
  
 

Příloha č. 1 
Prof. Masopust 
 
 
 
   
                                                                                                    V Praze dne 28. ledna 2009 
 
 
 
Vážený pane profesore, 
 
 dovolte mi, abych Vám  při příležitosti Vašeho významného životního jubilea, kterého se v těchto dnech 
dožíváte, popřál mnoho zdraví, osobních i dalších profesních úspěchů. 
 Vím, že jste  celý svůj odborný život zasvětil klinické biochemii, které jste se věnoval od roku 1956, tedy již 
od počátků svého působení na nynější 2. lékařské fakultě UK.  Působil jste také jako proděkan fakulty, řadu let 
pracoval  jako hlavní odborník ministerstva zdravotnictví,  přednosta Ústavu klinické biochemie, člen vědecké rady 
2. LF a také člen vědecké rady UK. V současné době jste jejím čestným členem. Jste jedním  ze zakladatelů oboru 
klinická biochemie u nás a Vaše pedagogická a vědecká činnost je  velmi rozsáhlá. Jste prvním autorem skript 
klinické biochemie a  skript patobiochemie. Vybudoval jste výuku klinické biochemie a patobiochemie na 2. lékařské 
fakultě a podle tohoto modelu postupuje většina lékařských fakult v ČR. Významně jste se podílel na postgraduální 
přípravě jako školitel doktorského studia a specializační přípravy. Dosud se podílíte na pregraduální výuce mediků, 
bakalářů a postgraduálních studentů.  

Vaše vědecká a výzkumná činnost a z toho vyplývající činnost publikační a vysoký citační index zejména 
prací o alfa-fetoproteinu, kde patříte ke světovým spoluobjevitelům této významné molekuly. 

Vážený a milý pane profesore,  
Váš přínos pro rozvoj české medicíny a zejména oboru klinická biochemie je úctyhodný a zcela 

nezpochybnitelný a dovolte mi abych Vám jménem České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti 
J.E.Purkyně poděkoval za vše co jste pro klinickou biochemie a laboratorní medicínu vykonal. popřál Vám hodně 
zdraví, elánu štěstí pohody do dalších let. Velmi si vážím všeho, co jste do současnosti vykonal a Vaše práce bude  
pro mne vždy inspirací a zdrojem poučení. 
  
 
S úctou 
                                                               
 

                                                               prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
                                                                                      předseda ČSKB ČLS JEP  
 

 
 
 
Vážený pan  
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 
Ústav klinické biochemie  a patobiochemie 2.  LF UK 
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150 00 Praha 5 
 
 
 
 
 
 




