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Soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“
Competition of young researchers ”For the Prize of the National Institute of Public Health“
Jaroslav Mráz
V adventním čase, 10. prosince 2013, proběhla v SZÚ
s podporou paní ředitelky ing. Jitky Sosnovcové tradiční soutěž mladých badatelů „O cenu SZÚ“. Letošní již 23. ročník
soutěže, která je limitována věkem do 35 let, byl ve znamení
slušné účasti soutěžících (celkem 11), naprosté početní převahy paní a dívek nad muži (10:1), a nadpolovičního zastoupení
studií s využitím molekulárně genetických metod. Soutěžní
práce byly rozděleny do dvou sekcí: sekce hygienické a sekce
mikrobiologicko-epidemiologické.

Do sekce hygienické se přihlásili:
Mgr. Brynychová Veronika, CTZB, oddělení toxikogenomiky
Mgr. Elsnerová Kateřina, CTZB, oddělení toxikogenomiky
Ing. Hanušová Kristýna, CTZB, oddělení pro chem. bezpečnost výrobků
Mgr. Hlaváč Viktor, CTZB, oddělení toxikogenomiky
Mgr. Kunická Tereza, CTZB, oddělení toxikogenomiky
MUDr. Šikolová Veronika, CPVZ, oddělení podpory zdraví,
pracoviště Brno

Soutěžní práce nebo soubory prací podalo celkem 11 mladých kolegů: 5 pracovníků z Centra toxikologie a zdravotní
bezpečnosti (CTZB), jedna pracovnice z brněnského pracoviště Centra podpory veřejného zdraví (CPVZ) a 5 pracovnic
z Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM).

Do sekce mikrobiologicko-epidemiologické se přihlásily:
Bc. Jurzykowská Lucie, DiS., CEM, oddělení epidemiologie
infekčních nemocí
Mgr. Klepetková Helena, CEM, oddělení sexuálně přenosných
nemocí
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Mgr. Křížová Lenka, CEM, oddělení bakteriální genetiky
Ing. Marejková Monika, CEM, oddělení bakteriální rezistence a alimentárních střevních infekcí
Mgr. Vacková Zuzana, CEM, oddělení bakteriálních vzdušných
nákaz
Soutěž proběhla podle zavedeného scénáře, kdy práce publikované za poslední rok (původní výzkumné studie, přehledná
sdělení a abstrakty, a to práce jednotlivé nebo jejich soubory)
jsou nejprve předloženy recenzentům, kteří je ohodnotí podle
jednotných kritérií, a poté následuje osobní prezentace autorů
a diskuse. Při ní soutěžící vesměs prokázali velmi dobrou
schopnost interpretace svých výsledků a celkové orientace ve
svém oboru.
Osobní prezentaci posuzovala odborná porota ve složení:
Ing. Marie Ehrlichová (CTZB), MUDr. Věra Faierajzlová, CSc.

(CPVZ), RNDr. Marek Malý, CSc. (OBI), RNDr. Jaroslav
Mráz, CSc. (CHPPL), RNDr. Vratislav Němeček, CSc. (CEM)

a RNDr. Petr Petráš, CSc. (CEM).
V sekci hygienické byly do nejvyšší kategorie ohodnoceny příspěvky Mgr. V. Brynychové a Mgr. V. Hlaváče.
V sekci epidemiologicko-mikrobiologické to byly příspěvky Mgr. H. Klepetkové, Mgr. L. Křížové a Ing. M. Marejkové. Všichni tito účastníci dostali odměnu 4 000,- Kč.
Celkově byla soutěž dotována sumou 31 000,- Kč.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme úspěšné pokračování jejich výzkumné práce i v letech následujících.
Zapsal:

RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.
předseda odborné poroty
10. 12. 2013
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