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Vzpomínka

In memoriam Ing. Dalibor Novotný, Ph.D.
Tomáš Adam a Petr Schneiderka

Ve středu 7. října 2015 ráno tragicky zahynul náš vzác-
ný kolega, milý člověk a kamarád, Ing. Dalibor Novotný, 
Ph.D. 

Dalibor vystudoval gymnázium Hejčín v Olomou-
ci a pokračoval ve studiu na VŠCHT v Praze. Ihned po 
absolutoriu vstoupil do klinické biochemie, které se s lás-
kou a pracovitostí jemu vlastní věnoval celý svůj život. Při-
pomeňme si pár faktů z jeho práce.

v roce 2005 po odchodu svého předchůdce, Ing. Františ-
ka Kouřila, do penze. Záhy se orientoval v problematice 
provozu celého oddělení a díky své přirozené autoritě, 
kompetentnímu a kvalifikovanému přístupu rychle získal 
respekt i důvěru všech zaměstnanců pracoviště. 

Jeho odborný zájem se soustředil na molekulární bio-
logii a na poruchy metabolismu lipidů a z těchto zamě-
ření pocházela také většina jeho publikací a přednášek. 
Po léta vedl v OKB skupinu pracovníků, kteří se věnovali 
zavádění diagnostických metod na poli extrahumánního 
genomu. Po stránce vědeckovýzkumné dále spolupra-
coval s řadou odborníků v oblasti rizikových faktorů ate-
rosklerózy a dyslipidémií, a to jak z klinických pracovišť 
FN a LF UP v Olomouci, tak na celostátní úrovni. Před 10 
lety se stal supervizorem cyklů externí kontroly kvality pro 
stanovení rizikových faktorů aterosklerózy. Toto téma bylo 
také předmětem jeho doktorské disertační práce. 

V posledním období začal Dalibor zaslouženě sklízet 
plody své práce. Díky své erudici, racionálnímu přístupu 
a vždy perfektně připravené argumentaci získal uznání 
managementu FN Olomouc a stal se náměstkem ředitele 
pro oblast komplementu. V této funkci dosáhl mnohých 
pozitivních změn ve prospěch laboratorních oborů FN. 
Současně se dopracoval do závěrečné fáze příprav na 
habilitaci, která byla logickým vyústěním jeho soustavné 
vědecké práce. 

Svoji poslední přednášku o problematice stanove-
ní aterogenních lipidů již nestačil Ing. Novotný přednést. 
Jsou ztráty, které nelze nahradit a mezi nimi odchod blíz-
kého člověka patří bezpochyby k těm nejbolestnějším. Při 
oznámení o Daliborově tragické smrti se všem jeho přáte-
lům a spolupracovníkům na chvíli zastavilo srdce. 

Vzpomeňte spolu s námi…

Převážná část profesního života Ing. Novotného byla 
spjata s Oddělením klinické biochemie Fakultní nemocni-
ce v Olomouci. Funkci zástupce vedoucího OKB převzal 




