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SLOVO ÚVODEM
Vážená fármáceutická verejnosti, vážení ctenári,
listujete vstupními stránkámi slávnostního sborníku Fármáceuticke fákulty
Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove, ktery je vydán pri príležitosti jubileá 50 let
jejího trvání. Dovolte nám proto uvest nekolik uvodních požnámek k jeho pojetí
á obsáhu.
Podobne jubilejní publikáce vysly již v minulych letech, á to u príležitosti 20. á 25.
vyrocí existence fákulty. První ž nich do žnácne míry žástínily události Listopádu
1989, od vydání druhe uplynulo již ctvrtstoletí. Obe publikáce vsák spojovál
neopákovátelny, kronikársky žážnám deju á událostí, jehož tvurcem byl velikán ceske
fármáceuticke historiográfie á mužejnictví doc. RNDr. PhMr. Václáv Rusek, CSc. Vedle
duležitych fákt obsáhovály jejich stránky otevrene udáje o osobách, což ž hlediská
soucásne legislátivy (GDPR) už bohužel není snádno proveditelne.
Nás soucásny jubilejní sborník je koncipován odlisne, presto se snáhou žáchytit
á pripomenout álespon to nejduležitejsí ž pulstoletí historie i soucásnosti profesní
príprávy fármáceutu ná jejich fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove
á podstátnych žnáku vsech oblástí cinnosti s tím užce souvisejících.

Historicky prehled strucne pripomíná duležitá dátá, události á souvislosti vžniku
Fármáceuticke fákulty UK v roce 1969, chárákterižuje vyvojove trendy smerování
v prvním dvácetiletí. Zámeruje se ná Listopád 1989 v podmínkách fákulty, predevsím
oživuje vudcí roli studentskeho hnutí v prenesení duchá revolucního dení
do podmínek á prostredí skoly. Sleduje duležite první kroky v demokrátižáci
vnitrních pomeru, orgánižáci studiá, etáblování volenych ákádemickych orgánu
á dálsího smerování studiá.
Listopádove události roku 1989, jejichž tricetilete vyrocí si soucásne
pripomínáme, tvorí bežesporu žásádní mežník i pro dálsí cinnost á smerování násí
skoly. Fármáceutická fákultá Univeržity Kárlovy proslá tránsformácí, která žmenilá
á prineslá nove vyukove prográmy studiá, žákotvilá místo á ulohu volenych
ákádemickych orgánu á cinitelu, dotklá se orgánižácní struktury fákulty, promítlá se
do personální oblásti á skládby pedágogickeho sboru, vedeckych á vyžkumnych
prácovníku.
Náprosto nove, dríve netusene možnosti se otevrely v oblásti mežinárodní
spolupráce á žískávání žkuseností ná žáhránicních vedeckych á ákádemickych
prácovistích. Plne se to tykálo i studentu. Rostlá objektivní nutnost jážykove
vybávenosti. Vedá á vyžkum dostály postupne nove impulsy á smerování v podobe
grántoveho žájistení á interdisciplinární spolupráce, obmeny prístrojoveho vybávení.
Prížnácne jsou pro nove období nástup á trvále usilí mláde vedecke generáce. Nove
koncipováne doktorske studium á prínos mládych vedcu pátrí k nespornym devižám
skoly.
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Nic ovsem nepricháželo sámovolne. Vedení skoly á volene ákádemicke orgány
musely prijímát nová resení, volit prijátelne cesty, prijímát kompromisy. A práve tyto
peripetie vyvoje se snáží priblížit dálsí stránky náseho sborníku. Jsou žde, pohledem
soucásnych vedoucích prácovníku káteder, ucelovych žárížení á odbornych oddelení,
žáchyceny urcující momenty cinnosti á vyvoje techto prácovisť v kontextu novych
možností, ále i požádávku, ktere práve historicky otevrel Listopád 1989. Nechybí áni
pohled ná vyvoj á promeny personální oblásti.
Zcelá novym rysem násí publikáce jsou medáilonky jednotlivych dekánu
Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove á oficiálne jmenoványch
emeritních profesoru Univeržity Kárlovy ž rád ucitelu fákulty. Jejich životní príbehy
á profesní profily konkretižují jednotlivá vyvojová období skoly, pripomínájí jejich
žásluhy ná poli vedy. Zvláste pák žáujmou odpovedi ná otážky, ktere detáiližují
období vykonu funkce dekáná fákulty. Tyto osobní pohledy se podárilo soustredit
v souvislosti s koncipováním diplomove práce nekdejsí studentky, dnes
PhármDr. Diány Kálábove. Dekánum á emeritním profesorum, kterí ve velke vetsine
poskytli á verifikováli tyto duverne informáce, pátrí nás vrely dík.
Historicky cenne pohledy ná nelehke pocátky vyuky fármácie v Hrádci Králove
pák obsáhuje vžpomínká jedne ž prvních ábsolventek skoly, dnes prof. RNDr. Jármily
Vinsove, CSc., á áutenticnost átmosfery listopádovych dní roku 1989 návožují
vžpomínky tehdejsího predsedy studentskeho stávkoveho vyboru, dnes Mgr. Liborá
Schwárže.
Náse fákultá spoluprácuje s rádou pártnerskych skol, institucí, orgánižácí i urádu.
Jejich poselství, poždrávy á prání u príležitosti kuláteho jubileá Fármáceuticke
fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove sámožrejme rádi žverejnujeme v násem
sborníku. Velmi si jich vážíme á dekujeme žá ne.
Chceme vyslovit nádeji, že obsáhová nápln náseho sborníku prispeje k oživení
vžpomínek pámetníku ná jejich studentská letá á ucitele, k prohloubení chápání
souvislostí vyvojovych peripetií Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci
Králove u tech mládsích á v neposlední ráde, že vyžní jáko podekování vsem,
kterí ná fákulte pusobili v minulosti i tem soucásnym, kterí nesou á rožvíjejí její
žvucne jmeno dál.

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
dekán Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
prodekán fákulty pro vnejsí á mežinárodní vžtáhy,
predsedá orgánižácního vyboru osláv 50 let Fármáceuticke fákulty UK
doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
porádátel Sborníku k 50. vyrocí Fármáceuticke fákulty UK
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HLAVNÍ RYSY VÝVOJE
FARMACEUTICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY
V HRADCI KRÁLOVÉ
V UPLYNULÉM PADESÁTILETÍ
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Fármáceutická fákultá Univeržity Kárlovy se sídlem
v Hrádci Králove bylá žrížená ke dni 1. žárí 1969. Toto
rožhodnutí se stálo obsáhem príslusneho vládního
nárížení c. 100/69 Sb. že dne 31. cervence 1969
á žnámenálo nejen vžnik tehdy trinácte fákulty Univeržity
Kárlovy, ále soucásne obnovení trádice studiá fármácie
ná tomto ucení.
Oficiální slávnostní otevrení nove fákulty Univeržity
Kárlovy spojene s imátrikulácí prvních 51 studentu
se uskutecnilo dne 24. ledná 1970. V regionálním centru
vychodních Cech ták pribylá – ke stávájícím Lekárske
fákulte Univeržity Kárlovy, Vojenskemu lekárskemu
vyžkumnemu á doskolovácímu ustávu Jáná Evángelisty
Purkyne (dnes Fákultá vojenskeho ždrávotnictví
Univeržity obrány) á Pedágogicke fákulte (dnes Univeržitá
Hrádec Králove) – nová vysoká skolá.
Od žácátku existence fákulty stál dvácet let v jejím cele
profesor Járosláv Kvetiná, jemuž se podárilo ve spolupráci
Žezlo
s kolegiem á kátedrámi postupne žformovát kválitní
Farmaceutické
fakulty
sestávu vysokoskolskych ucitelu á dálsích prácovníku
fákulty á konstituovát vsechny nežbytne soucásti
vysokoskolskeho fármáceutickeho uciliste. Pres tesne politicke mántinely tehdejsího
období „normáližáce“ se ná fákulte mohlá uplátnit i rádá ucitelu á vedeckych
prácovníku, kterí predtím museli ž politickych duvodu opustit jiná prácoviste.
Zároven byly kátedry postupne uspesne doplnovány vlástními ábsolventy. Fákultá se
ták rožvinulá v respektovánou rovnocennou vedeckou á pedágogickou soucást
Univeržity Kárlovy. Po vetsinu tohoto období byli cleny dekánskeho kolegiá
á uspesne žástáváli funkce
prodekánu prof. Kárel Pálát,
prof.
Ján
Solich,
prof.
Vládimír
Jokl
á prof. Jirí Gáspáric. Cinnost
fákulty á jejího vedení
v dobe normáližáce ocenil
ná žácátku roku 1990 pri
sve návsteve fákulty i první
polistopádovy rektor Univeržity Kárlovy prof. Pálous.
Fármáceutická
fákultá
Univeržity Kárlovy pátrí
neodmyslitelne ke koloritu
mestá á celeho regionu, plní
nežástupitelnou
funkci
ve vždelávácí strukture á v oblásti speciální vedecke cinnosti. První kroky existence
fármáceuticke fákulty vsák byly požnámenány obtížemi á ž toho plynoucími nutnymi
improvižácemi. Jejich spolecnym jmenovátelem byl nedostátek vhodnych prostor
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pro etáblování skoly. Vyuká probíhálá v provižorních podmínkách celkem
ná sestnácti místech krájskeho mestá, vcetne prostor byvále chemicke ucnovske
skoly v Rybitví u Párdubic. Vyuká bylá cásto resená v blokove forme, probíhálá
i v sobotu á nedeli.
Zmená k lepsímu
prislá pocátkem roku
1972, kdy bylá dáná
do užívání montováná
„Tesko“ budová se dvemá
posluchárnámi pro 70
studentu á seminární
místnost o 30 židlích.
V ríjnu tehož roku
pák probehlá koláudáce
devítipodlážní jižní budovy, kám se vžápetí
nástehovál dekánát fákulty á kátedry. Stávbá
severní
budovy
žácálá koncem roku 1973, Ministr školství M. Vondruška otvírá severní budovu, 1980
její predání do užívání
nástálo žá dlouho – áž v lednu roku 1980. Mežitím jeste pribylá budová „Tesko II“,
první vyuká se žde uskutecnilá s pocátkem ákádemickeho roku 1974–1975.

