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Ocenění prof. MUDr. 
Josefa Hyánka, DrSc.
V. Palička

Nestává se příliš často, aby někdo z našeho oboru 
dostal vysoké ocenění i z jiných stran a oblastí. O to 
cennější je, když se to občas podaří a když někdo 
z klinických biochemiků stane mezi odborníky jiných 
oborů jako ten, který si vyznamenání zaslouží.
Při příležitosti svatováclavského svátku a Dne české 
státnosti převzalo 25. září 17 výrazných osobností ze 
všech oblastí – vědy, ale i umění a veřejného života 
Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu České 
republiky. Ve společnosti ředitelů ústavů Akademie 
věd, významných chemiků, ale také historiků, soci-
ologů a dalších významných osobností byli také tři 
lékaři. Je obrovským uznáním celoživotní práce, že 
mezi nimi byl i prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. 
– specialista v oblasti klinické biochemie – jak bylo 
při ocenění uvedeno. Josefa asi všichni kliničtí 
biochemici znají a není třeba ho představovat. Tak 
jen pár slov: 
- původně pediatr s následnou specializací v klinické 

biochemii, kandidaturou věd, docenturou, dokto-
rátem věd a profesurou – to vše v našem oboru

- dlouholetý pracovník OKB na Karlově náměstí 
(tehdy FN II) a de facto zakladatel biochemic-
kého testování vrozených vad v Československu. 
Pod jeho vedením vyrostlo mnoho specialistů 
v této oblasti, bývalých i současných představi-
telů této oblasti medicíny

- bývalý vedoucí Centra dědičných metabolických 
poruch LF a FN Praha

- krátce přednosta Oddělení klinické biochemie 
VFN

- pak dlouhodobě přednosta oddělení klinické 
biochemie, hematologie a imunologie v Nemoc-
nici na Homolce

- autor dvou monografií (všichni jsme se z nich 
učili), spoluautor dalších, autor mnoha set 
odborných publikací, přednášek,...

- hodně oceňován v zahraničí, člen mnoha odbor-
ných vědeckých společností v zahraničí

- držitel Hořejšího medaile za zásluhy o klinickou 
biochemii

- nositel Zlaté pamětní medaile České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně

a dalo by se pokračovat dlouho. Ale především 
srdečný, hodný člověk, který žije s klinickou bio-
chemií, žije se snahou pomáhat dětem a rodinám, 
které postihla metabolická porucha. Prožívá úžasně 
barvitý život – narozen v chudé rodině na Valašsku. 
Jako nejstarší syn z katolické rodiny byl předurčen 
pro kněžskou dráhu – když s ním hovoříte, zjistíte, 
že by byl určitě dobrým knězem, je plný porozu-
mění a vstřícnosti; spousta z toho misionářského 
cítění v něm zůstala. Ale pak přišla medicína, přesun 
z Olomouce do Prahy, práce a spolupráce s profe-
sorem Homolkou (někdy velmi složitá) a úžasná 
kariéra v oboru – vlastně ne kariéra (to by i nerad 
slyšel), ale obrovské množství práce v tak polních 
podmínkách, že si to dnes už ani nedovedeme před-
stavit. Věk – nevěk – Josef je stále činný, zastavit se 
nedá (a byla by to velká škoda). Je moc dobře, že lidé 
z našeho oboru se dočkají vysokých ocenění.

Josef Hyánek si to více než zaslouží.  
Gratulujeme !!!


