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FONS 2020 - čím 
bude jiný
Z. Jirsa

Konference FONS má výhodu ve své tradici. Již třicet 
let vytváří formální obálku pro setkání pracovníků 
laboratorních oborů a pro otevření aktuálních témat. 
Více důrazu bylo tu na ekonomiku, tu na edukaci 
nebo na diskuzi k nastupujícím trendům.
Letos by Fons mohl být jednou z prvních příležitostí 
fyzického kontaktu pracovníků oboru, který se 
nestal mediálním vítězem pseudokonfliktu s virem 
SARS-CoV-2, nicméně, bez světel reflektorů, udělal 
vše, co bylo třeba.
Zda a jak se začne přeměňovat svět, který se bude 
adaptovat na permanentní rizika vzniku epidemií 
až pandemií infekčních chorob s významnou 
mortalitou, nevíme, ale scénáře vznikají. Zjevné je, 
že laboratorní obory hrají klíčovou roli a na rozdíl 
od leteckých společností či cestovních kanceláří 
nemusí smutnit. 
Do programu letošního setkání se podařilo zakom-
ponovat sdělení, která v obecnějším smyslu směřují 
k budoucímu vývoji.  Úvodní „Englišovou“ před-
náškou zahájí sympozium pan František Vrábel, 
CEO české společnosti Semantic Visions, která se 
celosvětově zabývá automatizovaným zpracováním 
obsahu publikovaném na internetu. Zpracování 
velkých dat (miliony zpráv denně) slouží k pre-

dikci rizik, vyhledávání trendů a možných inovací. 
Důležitou službou Sementic Visions je identifikace 
a trekování fake news.
Predikace šíření COVID-19 na podkladě analýz 
této společnosti byla o týdny rychlejší než varování 
WHO.
Budoucnost zdravotnictví bude adresována i v blo-
cích profesora Romana Bartáka a docenta Jiřího 
Vondráška. Využití umělé inteligence ve zdravot-
nictví, stejně jako rozvoj založený na informacích 
ukrytých v Big Data jsou bezesporu trendy, které 
v budoucích letech ovlivní způsoby práce labo-
ratorní komunity, celého zdravotnictví a většiny 
lidských činností.
Bilanční blok připravuje profesor Antonín Jabor 
s odkazem na deset let myšlenky Choosing wisely 
aneb bilance toho, zda děláme správně správné 
věci.
Novinek v technologiích a principech laborator-
ních stanovení se dotkne blok docenta Davida 
Friedeckého. 
Guidelines z různých pohledů bude komentovat 
blok Bedřicha Friedeckého.
Blok klinické diagnostiky u poruch železa a mědi 
připravil profesor Jaroslav Racek.
Věřím, že odborná náplň letošního setkání je kvalitní 
a bude stát za Vaši pozornost. 
Nezbývá mi než doufat, že v září budeme volní 
a svobodní a budeme mít možnost a odvahu se tváří 
v tvář potkat.


