
Ústav klinické biochemie a diagnostiky 

Školící místo – Metody molekulární biologie 

Určeno pro:  analytiky oboru klinické biochemie 

Místo konání:  ÚKBD – pracoviště molekulární biologie 

Termín:   dle dohody (1 týden) 

Počet účastníků:  1 

Školitel:   PharmDr. Lenka Plíšková 

    doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. 

                                       RNDr. Jana Nekvindová, Ph. D. 

Náplň: program dle individuálních poţadavků uchazeče zaměřený  na metody 

molekulární biologie (různé typy izolace genomové DNA a 

DNA/RNA různých patogenů, PCR a její modifikace, reverzní 

transkripce, real-time PCR, elektroforetická detekce produktu, 

sekvenování nukleových kyselin, restrikční analýza, reverzní 

hybridizace), pravidla provozování DNA banky, správnou laboratorní 

praxi v mol.biol. laboratoři, kontrolu kvality, akreditační procesy a 

dále zaměřený na vyuţití mol.biol. technik v klinické biochemii, 

klinické mikrobiologii, lékařské genetice, klinické imunologii, 

klinické hematologii, molekulární patologii a dalších. 

Účastnický poplatek: 12.500,- Kč za týden 

 

Školící místo – Analytické metody v toxikologii a klinické farmakologii 

Určeno pro: pracovníky klinických laboratoří (farmaceuty, lékaře, VŠ pracovníky 

s chemickým zaměřením) 

Místo konání: ÚKBD – úsek klinické a forenzní toxikologie a úsek klinické 

farmakologie 

Termín:   dle individuální dohody (max.2 týden) 

Počet účastníků:  1-3 

Školitel:   PharmDr. V. Voříšek 

    PharmDr. V. Fürmanová, Ph.D. 

    PharmDr. J. Maláková 

Náplň: program dle individuálních poţadavků uchazeče zaměřený na 

imunochemické, separační a spektrální metody (TCL, GC/MS, 



LC/MS (/MS), HPLC s UV a fluorescenční detekcí aj.) vyuţívané pro 

screening předem neznámých nox v klinické a forenzně toxikologické 

praxi, interpretace EI, API hmotových spekter při identifikaci látky, 

efektivní komunikaci lékař – analytik při léčbě intoxikovaného 

pacienta, dále zaměřený na kvantitativní analýzu léčiv a jejich 

metabolitů (terapeutické monitorování léčiv) včetně klinicko-

farmakologické interpretace (farmakologické modelování), databáze 

analytických, farmakologických a toxikologických dat 

Účastnický poplatek: 10.000,- Kč za 1 týden (resp. dle počtu dní) 

 

Školící místo v klinické biochemii pro zdravotní laboranty studující bakalářský obor 

Určeno pro:  zdravotní laboranty studující bakalářský obor příslušné fakulty 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   termín předem stanoven 4x ročně 

Počet účastníků:    24 ročně 

Školitelka:  Bc. Jana Blaţková 

    doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.  

Náplň:   program lze přizpůsobit individuálním poţadavkům uchazeče 

Účastnický poplatek: bez poplatku 

 

Školící místo – odborná stáž v přípravě k atestaci z klinické biochemie 

Určeno pro:  lékaře oboru klinické biochemie 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  6 účastníků ročně 

Školitel:   prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 

    doc. MUDr. Pavel ţivný, CSc. 

    MUDr. Ladislava Pavlíková 

Náplň:   program dle vzdělávacího akreditovaného programu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáţí 

 

Školící místo – odborná stáž v klinické osteologii 

Určeno pro:  lékaře v klinické osteologii k získání zvláštní odborné způsobilosti 



Místo konání:  Osteocentrum ÚKBD 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  5 účastníků ročně 

Školitel:   prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 

    doc. Pavel Ţivný, CSc. 

    MUDr. Ladislava Pavlíková 

Náplň:   dle vzdělávacího programu nástavbového oboru „Klinická osteologie“ 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáţí 

 

Školící místo – odborná stáž v přípravě k atestaci z klinické biochemie 

Určeno pro:  analytiky oboru klinická biochemie 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  6 ročně 

Školitel:   prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 

Náplň:   program dle vzdělávacího akreditovaného programu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáţí 

 

Školící místo – odborná stáž v přípravě k atestaci z klinické biochemie 

Určeno pro:  farmaceuty 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  6 ročně 

Školitel:   prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 

Náplň:   dle vzdělávacího akreditovaného programu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáţí 

 

Školící místo v klinické biochemii pro zdravotní laboranty – praktická část specializačního 

vzdělávání 

Určeno pro:  zdravotní laboranty v oboru klinické biochemie studující PSS 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   dle dohody 



Počet účastníků:  5 za 1 rok 

Školitelka:  Bc. Jana Blaţková (vedoucí laborantka)  

Náplň:   dle vzdělávacího akreditovaného programu 

Účastnický poplatek: 2.930,- Kč + základní sazba DPH / 1 týden stáţe 

 

 

 

 