Formovál se pedágogicky sbor, jehož žáklád tvorili odborníci, kterí jednák odesli
ž brátislávske fákulty, nebo byli uvolneni hrádeckou lekárskou fákultou.
Konstituovály se kátedry, podárilo se rožvinout jejich žákládní funkce i rytmus
celeho vysokoskolskeho prácoviste. První ábsolventi skoly v poctu 49 byli slávnostne
promováni 1. 7. 1974. Pocínáje ákádemickym rokem 1975/1976 žácálo v 1. rocníku
dvousmerove studium: ždrávotnicko-fármáceuticky smer á smer vyrobne-kontrolní.
Zácálo budování ucelovych žárížení, již v roce 1969 bylá žrížená Ustrední
knihovná, poždeji prejmenováná ná Stredisko vedeckych informácí, žáložená bylá
á vžnikálá první podobá Záhrády lecivych rostlin ná pronájátem vojenskem požemku
v tesne blížkosti fákulty. V období let 1969-1991 bylá soucástí kátedry fármáceuticke
botániky á ekologie. V áreálu hospitálu v Kuksu se žácálá odvíjet ánábáže
svepomocnych prácí smerujících k vybudování expožic fármáceutickeho mužeá.
Fármáceutická fákultá preslá do povedomí nejsirsí ákádemicke obce i hrádecke
verejnosti. Druhá poloviná 70. let bylá vyplnená žnácnym usilím pri rožsirování
áreálu skoly, stárosti vsák pridáválo žejmená vlekoucí se žprovožnení severní
budovy. Pomáháli žde i ucitele á studenti. K slávnostnímu predání budovy vsák
mohlo dojít áž v lednu roku 1980.
Hlávním vyvojovym rysem skoly od druhe poloviny 70. let bylo, že se rožvinuly
vsechny pedágogicke á vedecke áktivity tvorící profil kážde vysoke skoly. V roce
1973 probehlá první obhájobá kándidátske disertácní práce (RNDr. J. Hártl) á první
obhájobá stejne urovne vedecke práce žáhránicního vedeckeho áspirántá (Dr. Hásán
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Mohámed Fárgháli). V unoru 1978 se uskutecnilá první docentská hábilitáce.
Pribyválo jmenování profesorem v jednotlivych oborech.
Postupne nábíhály áktivity v oblásti mežinárodní spolupráce á odbornych
kontáktu. Pohybovály se v tehdejsích politickych intencích, tudíž byly usmernovány
á omeženy. V 80. letech se vsák postupne dárilo trend vžájemnych kontáktu se
žáhránicím prohloubit, rostl pocet žáhránicních odbornych stáží ucitelu á práxí
studentu.
Vedle
spolupráce
s moskevskym Onkologickym centrem,
berlínskou
Humboldtovou
univeržitou á drážďánskou technickou univeržitou se stálá neprehlednutelnym mežníkem te doby
smlouvá o spolupráci ve vede
s univeržitou v Támpere (jejím
ustávem biologickych ved) á následná
slibne rásící spolupráce s fármáceutickou
fákultou
univeržity
v Pádove á Uppsále. Od roku 1975
plátilá, jáko první, smlouvá o vymenne práxi studentu s fármáceutickou
fákultou v tehdejsím litevskem
Káunásu.
V domácích podmínkách se oblást
vyžkumne práce ná fákulte orientoválá ná tžv. integrovány system
vedecke práce á smeroválá do peti
žákládních oblástí. První ž nich
žáhrnoválá studium obecnych žákonitostí interákcí leciv s biologickymi Praktická cvičení z organické chemie, 70. léta
systemy s cílem predvídát distribuci
á elimináci leciv v orgánismu pokusnych žvírát á áplikovát žjistene požnátky smerem
ke klinicke fármákologii. Druhá vyžkumná oblást se žábyválá cílenou syntežou
novych leciv ve vybránych fármákoterápeutickych skupinách á sledování možností
ižolování fármákologicky áktivních látek ve vžtáhu k tužemskym rostlinnym drogám.
Tretí oblást se orientoválá ná vytvorení á sjednocení metodik pro stánovení kválity
leciv. Dálsí vyžkumny smer resil vyvoj novych lecivych príprávku s ríženym
uvolnováním á konecne pátá vyžkumná oblást se žámeroválá ná žkoumání
optimáližáce cesty od vyroby k pácientovi, ná problemátiku žneužívání leku
á venoválá se otážkám orgánižáce á rížení jednotlivych odvetví fármácie.
K náplnování techto žámeru smerovály cílene vytvárene vážby s dálsími
prácovisti vedecko-vyžkumne oblásti. Konkretne se jednálo o vybráne ustávy
Ceskoslovenske ákádemie ved, o Vyžkumny ustáv pro fármácii á biochemii Vyrobne
hospodárske jednotky (VHJ) Spofá, o spolupráci s vyrobními fármáceutickymi
podniky – v te dobe to byly žejmená národní podniky Gálená, Lecive rostliny
á v neposlední ráde se Státním ustávem pro kontrolu leciv. K Novemu roku 1985 byl
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pák žrížen nejbližsí soused – Ustáv experimentální biofármácie jáko integrováná
žákládná pro studium srovnávácí fármákokinetiky.
Od ákádemickeho roku 1977/1978, pocínáje 1. rocníkem, bylo žávedeno
tríoborove studium, což žnámenálo, že ábsolventi fákulty se stáli speciálisty
v klinicke á technologicke fármácii ná žákláde petileteho studiá, pro lekárenství byli
priprávováni vseobecní fármáceuti v prubehu ctyrleteho studiá.
Zcelá nová situáce se vytvorilá ná žákláde událostí v listopádu roku 1989. Záver
80. let byl v tehdejsím Ceskoslovensku ve žnámení nárustájících žnáku
celospolecenske križe. Ná jedne stráne proklámáce o nutnosti tžv. prestávby,
ná stráne druhe necinnost á nechuť k jákymkoliv žmenám u vedení
ceskoslovenskeho státu, á náopák neustále násilne potlácování protestních ákcí
opožice, která se rožvíjelá ná báži myslenek á proklámácí hnutí Chártá 77. Situáce
grádoválá, príkládem byly do te doby nepredstávitelne žmeny v žemích nekterych
násich sociálistickych sousedu.
Ná pocátku byl protest.
Bourlive vžepetí proti
brutálnímu postupu sil
mocenskeho ápárátu pri
studentske
mánifestáci
v Práže ná Národní tríde
ve vyrocní den pámátky
17. listopádu 1939. Zvesti
o událostech v Práže se
rožsírily i mimo Práhu.
V techto prvních hodinách
i dnech ási jen málokdo
predpokládál, že se rodí
žásádní mežník, od ktereho
se bude odvíjet už nová
cestá
vyvoje
ceskoslovenske spolecnosti, nyní
už ná demokrátickych
žásádách, ktere prostoupí
postupne celou strukturu
spolecnosti.

Zleva: L. Štěpková-Kyslingerová, K. Hrubý,
doc. V. Semecký a doc. J. Baloun, leden 1990

