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Vážení kolegové, milí studenti,
pořádání studentské konference oboru Zdravotní laborant na Fakultě zdravotnických studií ZČU v
Plzni patří k tradici, která má svůj počátek ještě v dobách, kdy výuku tohoto oboru zajišťovala Katedra
teoretických oborů. V počátcích zde vystupovali studenti třetího ročníku a prezentovali své
zkušenosti z praktických stáží. Šlo tehdy hlavně o to naučit se mluvit před ostatními, ale také o to
sdělit své zkušenosti ze stáží studentům nižších ročníků. Konference již tehdy plnila tyto základní cíle,
nicméně příspěvky studentů byly mnohdy dost podobné a postrádaly větší odbornost. Poslední dva
ročníky jsme již chtěli, aby přednášky studentů obsahovaly vždy popis nějaké laboratorní metodiky.
To se dařilo někdy více, někdy méně, neboť formální náležitosti nebyly jasně definované. Dá se ale
říci, že úroveň konference měla za tyto poslední roky již jednoznačně vzestupnou tendenci. Také se
stalo tradicí, že vystupují nejen studenti třetího ročníku, ale i druháci.
V tomto akademickém roce jsme měli v plánu posunout laťku ještě výše. Studenti druhých ročníků
měli za úkol zpracovat a představit laboratorní techniku či metodiku podle jasně daných pravidel,
studenti třetích ročníků pak popsat v krátkosti svoji bakalářskou práci. Odborné i formální náležitosti
příspěvků si vzal na starost pan ing. Tomáš Vlas a posunul tak úroveň zase o kus dál. Jeho zásluhou je
vydání sborníku abstrakt, který má své řádné identifikační číslo a je tak oficiální publikací školy i
našeho oboru. Dalším naším cílem bylo uspořádat konferenci v nějakých reprezentativnějších
prostorách a pozvat na ni řadu významných osobností laboratorní medicíny i fakulty. Tento cíl
zůstane bohužel v tomto akademickém roce nesplněn. To proto, že do našich životů zasáhla
pandemie virového onemocnění Covid-19, která uvrhla Českou republiku i řadu dalších zemí do
nouzového stavu a vedla, mimo jiné, k uzavření všech škol.
Současná situace, kdy není možné uskutečnit studentskou konferenci, ale ani zajistit výuku v klasické
prezenční formě, nás velmi mrzí. Důsledky pandemie budou jistě velmi závažné nejen ze zdravotního,
ale také z ekonomického hlediska. Pravděpodobně budeme muset přehodnotit celou řadu našich
priorit. Ale můžeme si být jistí, že zdraví a péče o něj bude k těm prioritám patřit vždy. Česká
republika zatím obstála v boji s touto pandemií velmi dobře. A k základním pilířům tohoto úspěchu
patří zcela jistě zdravotníci, což, zdá se, reflektuje i politická reprezentace našeho státu. To je jistě
jedna z mála věcí, která nás může po právu těšit a dodávat nám chuť do další práce. S fungováním
zdravotnictví samozřejmě úzce souvisí výchova nových kolegů, což by měla být v budoucnu další
jednoznačná priorita. Píšu to zde proto, aby nebylo vše tak negativní a abychom si uvědomili, že naše
práce a naše studium dává smysl, který tato těžká doba podtrhla.
Nyní bych nám všem chtěl popřát hlavně hodně zdraví, studentům pak hodně úspěchů u zkoušek i
v profesním životě. Za rok se snad sejdeme na studentské konferenci již v lepších časech.

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA
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