
Vážené kolegyně  a kolegové,  
děkuji vám za důvěru, které se mi dostalo v prvním kole voleb.  
V případě zvolení do výboru sekce biochemických laborantů bych ráda navázala a 
pokračovala v prosazování vyššího zapojení zdravotních laborantů do řízení a zvyšování 
kvality práce v laboratořích, zviditelnění úlohy zdravotních laborantů ve zdravotnickém 
systému a podporování aktivní i pasivní účasti laborantů na odborných akcích. 
 
Bc. Jana Blažková 
 
  



Vážení kolegové a vážené kolegyně, 
Pravděpodobně i vy si uvědomujete, jak obtížně se přijímají do laboratoří pracovníci 

na pozici laboranta. Došlo k tomu na základě systematických změn, které vedly k prodloužení 
vzdělávání zdravotního laboranta pracujícího bez odborného dohledu ze 4 na 7 let. 
 Mám mnohaletou zkušenost s výukou zdravotních laborantů i laboratorních 
asistentů, spolupracovala jsem na vytváření vzdělávacích dokumentů pro MŠMT. Ráda bych 
přispěla ke změně ve vzdělávání zdravotních laborantů, aby adepti byli schopni dosáhnout 
požadovaných znalostí a dovedností a jejich nadřízení byli spokojeni s jejich adaptací a 
začleněním do provozu laboratoře. 
K tomu je zapotřebí:  

- Jasně definovat znalosti a dovednosti potřebné pro práci laboranta v období stále se 

rozvíjející automatizace a robotizace 

- Vymezit kompetence těchto pracovníků 

- Vstoupit do jednání se vzdělávacími institucemi, vysvětlit potřebné požadavky a zjistit 

současné možnosti a limity ve vzdělávání a následně se školami trvale spolupracovat 

Tato vize přesahuje rámec výboru ZL a vyžaduje spolupráci všech členů ČSKB, proto se 
prosím při hlasování nejprve rozhodněte, zda jste ochotni konstruktivně spolupracovat. 
 
Mgr. Beránková  
 
  



Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, 
děkuji za vaši důvěru v prvním kole voleb. Ráda bych vás všechny, kteří poskytujete společně 
se mnou laboratorní vyšetření našim pacientům, seznámila s představou mé činnosti v 
příštím volebním období, pokud budu zvolena. Předchozí pandemické období jasně ukázalo 
roli laboratoří ve zdravotnictví a v celé společnosti. Navíc zdůraznilo další aspekt laboratorní 
činnosti, o kterém se sice teoreticky ví, ale nevěnuje se mu dostatečná pozornost. Jedná se 
potřebu spolupráce a integrace dílčích laboratorních služeb a oborů do jediného 
integrovaného a koordinovaného celku. Integrace úsilí lékařů, vysokoškolských pracovníků, 
laborantů a asistentů. S následky pandemie, kterých jsme sami svědky, se bez integrovaného 
přístupu pracovníků různých kategorií a laboratorních oborů efektivně nevyrovnáme. 
Činnost ve výboru ČSKB, jménem sekce biochemických laborantů, bych chtěla zaměřit právě 
tímto směrem a pomoci prosadit cestu směřující k interdisciplinárnímu přístupu. Týmový 
přístup je již v naší době jediným možným východiskem a jiný, prosazující partikulární zájmy 
oborů a jedinců není udržitelný. Pokračování v rozvoji edukační činnosti je dalším bodem, 
kterému bych chtěla věnovat své úsilí. 
          Martina Bunešová 
  



Vážené kolegyně a kolegové, 
děkuji vám za důvěru, kterou jste mi dali v prvním kole voleb. V případě zvolení do výboru 
sekce biochemických laborantů bych rád navázal na práci výboru dosavadního, zejména 
v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů. Také mi není jedno, že stále existují rozdíly mezi 
laboranty a sestrami. A proto bych se chtěl nadále snažit i ve spolupráci s Českou asociací 
zdravotních laborantů o minimalizaci těchto rozdílů. Aby se povolání zdravotního laboranta 
dostalo do povědomí nejen odborné veřejnosti.   
 
Petr Coufal 
 
  



Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
děkuji za vaše hlasy v prvním kole. V případě mého dalšího zvolení do výboru zdravotních 
laborantů bych navázala na činnosti, kterým se věnujeme už nyní.  

• příprava a organizace odborných vzdělávacích akcí pro zdravotní laboranty a 

laboratorní asistenty, 

• zajišťování úzké spolupráce s ostatními odbornými a profesními společnostmi (např. 

ČAS), 

• komunikace se zástupci MZČR a to nejen v  oblasti příprav novelizací zákonů a 

vyhlášek, ale i formou připomínkových řízení v jiných zaslaných materiálech,  

• pokračovat v dlouhodobé snaze o minimalizaci rozdílů mezi srovnatelnými 

povoláními (tedy zdravotními laboranty - všeobecnými sestrami a laboratorními 

asistenty - praktickými sestrami) 

• snaha o zvyšování společenské prestiže našeho krásného oboru a motivace kolegů, ke 

vstupu do odborné společnosti 

Mgr. Veronika Hauerová 
 
  



Vážené kolegyně a kolegové, 
děkuji vám za důvěru, které se mi dostalo v prvním kole voleb. 
Ráda se i nadále budu podílet 
- na organizaci odborných seminářů, sjezdů, konferencí a dalších akcí pořádaných 
výborem  
- na změně zařazení zdravotních laborantů v katalogu prací a rozpětí platových tříd   
- na vytváření podmínek pro personální stabilizaci laborantů 
- na přípravě a revizi předpisů, metodických pokynů a dalších dokumentů týkajících se 
zdravotnického povolání  
- na řízení a zvyšování kvality práce v laboratoři 
- na edukaci zdravotnických pracovníků zejména v oblasti preanalytické fáze 
laboratorních vyšetření. 
 