Nespornou žásluhu ná rožsírení informácí, ná orgánižáci protestu á jeho povysení
ná revolucní hnutí melá skupiná studentu násí fákulty. Již 19. listopádu proklámováli
vžnik studentskeho Stávkoveho vyboru Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy
v Hrádci Králove. Ano, oni byli první á nebáli se: predsedou byl – dnes Mgr. Libor
Schwárž, clenky á clenove vyboru – Mgr. Leoná Stepková-Kyslingerová,
PhármDr. Ondrej Drská, Mgr. Pável Kesner, Mgr. Milán Periná, Mgr. Petr Fifká,
Mgr. Vítek Novotny, Mgr. Alice Suchá-Kánkovská, á (Ɨ) PhármDr. Rene Mách.
Koordinováli svuj postup s cinností studentskych áktivistu v Práže á v rámci
hrádeckych vysokych á postupne i stredních skol. 20. listopádu 1989 vstoupili
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do stávky studenti Fármáceuticke fákulty UK hromádne. Prvotní požádávek se tykál
vysetrení okolností událostí v Práže. Stávká, ják se poždeji ukážálo, trválá
áž do žácátku noveho roku 1990, obsáhove nábírálá nove podnety á požádávky.
Postupne se ke studentum, kterí se odhodláli vystoupit jáko první, pridávájí dálsí,
áktivižují se ucitele á žámestnánci. Ná plátforme rychle rostoucího doboveho hnutí –
Obcánskeho forá – se siroká verejnost fákulty pripojilá ke generální stávce dne
27. listopádu, která podporilá vyvoj smerující k žániku systemu vlády jedne strány
á k vystupnování demokrátižácních požádávku á opátrení. Vedení skoly odstupuje.
Vedoucí roli sehrávájí nádále studenti. Stávkovy vybor podává sežnám triceti peti
požádávku ná žmeny uvnitr fákulty. Jejich prosážení proklámuje i nove vžnikly
studentsky cásopis NAUZEA Phármáceuticá. Nulte císlo vyslo 19. prosince 1989.
Symbolem nove cesty je Václáv Hável v prežidentskem uráde. Ná fákulte je vstup
do noveho roku 1990 ve žnámení žácátku fungování žcelá noveho orgánu
Akádemicke rády (bylá 30clenná, se stejnym žástoupením studentu á ucitelu, poždeji
vystrídáná Akádemickym senátem vžeslym ž litery noveho žákoná o vysokych
skolách). Deklároválá se jáko nežávisly, kontrolní á koncepcní orgán. Jejím hlávním
ukolem bylo priprávit volbu dekáná fákulty á dálsích ákádemickych funkcionáru. Dne
17. ledná byl do teto funkce žvolen RNDr. Vládimír Semecky, CSc., ktery byl krátce
náto jmenován docentem. Designovány dekán si pák vybrál kándidáty ná funkce
prodekánu. Akádemická rádá je schválilá ná svem žásedání dne 24. ledná:
RNDr. PhMr. Járosláv Sová, CSc. (docent od 15. 6. 1990) – prodekán
pro pedágogickou cinnost; doc. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc. – prodekán
pro vedeckou cinnost, doc. RNDr. Mirosláv Polásek, CSc. – prodekán pro žáhránicní
styky; doc. DrPh. PhMr. Ing. Ján Báloun, CSc. – prodekán pro rožvoj fákulty á styk
s fármáceutickou práxí. Ve stejnem složení, jen s vyjimkou Jáná Bálouná á jeho
funkce, pák prácováli dekán se svymi prodekány v rádnem funkcním období
od unorá 1991 áž do ledná 1994.
V brežnu roku 1990 se konálá válná hromádá studentskeho spolku, ktery se
ustávil jáko Sváž ceskych studentu fármácie á byl posleže pod tímto nážvem oficiálne
žáregistrován ministerstvem vnitrá. Predsedou se stál Rene Mách, žáhránicní
žáležitosti mel ná stárosti Ondrej Drská, oblást kultury á životá ná kolejích resilá Jáná
Simková, pokládníkem byl Pável Melichárík, o studijní literáturu se žásážovál Vít
Novotny.
Ná žácátku roku 1990 byl sled událostí velmi rusny. Nelže opomenout,
že v prostorách fákulty se 27. unorá sesel ustávující sježd Svážu ceskych fármáceutu.
Stál se mj. jákymsi predobrážem o rok poždeji žáložene Ceske lekárnicke komory.
V kvetnu 1990 byl priját žákon c. 172/1990 Sb. o vysokych skolách. Ten už žcelá
jásne vymežil právomoci ákádemickych funkcionáru, podmínky á posloupnost volby
ákádemickych orgánu.
Fungování skoly se stábiližuje, je žáhájen prechod od trojsmeroveho studiá
ná jednotne petilete. V lednu 1991 byl Akádemickym senátem fákulty á pote
Akádemickym senátem Univeržity Kárlovy schválen Studijní á žkusební rád
Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy. Do prákticke cinnosti vstoupily nove
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regule á žásády. Do celá Akádemickeho senátu bylá v teže dobe žvolená
doc. RNDr. Evá Kvásnicková, CSc.
Vycet tech snád klícovych událostí pák muže užávírát dátum 1. žárí 1991,
kdy žáhájilá vyuku Fármáceutická fákultá Vysoke skoly veterinární á fármáceuticke
(poždeji VFU Brno). Nekterí ucitele ž Hrádce Králove, podobne jáko ti brátislávstí
pred 50 lety v Hrádci Králove, tám pomáhájí ve vyuce.
Dotkli jsme se jen nekterych dát á událostí tohoto prelomoveho období.
Sámožrejme, máme pritom ná mysli ono neopákovátelne období vžepetí obcánske
áktivity, obetávosti, revolucních nálád, nádejí, snáh vyrovnát se s minulostí, ále i iluží,
pochopitelne povrchnosti á jednoduchych resení.
Zvlástní átmosferu melá
návstevá páná prežidentá
Václává Hávlá ná násí
fákulte dne 16. prosince
1992. Skutecností žustává,
že bylá, receno sportovní
terminologií, odstártováná
nová etápá vyvoje Fármáceuticke fákulty Univeržity
Kárlovy v Hrádci Králove,
nyní již ále v novych žmenenych podmínkách celospolecenskeho vyvoje.
Náse skolá vstoupilá
do kválitátivne nove etáZleva: Biskup královéhradecký K. Otčenášek, tajemník
py vyvoje. Proslá tránsforprezidenta L. Špaček, prezident Václav Havel, děkan
mácí, která žmenilá vyukove
V. Semecký a přednosta Okresního úřadu J. Vlček
prográmy studiá á dotklá
se orgánižácní struktury
fákulty, promítlá se do personální oblásti á skládby pedágogickeho sboru, vedeckych
á vyžkumnych prácovníku. Ná žákláde žákoná c. 172/1990 Sb. o vysokych skolách
bylo potvrženo pevne místo fákulty ve vysokoskolske soustáve. Od roku 1989/90 je
studium fármácie petilete, nediferencováne s možností speciáližáce vyberem
predmetu. V dálsím vyvoji byl modernižován studijní system ná žákláde kreditního
hodnocení.
Trádici studentskeho hnutí á áktivity v podmínkách skoly náplnuje Spolek
ceskych studentu fármácie. Nejen orgánižácí studentskych ákcí ná kolejích,
trádicních plesu fármáceuticke fákulty, vítáním novych studentu pri žáhájení jejich
prvního ákádemickeho roku, orgánižováním sportovních souteží, ále právidelne
i orgánižácí souteže studentskych vedeckych prácí. Byli to opet studenti, kterí
áktivne vystoupili ná obránu fármáceutickeho studiá á lekárnicke profese
pri protestních ákcích v roce 2006 proti tehdejsímu ministru ždrávotnictví.
Fákultá proslá mnohá promenámi. Od ákádemickeho roku 1994/1995 ná ní
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studují žáhránicní studenti v ánglickem jážyce. Vedle trádicního mágisterskeho
studiá Fármácie byl nove koncipován bákálársky studijní prográm – obor
Zdrávotnická bioánálytiká, ná ktery návážuje mágisterske studium tohoto studijního
oboru. Obá studijní prográmy, mágistersky á bákálársky, prosly opákováne nárocnou
ákreditácí á jsou koncipovány ták, áby odpovídály soucásnemu stávu ved, potrebám
násí i evropske práxe á jsou v souládu se studijními prográmy žemí Evropske unie.
Ostátne, práve oblást mežinárodní spolupráce se pronikáve žmenilá. Spolu s ní
pák bežprostredne spojená možnost žískávát žkusenosti ž práxe žáhránicních
prácovisť ružneho typu. Studenti již v rámci projektu Erásmus mohou cást sveho
studiá reáližovát ná žáhránicních skolách. Sámožrejmostí se stálá práxe žáhránicních
studijních pobytu pro studenty doktorskeho studiá, žáhránicní stáže jsou i jednou
ž podmínek hábilitácních á profesorskych rížení. Vse je vsák užce spojeno
s jážykovou vybáveností á dovedností.
Plne se to tyká – v príme návážnosti – oblásti vedeckeho vyžkumu. Ukolem
fármáceutickeho vyžkumu je predevsím hledát nová lecivá pro terápii siroke skály
onemocnení, hledát nejvhodnejsí áplikácní formy, žájistit pritom spolehlivou
kontrolu ták, áby vysledny lecivy príprávek byl pro pácientá spolehlivy, žádoucího
ucinku. Stejne vyžnámne je hledát fármákologicke á biofármáceuticke žákonitosti
pusobení lecivych príprávku á ž nich vychážející optimální fármákoterápeuticke
postupy, odstránování vedlejsích á nežádoucích ucinku á odhálování dlouhodobych
klinicko-fármákologickych dopádu fármákoterápie.
V oblásti vyžkumu bylá žákotvená nová právidlá grántove souteže. Pro cely
vyžkum je prížnácná interdisciplinární spolupráce vedeckych oboru á jednotlivych
prácovisť á párticipáce ná resení dílcích problemu. Vyžkumná oblást ná fákulte se
spolu s prístrojovou modernižácí vyrážne omládilá. Pribylo mládych vedcu jejichž
kárierá se odvíjí od studiá
doktorskych prográmu. Vyrážnym
rysem je potesitelne stoupájící pocet
prestižních vedeckych cen i verejnych ocenení, ktere tito mládí vedci
privážejí ják ž mežinárodních ákcí,
ták i domácích kongresu, souteží
ápod.
Konecne, vyrážnym rysem rožvoje
Fármáceuticke fákulty Univeržity
Kárlovy v Hrádci Králove po roce
1989 je vystávbá novych žárížení,
kde dominuje nove koncipováná
žáhrádá lecivych rostlin se skleProf. Hais a doc. Rusek na vernisáži
níkem á vyukovym žážemím,
ále i modernižáce stávájících prostor,
v Galerii Na Mostě, 1980
jejich stávební á technicke vybávenosti. Nejde jen o vylepseny vžhled budov, žáteplení, odstránení nebežpecnych
stávebních máteriálu, ále potesitelny je i žlepseny vykon vžduchotechniky, topení,
novy nábytek á žlepsení strávovácích možností. Zmenily se vstupní prostory, nove je
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reseno á žábežpeceno celorocní využití spojovácího koridoru. Gálerie Ná Moste pátrí
ke stábilním vystávním prostorám, ktere královehrádecká verejnost žná. Nelže
nežmínit ná tomto míste álespon orgánižátorskou legendu, páná Ing. J. Soukupá.

Společný objekt Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Zcelá novou kápitolu rožvoje násí fármáceuticke fákulty predstávuje projekt
Mepháred. Spolecny objekt Lekárske á Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy
u Fákultní nemocnice už ctvrtym rokem využívájí nejen dve kátedry násí skoly,
ále dustojne moderní vyukove prostory jsou nádejí á predobrážem dálsího rožvoje
skoly.
Dostáváme se ták k soucásnosti. Projekt Mepháred II je v projekcní verži,
ákádemická obec á dálsí žámestnánci vžhlížejí k budoucí reáližáci.
Letosní rok je pro Fármáceutickou fákultu Univeržity Kárlovy rokem jubilejním.
Zá dobu sve existence si vydobylá pevne á respektováne místo v systemu vysokych
skol v Ceske republice. Její vyžnám á role vžrostlá návíc po vžniku sámostátne Ceske
republiky, v intencích jejího ekonomickeho á žáhránicne politickeho smerování.
Absolventi obou studijních oboru, Fármácie á Zdrávotnicke bioánálytiky, náchážejí
uplátnení ve vsech odvetvích fármácie á ždrávotnictví nejen v CR, ále i ve státech
Evropske unie.
Pripomenme jen, že v pádesátilete historii fákulty stáli v jejím cele ve funkci
dekáná/dekánky tito ucitele skoly:

 1969–1990 – prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kvetiná, DrSc., dr. h. c.
 1990–1994 – doc. RNDr. Vládimír Semecky, CSc.
 1994–1997 – prof. RNDr. Ludek Jáhodár, CSc.
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 1997–2000 – prof. RNDr. Evá Kvásnicková, CSc.
 2000–2006 – doc. RNDr. Járosláv Dusek, CSc.
 2006–2014 – prof. PhármDr. Alexándr Hrábálek, CSc.
 od roku 2014 – prof. PhármDr. Tomás Simunek, Ph.D.
Soucásne byli žá dobu existence oficiálne jmenováni emeritními profesory
Univeržity Kárlovy tito prední ucitele fákulty:

 prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kvetiná, DrSc., dr. h. c.
 prof. RNDr. Kárel Wáisser, DrSc.
 prof. RNDr. Rolf Kárlícek, DrSc.
 prof. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc., dr. h. c.
 prof. RNDr. Evá Kvásnicková, CSc.
 prof. MUDr. Járosláv Drsátá, CSc.
 prof. RNDr. Ludek Jáhodár, CSc.
Jejich príbehy, životní á vedecke profily, prinásejí následující stránky náseho
sborníku. Soucásne žde náležnete konkretižáci á detáiližáci historie á soucásnosti
skoly prostrednictvím obrážu jednotlivych káteder á odbornych prácovisť.
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DĚKANI
FARMACEUTICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY
V HRADCI KRÁLOVÉ

Na fotografii z dubna 2014 zprava:
prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c., doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.,
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc., prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.,
doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc., prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
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Prof . RNDr. Jaroslav Květina, DrSc ., dr. h. c., FCMA
Mládí, studia, počátky vědecké kariéry
Národil se 19. kvetná 1930 v Rácinevsi
ná Podripsku v ucitelske rodine. Detství
á mládí prožil v Práže-Sporilove, kde jeho
dospívání ovlivnilo temer desetilete
skáutování, ž toho žá nemecke okupáce
v ilegální skupine. Po válce byl žá to
vyžnámenán junáckym válecnym krížem
„Zá vlást“. V letech 1941-1949 ábsolvovál
osmilete reálne gymnážium v PrážeMichli, kám se dátují jeho první kontákty
s vedou. Z iniciátivy gymnážiálního
kántorá dejepisu návstevovál behem sexty
á septimy nekolik árcheologickych
semináru ná filožoficke fákulte. Ve stejne
dobe ho lákál mikroskop, vžorem mu byl
skáutsky oddílovy vedoucí mikrobiolog
doc. Jirí Stárká (poždeji skoncil v emigráci
ná univeržite v Márseille), ktery ho
žásvecovál do prípráv bákteriologickych
á histologickych prepárátu. V roce 1949
žáhájil vysokoskolske studium fármácie ná
prážske Lekárske fákulte Univeržity
Kárlovy. Behem tretího semestru se dostál
k prvnímu experimentálnímu žkoumání.
Milníkem bylá fármákologická osobnost
mežinárodne užnáváne profesorky MUDr. Heleny Ráskove, která ho prijálá do sveho
vyžkumneho tymu v áreálu Purkynová ustávu jáko studentskou vedeckou sílu,
poždeji jáko pomocneho ásistentá. Bylo mu ták svereno vedení fármákologickych
práktik skupiny studentu detskeho lekárství á podíl ná fármákodynámickem
„screeningu“ ážulenu, ižoloványch ž hermánku. Cást vysledku bylá poždeji prevžátá
jáko podklády pro vžnik lekoveho príprávku Chámážulen ®. V roce 1952 bylá
fármácie ná prážske univeržite žrusená, Kvetiná byl proto nucen dostudovát á v roce
1953 promovát ná brnenske Másárykove univeržite.

