
Petr Coufal 

Při příležitosti  konání  celostátního  sjezdu  ČSKB v Českých  Budějovicích  je  

uděleno  Čestné  členství ČSKB  panu  Petru  Coufalovi,  zdravotnímu  laborantovi 

od brněnské Svaté Anny.Petr  Coufal  se  narodil  v lednu  1970  ve  Vyškově a od té 

doby v jižním cípu Hané setrval. Se svojí paní, která také pracuje ve zdravotnictví, 

mají tři děti (dcera,  syn,  syn)  -  dvě  studují  gymnázium,  třetí  chodí  do základní 

školy. Petr  svůj  profesní  start  -  po  maturitě  v roce  1988 – započal na OKB v 

Brně ve Fakultní nemocnici U Svaté Anny  kde, s malou přestávkou, pracuje dosud. 

Po   sedmi   letech   praxe   absolvoval   specializační  vzdělání  v oboru  klinická  

biochemie  a v roce  2000 pedagogické  minimum  pro  vyučující  praktických  cvičení  

na  SZŠ  a VZŠ.  Petr  došel  k závěru,  že  specializační vzdělání v oboru biochemie 

je mu málo, a proto  v roce 2004 úspěšně absolvoval studium specializace z 

hematologie a transfuzní služby. Takových nadšenců v oboru  mnoho  není.  Jelikož  

se  v republice  rozmohly akreditace  a certifikace,  tak  v roce  2010  prošel  i 

školením auditorů. Když  se  Petr  zamyslí  nad  tím,  co  ho  v současné době v 

profesi nejvíce uspokojuje – plaše přiznává, že je to výuka nastupujících kolegů a 

kolegyň. A jak sám říká „ i přes veliké bolesti v oblasti vzdělávání zdravotních 

laborantů mi tato činnost připadá stále smysluplná“.  Pedagogické  činnosti  se  

věnuje  od  roku  2000. Učí  jak  na  SZŠ  a VOŠZ  Merhautova  Brno,  tak  na  LF 

MU  Brno  na  katedře  laboratorních  metod  a je  i školitelem  praktické  části  PSS.  

Dále,  kromě  pracovních povinností  se  intenzivně  věnuje  i činnosti  ve  výboru 

Sekce  biochemických  laborantů  při  ČSKB  a pracuje v prezídiu ČAZL.Bylo by 

chybou, kdyby člověk žil pouze prací, ale to Petrovi nehrozí. V osobním životě má na 

prvním místě rodinu a dále pěší turistiku spojenou se sbíráním turistických známek. 

Miluje přírodu a v souvislosti s ní i práci na zahradě. Věnuje se historii. Petr vše 

zvládá s mírným úsměvem a převahou plynoucí ze získaných zkušeností. Petře,  

čestné  členství  přijmi,  prosím,  nejen  jako poděkování, ale zároveň jako motivaci 

do další práce. 

Mgr. Martina Bunešová, MBA, předsedkyně výboru Sekce biochemických laborantů 

ČSKB 

Na návrh výboru Sekce biochemických laborantů ČSKB bylo Petru Coufalovi uděleno 

čestné České společnosti klinické biochemie v září 2017 

 