Bc. Jahodová Bronislava 
 
  



Pokud budu zvolena do Výboru sekce zdravotních laborantů, chtěla bych využít své 
zkušenosti v oblasti pregraduálního a postgraduálního vzdělávání.  
Pracuji na Oddělení laboratorní medicíny v Masarykově onkologickém ústavu v Brně na 
pozici vedoucí laborantky. Mám zkušenosti s týmovou prací v rámci MOÚ.  
Dále se podílím na výuce zdravotních laborantů na Střední zdravotnické škole a Vyšší 
odborné zdravotnické škole v Brně.  
Působím také jako garant specializačního vzdělávání zdravotních laborantů  v Klinické 
biochemii v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.  
Ráda bych se podílela na organizaci a pořádání vzdělávacích aktivit ČSKB.  
Jako velmi důležité vnímám finanční ohodnocení práce laboratorních pracovníků a určitou 
nevyváženost v rámci nelékařských zdravotnických profesí. Chtěla bych při tom 
spolupracovat i s Českou asociací zdravotních laborantů.  
 
Mgr. Lucie Juránková, MBA 
 
  



Vážené kolegyně a kolegové, 
předně Vám děkuji za projevenou důvěru v prvním kole voleb, kterou jsem byl trochu 
zaskočen. Má vize v případě zvolení do výboru sekce zdravotních laborantů je pokračovat v 
bezchybném fungování jako doposud. Chtěl bych více zapojit zdravotní laboranty do řízení a 
zvyšování kvality práce v laboratořích. 
 
Mgr. Peter Lajoš 
 
  



Od roku 1992 pracuji na Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc na pozici 
zdravotního laboranta. V současné době také jako zástupce vedoucího úseku POC 
technologií FN Olomouc.  
Od roku 2021 jsem členem Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje. 
 
Hlavní cíle práce Vašeho zástupce v ČSKB spatřuji tyto: 
 
Zlepšení komunikace v rámci sekce laborantů. Přinášení podrobnějších zpráv o činnosti 
výboru, o hmatatelných úspěších sekce. 
Mnoho z kolegů se ptá po významu členství v ČSKB? K čemu je takové členství třeba? Co jim 
přináší? 
Musíme si uvědomit, že každý rok k nám přibývají noví kolegové a je třeba s nimi pracovat, 
vysvětlovat, motivovat.  Komunikace musí být srozumitelná a uvěřitelná. Nejlepší PR je 
doporučení služebně starších kolegů, ale ti mnohdy sami neumí výhody členství zdůvodnit. 
Že by chyba v Matrixu? 
 
Zlepšení mediálního obrazu práce laborantů. Kdy, když ne teď? Teď je ta nejlepší doba. Práce 
laboranta je důležitá! Buďme na ni hrdi. Zkusme být hlasitější a víc bojovat o své místo na 
slunci. Chtějme za svou odbornou práci srovnatelné ohodnocení s jinými zdravotnickými 
profesemi! 
 
Zdravotní asistent …Nepřijde vám trestuhodné, že výsledkem čtyřletého studia, zakončeného 
maturitou (!), je pracovník, který je nucen pracovat pod odborným dozorem? Navraťme 
tomuto oboru důstojnost a vraťme středoškolským laborantům jejich odbornost a 
samostatnost! 
 
Napravme křivdu v platových tabulkách! O rozšíření platových tříd pro laboranty se již jedná. 
To je dobře, velmi dobře. Lepší pozdě, nežli nikdy… 
Nicméně všimli jste si, že čím víc se prodlužuje doba odchodu do důchodu, tím víc se 
neprodlužují platové stupně? Takže i když strávíme v práci téměř 45 let, poslední pozitivní 
motivace ve zvýšení platu nás oblaží naposledy po 32 letech? Smutné a demotivující na 
sklonku pracovní části života… Spojme se a spolu s dalšími obory se hlasitě hlasme o svá 
práva! 
 
Mgr. Mgr. Isabela Pospíšilová 
  



Vážené kolegyně a kolegové, 
 
děkuji vám za důvěru, kterou jste mi dali v prvním kole voleb. V případě dalšího postupu bych ráda 
navázala na činnosti, kterým se věnuji už nyní. 

• podpora organizování odborných akcí pořádaných sekcí laborantů ČSKB 

• propagace celoživotního vzdělávání zdravotních laborantů napříč zdravotnickými obory 

• spolupráce s ostatními odbornými a profesními společnostmi 

• aktivní podpora v jednáních o vyrovnání postavení laborantů a sester a s tím související vnímání 

důležitosti profese laboranta mezi odbornou i laickou veřejností 

Eva Klímová 

 


