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Dosažené vzdělání a kvalifikace

laborantek úseku molekulární biologie 

ÚKBD FN HK

Absolvent Bc studia FaF UK HK + atestace z KBCh (1)

Absolvent Bc studia UP Olomouc + atestace z LG (1)

Absolvent SZŠ HK + atestace z KBCh (2) 

Absolvent SZŠ HK v přípravě k atestaci z KBCh (2)

Absolvent SZŠ HK (2)



Možnosti doškolování laborantek úseku 

molekulární biologie ÚKBD FN HK

Zácvik do nových technologií a metod

Semináře Ústavu a FN

Pracovní konference pořádané ČSKB a ČAS

Semináře distribučních firem

Kongresy (Biolab)

Spolupráce s jinými subjekty



Studijní obor 53-43-M/005 

Laboratorní asistent

• Obor schválen MŠMaT po dohodě s MZdr s platností od 1. září 2005 

• Učební osnova předmětu klinická biochemie a cvičení z klinické 
biochemie molekulární biologie se neobsahuje

• Učební osnova předmětu mikrobiologie, imunologie a 
epidemiologie molekulární biologii nezahrnuje

• Učební osnova předmětu cvičení z mikrobiologie a imunologie má 
jako jeden z úkolů: 

„Popiš princip metod izolace NK, hybridizace, 

amplifikační metody a gelovou elektroforézu NK“

http://www.zshk.cz/


Studijní obor 53-43-N/21 

Diplomovaný zdravotní laborant

• Vzdělávací program schválen MZdr v roce 2006

• Moduly laboratorních a klinických oborů zahrnují i 

genetiku a molekulární biologii (včetně 1 týdne odborné 

praxe)

Denní forma vzdělávání       1. r.      2. r.        3. r.       Celkový počet hodin

ZO        LO

Genetika a genetická cytologie 2/0 KZ    2/0 ZK                          56 / 0

Za poskytnuté informace děkuji paní MUDr. Evě Budayové, SZŠ HK

http://www.zshk.cz/




Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání

„Klinická biochemie“

Zdravotní laborant pro klinickou biochemii

I. Laboratorní a přístrojová technika

10. Elektroforetické metody. Princip, nosiče, elektroendoosmóza. Popis

zařízení pro elfo, pracovní postup, způsob detekce, elektroforéza na

agarozovém gelu, PAGE, možnosti automatizace, analytické využití.

Kapilární elfo, IEF, izotachoforéza.

III. Biochemie a klinická biochemie (přednáška 2 hod)

3. Nukleové kyseliny. Stavební jednotky NK. Purinové a pyrimidinové báze,

nukleosidy, nukleotidy. Struktura NK. DNA jako nositel genetické

informace, replikace, mutace. RNA – rozdělení, transkripce, translace.

Význam při syntéze bílkovin.

http://www.nconzo.cz/web/vzdelavani/152



Garant předmětu:  Doc. PharmDr. T. Šimůnek, PhD





Je výuka molekulární biologie zabezpečena 

dostatečně? /přednášky, semináře/

Další komentáře

Používané techniky byly pro mě dost 

obtížné na pochopení, většinu jsem neznala

Molekulární biologii bych věnovala více času

100%

ANO

Považujete předmět jako potřebný 

pro současný zdravotnický systém?

Další komentáře

Bez molekulární biologie se rozhodně neobejdeme

Předmět není potřebný, ale NUTNÝ

Potřebný pro VŠ vzdělání i zdravotnictví

33%

67%

NE

ANO

67%   

33%   



Jsou poznatky z molekulární biologie načerpané 

studiem na FaF přínosné pro Vaši praxi? 

Další komentáře

Poznatky jsou přínosné pro orientaci v tisku (78%)

V praxi se s molekulární biologií nezabývám (78%)

Orientaci jsem získala především samostudiem

Teoretický základ se mi hodí k práci na FISH met. 

100%

ANO

Má mít předmět statut státnicového předmětu? 

Další komentáře

Měl by mít statut samostatného předmětu u SZZk

92%

8%

ANO

NE



Měla by molekulární biologie být více zohledněna

v atestačních otázkách z KBch? 

ANO

NE

Další komentáře

Několik málo kurzů jsem snad zahlédla na IPVZ, 

převážně se však jedná o kurzy zaměřené na klinickou genetiku.

Setkáváte se po atestaci s kursy 

z molekulární biologie? 

Další komentáře

Myslím, že stačí základní a okrajové otázky. 

Já myslím, že ano, ale s mými názory na vzdělání 

jsem prý nesnesitelná. To cituji kolegyně z práce.

Molekulární biologie, měla by se tato vědní 

disciplína stát samostatným atestačním oborem

92%

8%

NE

Spíše

ANO

Spíše

NE

55%
22.5 %

22.5%



Měly by být organizovány doškolovací molekulárně biologické kursy 

v rámci oboru klinická biochemie? 

ANO

Další komentáře

Nejsem si jistá zda-li bych šla na takový kurs, když s tím nepracuji.

Přivítala bych kursy i s teoretickým programem.

Tyto kursy by měly umožňovat laboratoře velkých FN.

Bylo by to bylo určitě přínosem, ale časově a finančně asi nereálné,vždyť je 

problémem i přednáška pořádaná mimo FN.

Možná, pokud by se to zohledňovalo v rámci akreditací, 

popř. nějakých certifikátů, certifikátů platných v EU ... 

V cytogenetice je toto běžné, kursy jsou týdenní (před i poatestační)

100%





Týdenní program praktické výuky 

molekulární biologie na ÚKBD FN HK

Den 1: Bezpečnost práce v MB laboratoři, extrakce NK

Den 2: Optické charakteristiky NK, reverzní transkripce

Den 3: Příprava master mixů, PCR (real-time PCR)

Den 4: Restrikce PCR produktů, ELFO, purifikace PCR produktu

Den 5: ELFO na gelech s vyšším rozlišením, kapilární ELFO,

sekvenování NK, interpretace výsledků MB analýzy, QC

Čas výuky celkem: 40 h

Praktický výklad témat: 10 h       Manuální práce účastníků: 20 h          

Demonstrační úlohy:       5 h       Interpretační činnost:            5 h

Maximální počet účastníků:   6

Lektoři:                                      2 VŠ + 2 Zdravotní laborantky

Náklady a režie celkem:          15 tisíc Kč 

Odhad mzdových nákladů:       9 tisíc Kč
4000 Kč/ účastníka



Hegerová J., Marková R., Drastíková M., 

Beránek M. 

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, 

LF a FN Hradec Králové

Posouzení vhodnosti izolačních postupů u

alternativních biologických materiálů a

srovnání výtěžnosti DNA v závislosti na

podílu fragmentované a nefragmentované

DNA