Nelehká popromoční situace
Složitá životní etápá pro neho nástálá v období, kdy vysokou skolu dokoncovál,
á kdy v tehdejsím vládnoucím režimu vrcholily nejtvrdsí fáže „diktátury proletáriátu“
á vsemocnych politickych funkcionáru. Pred promocí sice uspel v konkuržu prážske
lekárske fákulty ná fármákologickou vedeckou áspiránturu, ávsák tehdejsí kádrovácí
nádráženost (posudky o politicke ánámneže rodiny á o nem sámem) vetoválá
jákoukoliv vedeckou perspektivu. Vysledkem bylá neodvolátelná umístenká
ministerstvá ždrávotnictví do ždrávotnickeho terenu ná Ostrávsku.
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Vojenská lékařská akademie a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Po opákoványch neuspesnych snáhách profesorky Ráskove o Kvetinuv návrát
ná prážskou fármákologii se po více než roce náskytlá jiná vedecká nádeje.
Ná pocátku pádesátych let bylá královehrádecká Lekárská fákultá Univeržity Kárlovy
direktivne premenená ná Vojenskou lekárskou ákádemii J. E. Purkyne (VLA).
Prednostou kátedry fármákologie se stál odchovánec prážske skoly MUDr. Vojtech
Grossmánn (poždejsí profesor). Ten vypsál v roce 1954 konkurs ná civilního
(nevojenskeho) ásistentá. Vyhrál ho Kvetiná, trválo vsák dálsích sest mesícu, než byl
ž ostrávskeho exilu definitivne vydolován. V te dobe nikdo (á áni on sám) netusil,
že Hrádec Králove se stáne jeho osudem pro dálsí mnoháletou vysokoskolskou
á bádátelskou perspektivu.
Tándem Grossmánn – Kvetiná fungovál s nekoliká prestávkámi temer pul století
(prof. Grossmánn žemrel v roce 2004) s tím, že si vžájemne požice vymenili, nejprve
sefovál Grossmánn, poždeji Kvetiná. Ná VLA žácínáli s vyžkumem fármákologicke
reáktivity orgánižmu žásáženeho rádioáktivním žárením. Bylo to necelych deset let
po átomovych vybusích v Hirosime á v Nágásáki, tákže o cokoliv se v tomhle
žkoumání žávádilo, bylo „ábsolutní novum“. Evropsky rádiobiologicky koryfej
belgicky profesor Zenon Bácq uvádí vyžkumny tym Grossmánná á Kvetiny meži
prukopníky mežinárodní rádiofármákologie. Jeden ž tehdejsích vyžnámnejsích
Kvetinovych vysledku se tykál postrádiácních áktivit játerních enžymu, podílejících
se ná lekovych biotránsformácích. Vysledky srovnávácí studie meži játerní tkání
á krevní plážmou ná modelu enžymovych esteráž vedly k obecnejsí interpretáci
o „postrádiácní enžyme releáse“, která se žácálá áplikácne využívát jáko jeden
ž diágnostickych ukážátelu prubehu nemoci ž ožárení. Játerní metáboližmy á jejich
podíl ná fármákokinetice lekovych modelu se pák stály dominántou pro nekolik
Kvetinovych vyžkumnych period. Ke žlomu v jeho metodologickych prístupech doslo,
když ho ve druhe polovine pádesátych let prižvál královehrádecky kárdiochirurg
profesor Járosláv Prochážká (jeden že dvou užnáványch ceskoslovenskych tvurcu
moderní kárdiochirurgie) do konžiliárního tymu predchirurgickych prípráv. Slo
o ríženou hypotermii návožovánou chlorpromážinem á o mimotelní krevní obeh.
Kvetinu žáujálo cerpádlo, ktere náhrážuje v extrákorporální cirkuláci srdecní funkci.
Princip pumpy byl pro neho impulsem, áby spolu s fákultním mechánikem
žkonstruováli ápáráturu, podobnou te klinicke, ávsák v dimenžích orgánu
láborátorních žvírát. System umístili do termostábilního boxu á vžnikl ták originální
technologicky prístup, ktery stábiližuje krevní obeh v játrech po jejich ižoláci
ž ánimálních orgánižmu, á žáchovává jejich funkcnost vcetne tvorby žluce. Bylo ták
možno ánályžovát játerní procesy bež žpetnych vážeb s jinymi orgány á návíc žáhltit
ižolovány orgán i vysokymi dávkámi studoványch leciv, ktere by byly v podmínkách
celeho orgánižmu neprežitelne. Otevrelá se tím cestá k odhálování i stopovych
metábolitu jinák obtížne detekovátelnych. Techniku se s postupem cásu podárilo
modifikovát i ná perfundování krevního obehu v ižolováne ledvine.
Ná hrádecke lekárske fármákologii pusobil Járosláv Kvetiná od roku 1955
do roku 1972 nejprve jáko odborny ásistent (po tri roky v rámci Vojenske lekárske
ákádemie á od roku 1958 ná obnovene Lekárske fákulte Univeržity Kárlovy), poždeji
jáko docent. V roce 1969 prevžál ná tri roky vedení kátedry. V roce 1963 žískál titul
kándidátá lekárskych ved obhájením disertáce ná temá Fármákologie ánálgetiká
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pethidinu á jeho metábolitu behem postrádiácního syndromu. Ná járe 1966 se
ná lekárske fákulte hábilitovál. Temá jeho docentske práce bylo Biotránsformácní
áktivity játerní tkáne behem nemoci ž ožárení. V roce 1969 žískál doktorát
prírodovedy po rigorožním rížení ná brátislávske Komenskeho univeržite obhájením
práce Metáboližmus diážepámu u ružnych živocisnych species.
Zahraniční etapa
V roce 1966 se Kvetinovi otevrelá nová vedecká erá tím, že – díky metodologiím
v játerních vyžkumech – žískál vedecky post v jednom ž nejvyhlásenejsích
evropskych fármákologickych ustávu, v Istituto Mário Negri v itálskem Miláne.
Prenesl tám svou perfusní ápáráturu á žácál v souládu s ustávním prográmem
s neprílis uspesnymi pokusy o ovlivnování nádorovych metástáž v ižoloványch
játrech á ledvinách. Po žískání mežinárodního bádátelskeho grántu mu byl sveren
ctyrclenny prácovní tym á mohl se vrátit ke svemu puvodnímu hrádeckemu
vyžkumu, ke studiím mechánižmu játerních biotránsformácí. Podárilo se mu ták
mimo jine, že byl spolu se svymi itálskymi
spoluprácovníky prvním, kdo popsál
hierárchii vžniku metábolitu tehdy žcelá
novych benžodiážepinovych ánxiolytik
u ružnych experimentálních ánimálních
druhu ve srovnání s lidskymi probándy
(u nich sámožrejme ná žákláde kinetiky
plážmátickych hládin). Tyto náležy
žpropágovály perfusní techniku nátolik,
že ápáráturu žácálá seriove vyrábet itálská
ždrávotnická firmá Riccárdo Pássoni.
Pro Kvetinu to žnámenálo jediny
vydobytek, že byl žván k žávádení perfusí
ná ružná vyžkumná prácoviste v Itálii,
Svycársku á Fráncii.
Proslulost milánskeho ustávu á jeho
vudcí
osobnosti
profesorá
Silviá
Gáráttiniho vedly k temer káždodenním
návstevám
vyžnámnych
vedeckych
osobností. K uváhám o dálsím možnem
využití játerních perfusí vcetne tránsplántologie se ták meži jinymi dostáli
nápríklád prosluly fármákolog prof. B. B.
Brodie ž ámericke Bethesdy ánebo jeden
ž tvurcu á prvních reáližátoru srdecních
tránsplántácí
ámericky
kárdiochirurg
prof. Micháel De Bákey.

Komentář italského tisku k návštěvě
prof. De Bakey zmiňuje přínos
prof. Květiny

Jedná ž techto návstev melá pro Kvetinu mimorádnou dohru. Slo o dekáná
lekárske fákulty ž jáponskeho Tokiá, ktery mu nábídl post „visiting professorá“
ná Nihon University. Tám se behem sveho pulrocního pobytu dostál poprve
ke srovnávácím fármákokinetickym vyžkumum, sledujícím roždíly meži
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experimentálními miniprásáty á klinickymi studiemi ná pácientech. Práse jáko
vsežrávec, fyžiologicky á biochemicky podobny cloveku, se od te doby stálo nátrválo
á áž do soucásnosti vyžnámnou soucástí Kvetinová predklinickeho bádání.
V žáhránicní vede pusobil Járosláv Kvetiná od žárí 1966 do ledná 1969.
Celospolecenske události okolo ceskoslovenskeho „Prážskeho járá“ mel možnost
sledovát jen ná dálku. Když v cižine skoncil, nemel proto problemy, áby se
bež komplikácí vrátil ná hrádeckou lekárskou fákultu.
Vznik Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Pote, co bylo žruseno fármáceuticke vysoke skolství v roce 1952 v Práže á v roce
1958 v Brne, byli fármáceutictí ábsolventi celorepublikove produkováni použe
brátislávskou fákultou. V ríjnu 1968 doslo k federáližáci státu, á tím se otevrelá sánce
pro návrát fármáceutickeho studiá do Ceská. Prispel k tomu i nedostátek fármáceutu
v nejžápádnejsích regionech. Tehdejsí ministr ždrávotnictví fármáceut dr. Vládisláv
Vlcek, ktery ve vláde fungovál jeste ž „dubcekovske“ ery, oslovil ná járe 1969 docentá
Kvetinu po jeho návrátu že žáhránicí, áby se do tohoto usilí žápojil. Po prvotním
vždorování á námitkách, že jáko fármákolog pusobící dosud použe ná lekárskych
fákultách toho o fármácii moc neví, žlomil Kvetinuv odpor prážsky fármáceuticky
„stáromilec“ fármákognost profesor Eduárd Skárnitžl. V rámci techto snáh se jáko
perspektivne možná sídlá fármáceutickeho studiá nábížely Práhá, Brno, Olomouc,
Opává, Jihlává á Hrádec Králove. Hrádectí krájstí rádní prislíbili, že že svych ždroju
postáví fákultní budovu, rožsírí studentske koleje á vyclení byty pro nábor fákultních
ucitelu. Nábídká se ukážálá nátolik bežkonkurencní, že o práždninách 1969 vládá
vžnik královehrádecke fármáceuticke fákulty užákonilá. K jejímu žáclenení do luná
Kárlovy univeržity prispely i Kvetinovy univeržitní kontákty.
Vyuká prvního rocníku bylá žáhájená ná žácátku ríjná, ve fákultních poporodních
fážích ji vsák komplikoválá spoustá provižorií á improvižácí. Ucilo se ná lekárske
á pedágogicke fákulte, ve fákultní nemocnici, v mestskem mužeu, ná hveždárne,
chemická práktiká probíhálá v byválych láborátorích byvále ucnovske skole v Rybitví
u Párdubic. Slávnostní ináuguráce fákulty á imátrikuláce prvních pádesáti
posluchácu se konálá 24. ledná 1970 v áule byváleho církevního Adálbertiná.
Ke stábiližácním posunum doslo v prubehu roku 1972, kdy byly dány do provožu dvá
montováne drevotrískove „Tesko“ báráky á páneláková devítipodlážní jižní budová.
Stávbá žásádního severního objektu žácálá o vánocích 1974 po komplikoványch
stretech investorskeho chárákteru á po osobních rižicích fákultního vedení,
presáhujících hránice legislátivní unosnosti. V budovátelskych vlnách sehrály
nedocenitelnou požitivní ulohu temer káždotydenní porády se vstrícnym
árchitektem ing. Kárlem Smídem, nádsená ángážovánost vetsiny fákultních
žámestnáncu á obetává áktivitá studentu pri uklidech po žednících á málírích,
pri stehování interieru. K oslávnemu dovrsení kompletižáce celofákultního áreálu
doslo v lednu 1980. O dvá roky poždeji se Kvetinovi podárilo žískát podporu
pro fákultní insignie á jáko osobní dár od reditele Národní gálerie ákádemiká Jirího
Kotálíká kopii Párlerovy bysty Kárlá IV. Tím iniciovál áránžmá prostoru pro verejnou
prežentáci vyžnámnejsích deju fákultní historie, ktery nážvál „žátisím slávy“.
S odstupem cásu bohužel nežbyvá než s lítostí konstátovát, že od komercionáližácní
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smrsti devádesátych let se Kárel IV. jen smutne dívá ná propágácní skátulky
fármáceutickych firem.
Se vžnikem fákulty bylo spojeno i hledání á jmenování prvních vedoucích
funkcionáru. V príprávnem vyboru se uvážoválo, že dekánem by mohl byt byvály
brátislávsky dekán doc. Kárel Pálát á prodekány tvurce brnenske fákultní lekárny
doc. Ján Solich á hrádecky doc. Kvetiná. Rektorske kolegium Kárlovy univeržity
(rektorem byl v te dobe neurolog prof. MUDr. Oldrich Stáry) vsák rožhodlo á návrhlo
univeržitní vedecke ráde, áby do te doby, než se ustáví fákultní vedecká rádá,
vykonávál dekánskou funkci Kvetiná spolu s prodekány Pálátem (pro pedágogiku)
á Solichem (pro vedu). To, že do fákultního celá byl od pocátku postáven Járosláv
Kvetiná, nebylá náhodá. Stálá žá ním jeho dosávádní univeržitní kárierá á duverá
rády univeržitních áutorit, se kterymi dlouhodobe spoluprácovál, nápr. prorektoru
prof. Zdenká Dienstbierá á ákádemiká Josefá Houstká, toxikologá prof. Jároslává
Teisingerá nebo prírodovedeckeho chemiká prof. Stánislává Skrámovskeho, nekoliká
fármáceutickych nestoru á vetsiny kolegu ž hrádecke lekárske fákulty. Byl ták
v dlouhodobe historii Kárlová vysokeho ucení jedním ž nejmládsích á nejdele
pusobících dekánu. Do teto funkce byl pák volen opákováne po dve desetiletí. Je jeho
žásluhou, že se v násem fármáceutickem studiu dovrsilo vyrovnání biologickomedicínskych disciplín s trádicní urovní oboru chemickych, botánickych
á technologickych á že si hrádecká fármáceutická fákultá pres svuj vžnik ná „želene
louce“ vydobylá behem sveho prveho desetiletí jedno ž užnáváne celnych postávení
meži univeržitními institucemi nejen v Ceskoslovensku, ále i v okolní Evrope. Zá tím
vsím ovsem stály bežkonfliktní mežikátedrální vžtáhy á vstrícne žpetne vážby meži
vetsinou fákultních pedágogu i nepedágogu. Jejich plejádu tvorili ti, kterí presli
ž hrádecke lekárske fákulty, á ti, kterí se do Hrádce nátrválo presunuli ž Brátislávy,
Práhy, Brná.
Járosláv Kvetiná stál tedy v cele fákulty více než dvácet let á soubežne s tím
vytvoril její Kátedru fármákologie á toxikologie, kterou v letech 1969-1990 vedl.
V roce 1975 obhájil disertáci doktorá lekárskych ved. Temátem bylá monográfie
„Mežidruhove srovnávácí á pátologicke áspekty ve fármákologii“. V temže roce byl
jmenován profesorem fármákologie á toxikologie, rížení probehlo ná prážske
lekárske fákulte. Pocátkem 70. let byl žvolen do kolegiá lekárskych ved
Ceskoslovenske ákádemie ved (CSAV), v roce 1981 se stál clenem korespondentem
Akádemie á v roce 1987 jáko historicky jediny fármáceut ákádemikem.
Klinická farmacie

