
Zápis č. 9 – 9.10.2019 

Místo: Praha, Lékařský dům 
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Bc. B. Jahodová 
 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č.8 
2. Hodnocení semináře v Lékařském domě 
3. Zpráva o činnosti výboru BL ČSKB  
4. Kontrola webových stránek ČSKB 
5. Příprava programu Biolabu 2020 a odborných seminářů 2020, různé 

ad 1 

 Bez připomínek.  

ad 2 

 Členové výboru zhodnotili průběh semináře v Lékařském domě 9.10., nízká účast oproti 

přihlášeným, kdy již počátkem září byla kapacita sálu naplněna. Zpráva o akci bude zveřejněna 

v bulletinu Fons, zajistí P. Coufal. Výbor rovněž projednal možnosti finanční podpory těchto 

seminářů. 

ad 3 

 Předsedkyně výboru M. Bunešová zajistí zveřejnění zprávy o činnosti výboru BL ČSKB v bulletinu 
Fons, která byla přednesena na plenární schůzi výboru ČSKB v Plzni v rámci celostátního sjezdu 
společnosti. 

ad 4 

 Členové výboru sekce BL ČSKB připravili připomínky k novým webovým stránkám ČSKB a jejich 

funkčnosti. Připomínky byly odeslány k rukám vědeckého sekretáře ČSKB, pana MUDr.P.Maliny, 

Ph.D. 

ad 5  

 Výbor projednal návrhy témat odborných bloků pro 50. Biolab 2020. Navrhovaná témata: 
medicínský blok (kazuistiky), špičkové moderní postupy, imunoterapie, co říkají lékařům laboratorní 
výsledky, toxikologie a terapeutické monitorování lékových hladin, interaktivní blok. Předsedkyně 
výboru M. Bunešová připraví oficiální pozvání na tento sjezd biochemických laborantů a zajistí 
zveřejnění na webových stránkách  www.biolab2020.cz 

 Výbor připravil téma pro příští Pracovní den, který se uskuteční 8. dubna 2020 v Lékařském domě 
– Úloha proteinů v lidském organismu. Členové výboru osloví přednášející tak, aby mohl být 
program připraven do konce roku 2019. Pro podzimní pracovní den – 7. října 2020 bude téma 
stanoveno nejpozději na příštím jednání výboru. 

 Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční v pondělí 16. prosince 2019 v 9:30 v ÚLCHKB UK 
2.LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5. 

Zapsal: P. Coufal 

Za správnost: M. Bunešová a členové výboru 

http://www.biolab2020.cz/

