a skript. 
V řadě případů je to právě průběh diplomové práce, 
který rozhoduje o tom, zda bude student pokračovat 
v dalším studiu, pracovat v daném oboru nebo pro 
svou budoucnost zvolí jiný životní směr. 
Sepsaná diplomová práce je tak trochu okénkem 
do duše mladého člověka a vizitkou jeho práce. 
Ačkoliv jde o odborné dílo, nebývá v tomto rozsahu 
veřejně publikováno ve vědeckých časopisech ani 
prezentováno jako vědecká monografie. To může 
být v některých případech na škodu, zejména pokud 
jde o práci kvalitní, přinášející nové poznatky pro 
vědu i laboratorní diagnostiku. Tento moment byl 
pro nás stěžejní při iniciování nové studentské 
soutěže o nejlepší bakalářskou/diplomovou práci 
obhájenou v oboru klinická biochemie. Její první 
ročník proběhl v loňském roce 2015.
Soutěž byla organizována pod záštitou Výboru ČSKB 
a byla avizována na stránkách bulletinu FONS. 
Informace o soutěži dostaly dopisem všechny fakulty, 
které mají v současnosti akreditován studijní obor 
Bioanalytika, a byly požádány o spolupráci. Ceny do 
soutěže věnoval kromě Výboru ČSKB také iniciátor 
a organizátor soutěže, společnost Stapro s. r. o. 
Jednou z podmínek účasti v této studentské soutěži 
bylo sepsat několikastránkový souhrn diplomové 
práce, který by mohl být jako samostatné sdělení 

otištěn na stránkách tohoto časopisu. Účast v šes-
tičlenné komisi hodnotící kvalitu a přínos jednot-
livých soutěžních příspěvků přijali: Prof. RNDr. 
Zuzana Bílková, Ph.D. (Fakulta chemicko-techno-
logická, Univerzita Pardubice), Mgr. Martina Bune-
šová, MBA (ÚLChKB 2.LF UK a FN v Motole, člen 
delegovaný Výborem ČSKB), Doc. MUDr. Milan 
Dastych, CSc., MBA (OKB, FN Brno, člen delegova-
ný Výborem ČSKB), Ing. Zdeněk Jirsa (Stapro, s.r.o.), 
Doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (ÚKBD FN 
Hradec Králové); posledním členem komise s roz-
hodujícím hlasem při rovnosti přidělených bodů byl 
pan Doc. RNDr. Petr Štern, CSc.
Jako vítězný byl v kategorii bakalářských prací 
vyhodnocen příspěvek:

„Stanovení referenčních hodnot 
matrixových metaloproteináz 

2, 3, 9 a asymetrického 
dimethylargininu“

Autorkou byla Bc. Martina Červenková z Fakulty 
chemicko-technologické, Univerzita Pardubice 
(školitelkami byly RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. 
a Mgr. Šárka Štěpánková, Ph.D.). 
Autorka vítězné bakalářské práce obdrží cenu ve výši 
2500 Kč, kterou věnuje Stapro s. r. o.

Mezi diplomovými pracemi byla jako nejlepší 
oceněna práce:

„Enzymem funkcionalizované 
nanočástice jako značky protilátek 

v imunosenzorech“ 
Autorky Mgr. Anety Kovářové, také z Fakulty 
chemicko-technologické, Univerzita Pardubice; 
školitelkou této práce byla RNDr. Lucie Korecká, 
Ph.D. 
Autorka vítězné magisterské práce obdrží cenu 
ve výši 5000 Kč, kterou věnuje Česká společnost 
klinické biochemie.

Vítězné příspěvky jsou po provedeném recenzním 
řízení uveřejněny v tomto čísle bulletinu FONS v rub-
rice Varia. Oběma vítězkám gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů v další aktivní práci v našem oboru. 
Ceny za vítězné práce budou předány v neděli  
11. září 2016 v 16 hodin v rámci slavnostního 
zahájení Sympozia FONS 2016 v aule Univerzity 
Pardubice.

  