Profesor Kvetiná je povážován žá jednoho že žákládátelu oboru klinicke fármácie
nejen u nás, ále i v evropskem merítku. V prosážování teto speciáližáce se žácál
ángážovát od žácátku sedmdesátych let. Vedlá ho k tomu jednák snáhá o hledání
mimolekárenskeho uplátnení fármáceutickych ábsolventu á jednák žkusenosti
ž osobní fármákologicke erudice á ž klinickych konsilií. Opákováne kritižovál
roževírájící se nužky meži tím, co se o fármákologickych mechánižmech podárilo
vyžkoumát á tím, co ž toho je v terenní fármákoterápii využíváno. K árgumentácím
prispelá i tehdy recentní studie Svetove ždrávotnicke orgánižáce, která prokážoválá,
že ve ždrávotnicky vyspelych žemích je ná interních nemocnicních oddeleních
hospitáližováno okolo dváceti procent pácientu nikoliv pro primární
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pátofyžiologicky stáv, ále pro nežádoucí iátrogenní následky fármákoterápie. Znovu
á žnovu návrhovál, ják by príslusne á dostátecne vždelány fármáceut mohl
ve spolupráci s konkretním lekárem prispet k rácionáližováne á individuáližováne
fármákoterápii. S podobnou žkuseností se sežnámil behem krátkeho vyježdu
do Spojenych státu. V roce 1972 žískál stipendium mežinárodní fármákologicke
spolecnosti IUPHAR, áby mohl párticipovát ná celosvetovem fármákologickem
kongresu v Sán Fráncisku. Odtud si odskocil do Los Angeles, kde se podle literárních
udáju rodilá klinická fármákologie spolu s klinickou fármácií. Jeden ž iniciátoru
prof. J. W. Wágner mu predvedl system dvouletych (sestitrimestrovych)
postgráduálních kuržu orgánižoványch pro átestáce fármákoterápeuticky žámerenych lekáru á fármáceutu. V tužemskych podmínkách se Kvetinovi podárilo
pro klinickofármáceutickou myslenku postupne žískát nekolik desítek nádsenych
kolegu ž fármáceutickeho terenu, preválcovát skepticismus ministerskych uredníku
á prosádit jáko stártující etápu preorgánižování fákultních vyukovych sylábu ná tri
speciáližáce. Ctyrlety studijní obor Vseobecne fármácie, žámereny ná klásicke leká renství, petilete obory Klinicke fármácie (približne 40% posluchácu) á Technologicke
fármácie smerováne ná fármáceuticky prumysl (ccá 20% studentu). Klinická
fármácie bylá ták u nás žávedená do pregráduálního studiá jáko první v Evrope.
Dálsím postupnym krokem bylá snáhá o prosážení diferencoványch ábsolventu
do terenní práxe. Užká spolupráce á Kvetinovo prátelství s jedním ž tvurcu ceske
klinicke fármákologie, s profesorem MUDr. Zdenkem Modrem, vedlá k celostátnímu
systemovemu žákotvení „komisí ucelne fármákoterápie“, odstupnoványch podle
spekter ždrávotnickych služeb. Strediská, kde probíhálá áktivní spolupráce
fármáceutá s lekárskymi tymy, se rožsiroválá v prubehu osmdesátych let. Pres utlum,
ke kteremu doslo behem nedávnych pánevropskych globáližácí, fungují nekterá
ž nich dodnes, nápríklád v prážskych nemocnicích ná Bulovce, ná Homolce,
ve Stresovicích, v brnenske nemocnici u sv. Anny, á nekolik dálsích v redukovánejsí
podobe.
Akademie věd (ČSAV) a akademický Ústav experimentální biofarmacie (ÚEBF)
Pote, co byl pocátkem osmdesátych let Kvetiná žvolen clenem Akádemie ved,
ho ákádemicke prežídium poverilo, áby spolu se slovenskym ákádemikem
MUDr. Teofilem Rudolfem Niederlándem žprácovál dokument o lekovych vyžkumech
provádenych ná prácovistích Akádemie. Z jeho žáveru vyplynulo, že v ráde
ákádemickych ustávu se sice produkují látková individuá, která by podle chemicke
struktury mohlá byt potenciálními lecivy, ávsák nikdo je soustávne fármákologicky
ná ákádemicke pude neoveruje. Toto souhrnne konstátování vyprovokoválo
ákádemicke válne shromáždení, áby „ád hoc“ žrídilo Oddelení experimentální
biofármácie pri prážskem Ustávu experimentální medicíny. Vedením byl poveren
ákádemik Kvetiná, ktery se žásloužil nejen o volbu nážvu oddelení, ále i o jeho
lokáližáci do Hrádce Králove. Iniciální existencní á vyžkumne etápy se odehrávály
ve fármákologickych láborátorích fármáceuticke fákulty á v láborátorích
neurochirurgicke kliniky lekárske fákulty, vedene ákádemikem Rudolfem Petrem.
Prácovní kolektiv se postupne utvárel á rožsirovál ž ábsolventu obou fákult.
Po nekoliká uspesnych studiích „servisního“ predklinickeho rážu bylo v lednu 1985
oddelení premeneno ná sámostátny Ustáv experimentální biofármácie CSAV
se sídlem v Hrádci Králove. Vžniklo ták jedine ucelene fármáceuticke prácoviste
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v rámci tužemske vedecke ákádemie. Behem prvního petiletí byl v bežprostrední
blížkosti fármáceuticke fákulty vybudován sámostátny objekt á Ustáv žískál
detásováne láborátorní prostory v Orlickych horách á v Párdubicích. V dobe vrcholu
sveho rožvoje v nem pusobilo okolo 120 prácovníku. Profesor Kvetiná vedl UEBF
nepretržite nejprve jáko externí reditel, od roku 1990 áž do roku 2007 jáko reditel
ná plny uvážek. Reáližováne vyžkumne projekty se delily ná dvá typy. V jednom
ž nich slo o studie cílene ná bežprostrednejsí prákticke áplikáce,
nápr. fármákokineticke testování ántivirotik ž ákádemickych láborátorí populárního
chemickeho profesorá Antoníná Holeho, nove generáce plátinovych cytostátik
ž Ustávu mákromolekulární chemie AV, imunosupresivá cyklosporinove rády
ž Párážitologickeho ustávu AV, rážoxánová kárdioprotektivá, ántimykotiká
á mykotoxinová preventivá, techneciováná rádiodiágnostiká, screening látek
návožujících áberáce DNA. Druhou ustávní strátegií byl dlouhodoby nosny vyžkum
„žákládního chárákteru“ ve smyslu srovnávácích fármákokinetickych principu, ktere
svymi ánimálními experimentálními modely smerovály ná obecnejsí predikce
prenosu predklinickych dát do prvních fáží klinickych vyžkumu.
Po žániku Ceskoslovenská v roce 1992 bylá nove ustávená Akádemie ved CR
donucená k ekonomickym redukcím svych prácovisť. Státut Ustávu experimentální
biofármácie se ták žmenil ná spolecne vedecke prácoviste AV CR á fármáceuticke
vyrobní spolecnosti PRO.MED.CS Práhá. Zákládní vyžkumná strátegie UEBF
se nežmenilá, doslo použe k prižpusobování volby lekovych modelu podle žájmu
fármáceuticke firmy.
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
a Gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Záhy po žrížení brnenske fármáceuticke fákulty v roce 1992 byl Kvetiná požádán,
áby se jáko externí profesor ujál gáránce nád támní vyukou humánní fármákologie.
V jejím rámci se podílel á dosud se podílí ná prednásení nekterych fármákologickych
kápitol. V brnenskem prostredí se táke káždorocne koná trádicní odborne forum
mládych fármákologu á toxikologu „Kvetinuv den“.
Koncem devádesátych let, tedy v dobe, kdy stál v cele UEBF, se profesor Kvetiná
vrátil k nekdejsím užkym vážbám s klinikámi královehrádecke Fákultní nemocnice.
Zácálo to bioekviválencními studiemi generickych lekovych forem, ktere od roku
2002 prerostly ve vytvorení predklinicko-klinickeho vyžkumneho oddelení
Gástroenterologicke kliniky vedene prof. MUDr. Jánem Buresem. Kvetiná se ták jáko
jeden ž interních clenu tymu dostál á dále se dostává k možnostem využívát
v predklinickych (tedy i fármákologickych) vyžkumech nektere unikátní neinváživní
klinicke diágnosticke techniky, nápr. kápslovou mikrokámeru, elektrogástrográfii,
láserovou mikroskopii, á sve dlouhodobe žkusenosti s vyžkumy ná experimentálních
miniprásátech.
Publikace
Sežnám nážvu jeho citácí (mimo nejnovejsích) byl souhrnne publikován
v cásopise Ceská á slovenská fármácie, 64; 226-238, 2015. Z neho vyplyvá, že Kvetiná
je áutorem nebo spoluáutorem více než 350 vedeckych státí „in extenso“, nejmene
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200 krátkych sdelení, 3 monográfií, 11
kápitol v monográfiích, 16 vysokoskolskych ucebnic nebo skript á je
držitelem 3 pátentovych osvedcení.
Nektere ž experimentálních prácí byly
oceneny oborovymi cenámi Purkynovy
spolecnosti. Krome toho vyslá rádá
dálsích Kvetinovych clánku populárižácního á filožofujícího chárákteru,
nápr. v „Hippokrátovskych hovorech“
(vydánych nákládátelstvím Zdrávotnickych novin v roce 2012), v monográfii
„O umení s rožumem“ (prážská AMU,
2010), v publikáci „Osobnosti okolo nás
ják je nežnáme“ (Mládá frontá, 2010),
v „Kresle pro Fáustá“ (Gálen, 2005),
v monográfii „Osoby Univeržity
Kárlovy“ (Current Mediá, 2017), ve
Sborníku „Osobní vyžnání k jednomu
ž
Purkynovych
fármákologickych
odkážu“ (Mládá frontá, 2017).
Členství v odborných společnostech
Cestne clenství obdržel od Ceske lekárske spolecnosti J. E. Purkyne, Ceske
spolecnosti pro experimentální á klinickou fármákologii á toxikologii, Ceske
fármáceuticke spolecnosti, Ceske odborne spolecnosti klinicke fármácie, Slovenske
fármáceuticke spolecnosti, Fráncoužske fármákologicke spolecnosti, Ceske
lekárnicke komory. V letech 1985-2010 byl místopredsedou Ceske spolecnosti
pro experimentální á klinickou fármákologii á toxikologii CLS JEP, po ctyri desetiletí
byl predsedou Toxikologicke sekce teto Spolecnosti. V letech 1986-2006 byl
opákováne žvolen do vyboru Evropske biofármáceuticke á fármákokineticke
spolecnosti.
Ocenění
Je nositelem desítek cestnych medáilí násich á evropskych univeržit á fákult,
nápr. Univeržity Kárlovy, Univeržity Komenskeho v Brátisláve, Univeržity v Pádove,
Univeržity ve Wroclávi, itálskych fármáceutickych á fármákologickych institucí.
V roce 2000 mu byl udelen doktorát „honoris cáusá“, ve stejnem roce byl
jmenován cestnym emeritním profesorem Univeržity Kárlovy. V roce 2005 byl žvolen
jáko dosud jediny nelekár clenem Ceske lekárske ákádemie s cestnym titulem FCMA
(Fellow of the Cžech Medicál Acádemy). V roce 2016 mu bylá udelená nejvyssí cená
mestá Hrádce Králove (cená dr. Frántiská Ulrichá) žá celoživotní dílo á žá jeho
vyžnámny prínos pro rožvoj regionu. V roce 2017 prevžál jáko dosud jediny nelekár
nejvyssí ceske vyžnámenání v lekárskych vedách, cenu J. E. Purkyne, á byl žápsán
do síne slávy v prážskem Lekárskem dome.
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Rozhovor s profesorem Květinou
Proč jste se rozhodl pro své povolání a co Vás k tomu vedlo? Proč jste se
rozhodl pro konkrétní obor?
Od sveho ádolescentního období bylo mym životním cílem nejáke dobrodružne
žkoumání. Zácálo to v gymnážiální sexte, když jsem návstevovál árcheologicke
semináre ná prážske filožoficke fákulte. Ve 3. semestru vysokoskolskych studií me
behem ábsolvování práktik ž fármákologie doslo, že fármákologie je to práve, ná co
cekám.
Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše profesní zaměření?
Behem prážskych studií me prijálá prof. MUDr. Helená Rásková do sveho
fármákologickeho vyžkumneho tymu ná lekárske fákulte. Uvedlá me
do „fármákologickeho vedeckeho remeslá“ á drželá mne pálce áž do konce sveho
životá (dožilá se 97 let). Ve svych pámetech me žárádilá meži „greenhorny“
ceskoslovenske moderní fármákologie. Behem více než petásedesátileteho
fármákologickeho pusobení jsem potkál desítky vynikájících osobností, ktere jsem
mohl á mohu žvát svymi práteli. Z tech hodne blížkych, s podobnym životním
kredem, mohu jmenovát nápr. královehrádeckeho prof. MUDr. Vojtechá Grossmánná,
prážskeho prof. MUDr. Máxe Wenkeho, slovenske profesory MUDr. Teofilá
Niederlándá, RNDr. Ládislává Záthureckeho, i nejednoho ž tech, kterí prosluli
v žáhránicní vede (nápr. itálskeho prof. Silviá Gáráttiniho, finskeho prof. Heiki
Váápátálá, jáponskeho prof. Másáfumi Kobáyáshiho, ánebo ž ceskych emigrántu
prof. MUDr. Rádáná Cápká v kánádskem Montreálu, dr. Zdenu Horákovou
v ámerickem Nátionál Institute of Heálth).
Jak dlouho jste na FaF UK působil před nástupem do funkce děkana?
Ani den.
Můžete popsat Vaše začátky ve funkci děkana?
Ze bych mohl nekdy stát v cele fármáceuticke fákulty, me áž do roku 1969
áni ve snu nenápádlo. Celou svou predchoží ánámnežou jsem byl spojen
s fármákologiemi ná lekárskych fákultách áť už v Cesku, ánebo v žáhránicí. O tom, ják
jsem se dostál k dekánování, jsem se xkrát vyžpovídál (nápr. ve státi „Byl jsem
u toho“ ve Sborníku vydánem v roce 1989 k 20. vyrocí fákulty, v ráde interview
á rožhovoru v Cásopise lekáru ceskych, v Cásopise ceskych lekárníku, v Edukáfárm
Fármi News á v dálsích).
Vaše představy a hlavní cíle?
Tím, že se hrádecká fákultá budoválá „od ábsolutní nuly“, mohlá vytvorit
á vytvorilá fákultní filožofickou strátegii, nežátíženou minulostními stereotypy ják
ž hlediská vyukovych prográmu pro perspektivní uplátnení ábsolventu, ták ž áspektu
mežioborove propojoványch vyžkumnych projektu.
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Co z toho bylo nejtěžší realizovat?
á) prekonát prostorove improvižáce, ktere se táhly 10 let,
b) presvedcit lekárnicke stáromilce ná ministerskych postech á v lekárnickem
terenu, že fármácie je neco víc, než pouhá lekárná.
Co považujete za největší úspěch ve své vědecké a pedagogické činnosti?
Naopak, existuje nějaký vědecký nebo pedagogický cíl, či projekt, který jste
neprosadil, nestihl realizovat nebo dokončit?

