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Studentlab 2015 
 
Dne 24. 11. 2015 proběhl v Ústí nad Labem již 19. ročník studentského klání – Studentlab 
2015. Atmosféra byla soutěživá, nabitá netrpělivým, lehce trémovaným mládím. Zástupci 
středních zdravotnických škol z Česka, Moravy i Slovenska bouřlivě podporovali své 
favority. Kino Hraničář opět praská ve švech. Prezentace byly pečlivě připravené, podložené 
praxí v laboratořích, bohužel v biochemických jen minimálně. Oproti minulým ročníkům 
došlo ke změnám v hodnocení přednášek, byla nominována nejen odborná porota, ale i porota 
studentská. Cenu studentské poroty a zároveň první místo právem obdržela Concetta Narretti 
(VOŠZ a SŠZ Praha, Alšovo nábřeží) za velmi pěkně přehledně a odborně vypracovanou 
přednášku „Vyšetření moči v mikrobiologické laboratoři“ . Na druhém místě se umístil 
Michal Kobza (SZŠ a VOŠZ Brno) s přednáškou „Identifikace mikroorganismů pomocí 
spektrofotometrie“. Třetí místo obsadil zástupce bratislavské SZŠ, Filip Krajčovič, 
s přednáškou „Helicobacter pylori – možnosti histologickej diagnostiky“. Výběr témat pro 
prezentaci byl různorodý a zajímavý  – zaujala přednáška dvojice Aneta Bláhová a Václav 
Baloun (SZŠ a VOŠZ České Budějovice), ve které studenti porovnávali provoz a podmínky 
biochemicko - hematologické laboratoře privátní a nemocniční. Přednáška „Současnost a 
budoucnost prenatální diagnostiky“ bývalé absolventky ústecké zdravotnické školy, ing. 
Hany Zůnové, otevřela dvířka do úžasného světa genetiky. Na závěr programu vybral ing. 
Vladislav Kaňák ve své přednášce „I to se stalo v laboratoři“ zážitky a momenty 
z laboratorního života, které známe všichni z praxe, třebaže lze nad nimi jen zakroutit hlavou, 
potkávají nás v každodenní rutině.  
V krátkém vystoupení zástupkyně studentů plzeňské školy upozornila přítomné na svou 
petici, ve které studenti protestují proti uvažovanému rušení laboratorního asistenta 
(http://www.e-petice.cz/petitions/zachovejte-vzdelavani-samostatne-pracujicich-laborantu-na-
strednich-skolach.html). Aktualizace zákona o nelékařích (č. 96/2004 Sb.) se dotýká různých 
zúčastněných různě. Zatímco laboratoře otevírají dveře dokořán absolventům VOŠ či či 
absolventům bakalářského studia (mimochodem kde vlastně jsou ty zástupy absolventů 
čehokoli použitelného v laboratoři?), o laboratorního asistenta se nikdo prát nebude. Pro 
studenty, kteří zdolávají čtyři ročníky k maturitě s vědomím, že získaná kvalifikace bude 
zavržena, nic motivujícího. Po dnu strávené mezi žáky a jejich učiteli jsem si z Ústí nad 
Labem odvážela v hloubi duše otázku: když se nedomluví spolu lidé v jediné profesi 
zdravotního laboranta, jak se mohou domluvit lidé napříč celou společností, celou Evropou 
…? Nicméně pozitivní pocit ze dne nabitého mládím přece jen převažoval. Poděkování patří 
kolektivu organizátorů Studentlabu v čele s Mgr. H. Beránkovou za každoroční realizaci 
tohoto ojedinělého setkávání zástupců pregraduálního vzdělávání. Tak opět za rok – s novými 
studenty, aktualizovaným zákonem o nelékařích a o něco větší poptávkou zdravotních 
laborantů v praxi.  
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