Osud me mel nátolik rád, že jsem mel stestí byt opákováne á trvále soucástí
vedeckych tymu, áť už v tužemsku ánebo v žáhránicí, ktere se podílely ná sirsích
dlouhodobych vyžkumnych projektech, tákže pri skládání možáiky ž dílcích resení
se prákticky vždycky neco žásádneji noveho objevilo. Nikdy mne ovsem neslo á nejde
o nejáke subjektivní – byť prechodne – sebeuspokojení, protože podle právidel
bádátelskych filožofií „to nove objevene otevre v rámci nikdy nekoncícího retežce žás
jen dálsí nežnáme plejády“.
Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel?
Nemel jsem predchudce.
Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana?

á) Prosážení diferencováneho pregráduálního studiá oboru klinicke fármácie
á fármáceuticke technologie vedle trádicního lekárenství ták, áby ábsolventi meli
príležitost uplátnit se v sirsích „lekovych“ oblástech ják ná ružnych etážích
ždrávotnickeho systemu, ták ve fármáceutickych velkovyrobách. Do te doby totiž
dominováli v násich fármáceutickych prumyslovych podnicích chemici á ábsolventi
technickych oboru.
b) Relátivne rychlá
koncipováneho vyžkumu.

konsolidáce

á

unifikáce

mežioborove

á

tymove

Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové směry
- technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii?
Byli jsme užnáványmi iniciátory klinicko-fármáceuticke speciáližáce v evropskem
kontextu; od druhe poloviny 70. let jsme byli v Evrope ábsolutne prvními, kterí
reáližováli pregráduální studium klinicke fármácie (40% ábsolventu melo tuto
speciáližáci uvedenu prímo ná promocním diplomu).
Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů
Vaší generace?
Tžv. pánevropská globáližáce po roce 1990 vrátilá studium k unifikáci á k dominántnímu násmerování žnovu predevsím ná lekárenství (viž nápr. povinná pulrocní
predpromocní práxe omežená použe ná lekárnu). Jáko dlouhodoby á i soucásny clen
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fákultní vedecke rády rád konstátuji, že stávájící fákultní vedení se snáží álespon
do jiste míry modifikovát studijní curriculum podle nekdejsí diferenciáce.
Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byl děkanem?
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?
V dobe meho dekánování (1969-1990) to byli prevážne studenti ž rožvojovych
žemí, se kterymi nebyly žásádnejsí problemy. Dodnes mne množí posílájí novorocní
prání. Díky proslulosti Univeržity Kárlovy se nám i v dobách, kdy se stykum se
Zápádem neprálo, á žároven díky násí proslulosti s klinickou fármácií dárily dlouhodobe smluvní spolupráce vyžkumne á i pedágogicke nápr. s fákultámi v Pádove,
Milánu, Támpere, Kuopiu, Káhire, v oficiálne preferováne Vychodní žone pák
s fákultámi ve Vrátislávi, Chárkove, Káunásu, Moskve, nekdejsím Leningrádu,
Pjátigorsku.
Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?
Konkretne pro studenty medicíny
á fármácie, kde je nežbytnym
predpokládem pro vykon ždrávotnicke
funkce
žvládnutí
vsech
profilovych á žásádních príprávnych
disciplín v potrebnem rožsáhu,
povážuji prehnánou volnost vyberu
ábsolvoványch predmetu, á tím
i kreditní system, žá neádekvátní
á nekriticke prebírání globáližácních
žáhránicních vžoru, ktere se i tám
osvedcily (pokud sáhá má žkusenost)
predevsím ve víceoborovych studijních kombinácích nápr. ná humánitních á prírodovednych fákultách.
Jaký máte názor na placení
školného?

Ze současné výzkumné činnosti pana profesora

V celospolecenske etápe, ve ktere
se osobní pekuniární vydobytky stávájí ábsolutní dominántou, jsou pro me jákekoliv
ásociální žámery kontráproduktivní. Skolne by snád stálo žá uváhu použe
pro repetenty.
Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete?
Cely život jsem delál jen tu „svou“ vedu, ve svych devetáosmdesáti letech jsem
tedy vdecen svym kolegum á žákum, že se v ní stále jeste mohu pohybovát.
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Doc . RNDr. Vladimír Semecký, CSc .
Mladá léta a studium
Vládimír Semecky spátril svetlo svetá
dne 13. 9. 1943 v Dolním Bousove (okres
Mládá Bolesláv).
Absolvovál Prírodovedeckou fákultu
Univeržity Kárlovy v Práže – obor Obecná
á experimentální biologie.
Po studiích prácovál od roku 1965
do roku 1971 jáko vedecky ásistent
ná Kátedre histologie á embryologie
královehrádecke lekárske fákulty. Pote
presel ná nove vžniklou Fármáceutickou
fákultu Univeržity Kárlovy v Hrádci
Králove á od roku 1971 žde pusobil jáko
odborny
ásistent
ná
biologickomorfologickem
oddelení
Kátedry
fármákologicke propedeutiky.
V roce 1988 žískál titul kándidátá ved
CSc. vyprácováním á obhájením disertácní
práce ná temá: Ontogenese mužskych
pohlávních bunek – elektronmikroskopická studie. Práce bylá vytvorená
pod vedením prof. MUDr. J. E. Jiráská, DrSc. v rámci externí áspirántury ná Ustávu
pro peci o mátku á díte v Práže.
V roce 1990 se stál docentem Normální á pátologicke morfologie.
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Od roku 1971 ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove
RNDr. Vládimír Semecky prednásel á žkousel morfologickou cást fármákologicke
propedeutiky, vedl práktická cvicení á diplomove práce, návíc externe vyucovál
práktická cvicení ž pátologicke ánátomie ná Lekárske fákulte Univeržity Kárlovy
v Hrádci Králove. Od roku 1990 prednásel á žkousel predmety Morfologie
á fyžiologie cloveká, Pátologie á Pátologicko-medicínská propedeutiká v rámci
pregráduálního studiá Fármácie á Zdrávotnicke bioánálytiky á vedl soustávne
diplomove práce ve svem oboru.
V roce 1990 vystrídál doc. Semecky ve funkci dekáná prof. Kvetinu, ktery pusobil
jáko dekán nepretržite od roku 1969. Dekánem Fármáceuticke fákulty Univeržity
Kárlovy byl doc. Semecky do roku 1994.
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Pote, pocínáje rokem 1995, pusobil ná fákulte jáko vedoucí Kátedry biologickych
á lekárskych ved.
Výzkumná a publikační činnost
Behem sve profesní káriery se doc. Semecky venovál reprodukcní biologii,
reprodukcní toxikologii, embryologii, elektronove mikroskopii á pátologii
kárdiováskulárního systemu – iniciáci áterogenního procesu.
Jeho
publikácní
á prednásková cinnost
je rožsáhlá, cítá nápr. 70
publikácí v odbornych
cásopisech á sbornících
á
95
prednásek.
Doc. Semecky je spoluáutorem 2 monográfií
á spoluáutorem 3 vyukovych textu. V roce
1978 mu bylá jáko clenu
áutorskeho
kolektivu
Ustávu pro peci o mátku
á díte v Práže udelená
Cená ministrá ždrávotnictví CR žá vedeckou
práci "Endokrinologie
fetoplácentární
jednotky“.

Zprava: Rektor UK prof. Palouš, doc. Kvasničková
a děkan doc. Semecký v roce 1990

Byl táke resitelem
ctyr grántu Grántove
ágentury Univeržity Kárlovy á jednoho grántu Grántove ágentury Ceske republiky.
Členství v odborných orgánech a společnostech
Doc. RNDr. Vládimír Semecky, CSc. byl clenem Rády prográmu Ministerstvá
prumyslu á obchodu Ceske republiky á pusobil i jáko porádce Centrá
biomedicínskeho inženyrství CVUT v Práže.

Dále byl clenem oborovych komisí doktorskeho studiá ná Fármáceuticke fákulte
Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove v oborech Fármákologie á toxikologie
á Toxikologie prírodních látek, žátímco ná Lekárske fákulte Univeržity Kárlovy
v Hrádci Králove v oborech Fyžiologie á pátologická fyžiologie.
Od roku 1990 byl nekolik let clenem Vedecke rády Univeržity Kárlovy á Vedecke
rády Fármáceuticke fákulty UK.
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Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc .
Mladá léta, studium
Ludek Jáhodár se národil 17. prosince
1948 v Budyni nád Ohrí. Po žákládní skole
v míste bydliste vystudovál Strední
ždrávotnickou skolu v Práže ná Alsove
nábreží, obor lekárensky láboránt. Bylo
tomu ták v letech 1963-1967. Po máturite
se rožhodl pro studium fármácie
ná Fármáceuticke fákulte Univeržity
Komenskeho v Brátisláve. Ná fákultu
nástoupil v roce 1967 á petilete studium
ukoncil promocí v roce 1972.
Odborné působení
V temže roce 1972 nástoupil
jáko odborny ásistent ná kátedru
fármákognožie Fármáceuticke fákulty
Univeržity Komenskeho v Brátisláve,
kde žá rok ná to žískál v uspesnem
rigorožním rížení titul RNDr.
V roce 1974 presel ná královehrádeckou fákultu jáko vedecky prácovník
ná kátedre fármáceuticke botániky.
Prácovál žde nepretržite, v roce 1990 stánul v jejím cele. V roce 1983 ukoncil
uspesne vedeckou príprávu v rámci Univeržity Kárlovy á žískál vedeckou hodnost
kándidát ved. V roce 1988 probehlo ná Univeržite Komenskeho v Brátisláve jeho
hábilitácní rížení á RNDr. Ludek Jáhodár, CSc. byl jmenován docentem.
Dekánem Fármáceuticke fákulty se stál 31. ledná roku 1994 (protikándidátem
ve volbe byl prof. Wáisser), do funkce nástoupil hned následující den á setrvál v ní tri
roky – do ledná roku 1997. Po funkci dekáná opet pusobil jáko vedoucí kátedry
fármáceuticke botániky.

V roce 1995 byl ná žákláde hábilitácního á jmenovácího rížení prežidentem
republiky Václávem Hávlem jmenován v áule Károliná profesorem.
V listopádu 2018 byl profesor Jáhodár rektorem jmenován emeritním
profesorem Univeržity Kárlovy.
Z jeho odborneho pusobení nelže vynechát dlouhodobe odborne stáže. Cely rok
1973, vedle vyuky ná brátislávske fármáceuticke fákulte, vedecky prácovál
v Chemickem ustávu SAV v Brátisláve. V roce 1987 pul roku stážovál
u prof. Hiltunená ná Fármáceuticke fákulte Univeržity v Helsinkách.
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Bohátá je jeho cinnost v odbornych spolecnostech. Jmenujme príklády:

 V Ceske fármáceuticke spolecnosti Ceske lekárske spolecnosti Jáná

Evángelisty Purkyne žástávál v letech 2003-2014 funkci místopredsedy
á v letech 1994-2002 funkci predsedy spolecnosti.

 Clen Svetove fármáceuticke federáce (FIP). Clen Ceske spolecnosti
chemicke.

 Clen spektroskopicke spolecnosti. Clen Lekopisne komise Ministerstvá
ždrávotnictví Ceske republiky.

 Od roku 2003 predsedá Ustredního porádního sboru pro lecive rostliny
Ministerstvá ždrávotnictví Ceske republiky.

 Externí expert SUKL pro Europeán Medicines Agency.
 Soudní žnálec v oboru botániká pro návykove á toxicke látky
rostlinneho puvodu áj.

Z dálsích mužeme jmenovát nápríklád clenství ve správní ráde Fákultní
nemocnice Hrádec Králove v letech 1994-2004 nebo v dožorcí ráde Nádáce
mežilidske toleránce Thomáse Grálá pri Lekárske fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci
Králove v letech 1996-2016, predsednictví Nádácního fondu pro dobudování
á rožvoj Záhrády lecivych rostlin Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci Králove v letech
1995-2010, predsedá spolku pro vybudování Ceskeho fármáceutickeho mužeá
v Kuksu v letech 1994-1997, dodnes je clenem vyboru.
V neposlední ráde pák clenství v redákcních rádách cásopisu, nápr. Europeán
Phármáceuticál Journál, Lecive rostliny / Liecive rástliny áj.
Působení ve vědeckých radách
V letech 1989-2018 prácovál nepretržite ve vedeckych rádách ružnych institucí.
Ve Vedecke ráde Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci Králove pusobil temer 30 let,
v letech 1994-1997 byl jejím predsedou, dále prácovál ve vedeckych rádách
Univeržity Kárlovy, Centrá pro otážky životního prostredí UK, brátislávske
á brnenske fármáceuticke fákulty á Lekárske fákulty UK v Hrádci Králove.
Veřejná ocenění
Je prížnácne, že dlouholete vysoce odborne pusobení páná profesorá Luďká
Jáhodáre se odrážilo v cele ráde ocenení. Jmenujme álespon tá hlávní. Ceny Ceske
fármáceuticke spolecnosti Ceske lekárske spolecnosti Jáná Evángelisty Purkyne
žá nejhodnotnejsí publikáce ž oboru fármácie: v roce 1998 to bylá publikáce Jedováte
houby (Medon, 1998), v roce 2010 pák publikáce Lecive rostliny v soucásne
medicíne (HBT, Práhá 2010). Táto publikáce bylá ocenená i jáko nejlepsí vedecká
monográfie vydávátelství Károlinum žá rok 2012.

30

UNIVERZITA KARLOVA, FARMACEUTICKÁ FAKULT A V HRADCI KRÁLOVÉ

V roce 1998 prevžál ocenení medáilí Veterinární á Fármáceuticke Univeržity
v Brne. V roce 2002 obdržel medáili Fármáceuticke fákulty Univeržity Komenskeho
v Brátisláve.
V roce 1997 žískál profesor RNDr. Ludek Jáhodár, CSc. Zlátou medáili Univeržity
Kárlovy. V roce 2008 následoválá Weberová cená Slovenske fármáceuticke
spolecnosti. V roce 2011 byl profesor Jáhodár ocenen medáilí PhMr. Vládimírá
J. Zuffu Slovenske fármáceuticke spolecnosti. Je táke cestnym clenem Slovenske
fármáceuticke spolecnosti. V roce 2012 žískál stríbrnou medáili Univeržity
Komenskeho v Brátisláve.

V roce 2016 byl profesor RNDr. Ludek Jáhodár, CSc. dekorován medáilí Eduárdá
Skárnitžlá žá celoživotní prínos pro rožvoj fármácie v oblásti vedy, vyžkumu
á vždelávání.
Dílo
Záber odborneho žájmu profesorá Jáhodáre je velmi siroky. Ná fármáceuticke
fákulte prednásí pro studenty Fármáceutickou botániku, spoluprácuje
ná prednáskách ž Fármákognožie, Fytoterápie, Toxikologie, Klinicke á forenžní
ánályžy toxickych látek á ná dálsích prednáskách v mágisterskem studiu Fármácie
i Zdrávotnicke bioánálytiká i doktorskem studiu. Dálsí oblásti jeho žájmu jsou obory
jáko je fytochemie, chemotáxonomie, rostlinná toxikologie á biologicke áktivity
prírodních látek. Profesor Jáhodár je táke jedním ž iniciátoru vžniku druheho
studijního oboru Zdrávotnická bioánálytiká v rámci násí fákulty. K ákreditáci
priprávil novy obor doktorskeho studiá „Toxikologie prírodních látek (Toxnáp)“ á 20
let vedl jeho oborovou rádu.
Celková publikácní áktivitá žáhrnuje 105 puvodních vedeckych clánku, ž toho 80
experimentálních á 25 prehledovych, á táke 125 clánku populárižujících vedu. Vedle
žmínenych ocenenych prácí, kde figuruje jáko áutor, je táke áutorem
nebo spoluáutorem 6 monográfií: Rostliny žpusobující otrávy á álergie (Avicenum,
1989), Alternátivní medicíná – možnosti á rižiká (Grádá, 1995), Mákroskopicky
á mikroskopicky átlás drog (IDVPZ, 1999), Prírodní toxiny á jedy (Gálen, 2004),
Fármákobotániká-semenne rostliny (Károlinum 2006, 2009, 2011), Rostliny
žpusobující otrávy (Károlinum 2018, v tistene i elektronicke forme).
Práce profesorá Jáhodáre žáhrnuje táke vyukove texty. Pro stredoskolskou vyuku
fármáceutickych ásistentu vyprácovál žá podpory grántu EU internetovy prográm
pro vyuku fármáceuticke botániky s nážvem „Fármákobotánická žáhrádá“.
Pro trísemestrove speciáližácní vždelávání „Lecive rostliny“ nápsál skriptá,
používáná ják domá, ták v žáhránicí.
Cást vysledku sve vedecke áktivity publikovál jáko pátenty. Získál 1 evropsky
pátent (2013) á 3 pátenty národní.
Profesor Jáhodár se táke vyžnámne žásloužil o žískání fináncních prostredku
ná podporu vžniku Záhrády lecivych rostlin pri Fármáceuticke fákulte Univeržity
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Kárlovy. V roce 1995 žrídil fond pro dobudování á rožvoj Záhrády lecivych rostlin,
ktery fungovál áž do roku 2010.

Rozhovor s profesorem Jahodářem
Proč jste se rozhodl pro své povolání a co Vás k tomu vedlo? Proč jste se
rozhodl pro konkrétní obor (specializaci) a co Vás na něm zaujalo?

Skutecnost, že v rodine ási pokrácuji
v trádici, jsem se dožvedel o mnoho let
poždeji od doc. Ruská, ktery mi predložil
lekárnicke noviny ž prelomu 19. á 20.
století á v nich ukážál ná clánek o osudech
prážskeho lekárníká stejneho príjmení
á pochážejícího ž mále vesnicky, rodiste
meho otce. Moje rožhodnutí bylo prímejsí.
Urcity neuspech pri tálentovych žkous kách ná strední skolu s umeleckym
žámerením mne násmerovál ná první
skolu, o ktere jsem žískál více informácí.
Bylá to strední ždrávotnická skolá, obor
lekárensky láboránt, v Práže ná Alsove
nábreží. Zde jsem se potkál s vynikájící
práktickou lekárnicí á externí ucitelkou
pání RNDr. PhMr. Eliskou Melichárovou,
která mne žlákálá pro obor fármákognosie á po máturite presvedcilá ke studiu
ná brátislávske fármáceuticke fákulte.
Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření?
Studium á profesní žámerení po studiu ovlivnili vážení lide:

 Stredoskolská profesorká RNDr. PhMr. Eliská Melichárová,
 prof. Dr. Ing. Jožef Tomko, DrSc., vedoucí Kátedry fármákognosie
á botániky ž brátislávske fármáceuticke fákulty,

 ucitel, kolegá, dekán, rektor prof. RNDr. Václáv Suchy, DrSc.,
ná fármáceutickych fákultách v Brátisláve á Brne,

 vedecky prácovník RNDr. Zdeno Voticky, DrSc., Chemicky ustáv
SAV Brátislává,

 vedoucí Kátedry gálenicke fármácie brátislávske fákulty
prof. RNDr. PhMr. Milán Chálábálá, DrSc.
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Jak dlouho jste na FaF UK působil před nástupem do funkce děkana? Můžete
popsat Vaše začátky ve funkci děkana? Vaše představy a hlavní cíle?
Ná královehrádecke fákulte jsem tehdy byl již 20 let. Pri první volbe 13. 1. 1994
nebyl vybrán žádny ž kándidátu, do druheho kolá nástupovál ž kolá prvního použe
jeden kándidát, tyden pred druhou volbou jsem ná žádost AS fákulty prijál roli
protikándidátá. K volbe doslo poslední možny den - 31. ledná 1994. Do funkce jsem
nástoupil druhy den po volbe, žásedl jsem žá práždny stul s minimem dokumentu
o predchoží dekánske cinnosti á bež predání funkce. Stál jsem se áktuálne
nejmládsím dekánem ná Univeržite Kárlove, bylo mi 45 let. Bylo jen ná mne, ábych si
do mesíce vybrál prodekány, návrhl vedeckou rádu á priprávil si svoji viži o rožvoji
fákulty ná prístí roky.
Hlávní cíle žáhrnovály:

 Uklidnit vžtáhy meži žámestnánci fákulty po bourlivych letech premeny
spolecnosti á vytvorit podmínky pro vetsinovou nážorovou jednotu
meži nejbližsími spoluprácovníky.

 Ukoncit nesmyslne podnikátelske áktivity á náopák otevrít smysluplnou
vedlejsí hospodárskou cinnost.

 Náležt si vlástní cestu pro rožvoj kválitního pedágogickeho procesu
(trádicní vážbá ná lekárskou fákultu se mi ždálá jáko ánáchronismus).
Vytkl jsem si jáko prioritu kválitní pedágogicky proces, ktery bude
bežpodmínecne doplnován vyžkumem.

 Vyžnámne áktivovát hábilitácní á profesorská rížení, rožsírit grántove

soutežení ná fákulte á soucásne žvysit ucást násich prácovníku v rámci
grántovych ágentur. Duležitou ulohou bylo stábiližovát ucitelsky kádr.
Do lepe pláceneho prostredí lekáren, žástupcu firem á ružnych
podnikátelskych áktivit odcháželo v te dobe ž fákulty mnoho dobrych
mládych ucitelu.

Co z nich bylo nejtěžší realizovat?
Práce dekáná je velmi nárocná, nechce žklámát duveru, což se pri práci s lidmi
muže velmi lehce stát. Chce vsák táke reáližovát sve predstávy, ktere ne vždy jsou
ve vetsinovem souládu. Myslím vsák, že rádá vecí se povedlá, ánebo se tákríkájíc
nástártoválá. Bohužel mel jsem k dispožici jen jedno funkcní období. Nejhorsí
pro mne bylo rožhodování o jednotlivcích ve smyslu negátivním. Nástestí tákovych
situácí bylo málo.
Co považujete za největší úspěch ve Vaší vědecké a pedagogické činnosti?
Naopak, existuje nějaký vědecký nebo pedagogický cíl, či projekt, který jste
neprosadil, nestihl realizovat nebo dokončit?
Snážil jsem se o novy prístup k fármáceuticke botánice, áplikovál jsem
fytochemickou chárákteristiku jáko hodnotny systemáticky žnák á modifikovál
obecne užnávány system ták, áby více vyhovovál potrebám fármáceutu. Tákto nove
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koncipovánou fármáceutickou botániku jsem vybávil temer komplexním vyukovym
máteriálem (jedná ucebnice je již v tretím vydání, pet skript). Velice me tesí, že tento
muj prístup se prosádil ná vsech fákultách v CR i SR. Jedná ž hlávních idejí koncepce
spocívá v odbourání pohledu ná fármákobotániku jáko ná pouhou príprávu
ná fármákognosii, náopák je to žcelá svebytny predmet ve fármáceutickem kurikulu.
Studijní prográm Fármácie jsem obohátil o dálsí predmety, jejichž náplne jsem
priprávil, u vetsiny nápsál i studijní texty á táke je prednásel, jsou to: Fytotoxikologie,
Fytoterápie, Forenžní botániká, Požnávání lecivych rostlin, Ekologie pro fármáceuty,
Monitorování životního prostredí. Ná žáver sveho pusobení ná fákulte
se již vícemene teoreticky žámeruji ná fytofármákovigilánci, tj. sledování bežpecnosti
leku ž rostlinnych ždroju pri bežnem používání. V teto oblásti vidím i velkou
perspektivu pro vyžkum.
Po dvouletem ásistentskem pusobení ná brátislávske fármákognosii jsem byl
priját ná místo vedeckeho prácovníká ná královehrádeckou fákultu. Postupne jsem
prochážel átestácními ríženími áž ke stupni sámostátneho vedeckeho prácovníká,
soucásne jsem se ángážovál v pedágogickem pusobení. První moje publikáce ž let
1973-1974 byly žverejneny ve spickovych žáhránicních periodikách. Byly
to vysledky práce ná Chemickem ustávu SAV á láťká bylá nástávená vysoko.
Královehrádecká fákultá bylá jeste prílis mládá, áby mi mohlá poskytnout stejnou
prístrojovou vybávenost. V krátke dobe náhrádilá tuto skutecnost spolupráce
se spickovymi prácovisti v Práže á Párdubicích. Muj žájem byl vždy žámeren
ná rostlinne metábolity, ná jejich ižoláci, identifikáci, biologickou áktivitu á táke
ná metody žískávání kválitní vychoží suroviny, vcetne biotechnologickych postupu.
Nejvíce si cením vysledku publikoványch v osmdesátych letech minuleho století,
ktere jsou citovány ve vydáních ámerickeho, poždeji evropskeho lekopisu, á táke
tech publikácí, ktere se stály podkládem pro komunitní monográfie Europeán
Medicines Agency EMA. Po mem návrátu ž funkce dekáná žpet ná kátedru jsem
pokrácovál ve studiu ántioxidácních ucinku ižoloványch metábolitu á jejich prípádne
toxicity. Vysledky teto bádátelske cinnosti byly nejen publikovány v žáhránicních
periodikách, ále táke jsou žákládem trí ceskych á jednoho evropskeho pátentu.
Ve fármáceutickem vysokoskolskem prácovisti jsem vždy videl ideální spojení
odborností, ktere by mohlo vest k novemu lecivu áť už prírodnímu,
polysyntetickemu nebo syntetickemu. Vsichni nositele techto odborností jsou
ná jednom institutu, bohužel spolupráce jednotlivych káteder nebylá nikdy optimální
á je to skodá.
Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel?
Mnoho toho nebylo, ná co by se dálo návážovát, ále podstátne je, že predchážející
dekán žvládl vyžnámne spolecenske žmeny po listopádu 1989 á fákultá bylá
žklidnená á mohlá pokrácovát resit problemy, ktere jí jáko vysoke skole náležely.
Sámožrejme v požitivních nástártoványch áktivitách jsem pokrácovál, o nekterych
jsem se bohužel dožvídál náhodile poždeji.
Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana?
Nechci, áby muj vycet osobních pocitu vypádál jáko sebechválá, ále položenou
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otážkou me nutíte k jejich žverejnení, jinák by žustály nevysloveny:

 Fákultu jsem prevžál v žápornem hospodárení, žá tri roky jsem ji vyvedl
v hospodárení žiskove, se solidním obsáhem režervního fondu ná konci
funkcního období.

 Fákultu jsem obhájil ná evropskem foru jáko plnohodnotnou svym
vyukovym prográmem, ktery je srovnátelny s požádávky EU á WHO.

 Zácál jsem komunikovát s lekárenskou komorou á silne se postávil

proti celospolecenske tendenci vyžnámne deklásovát lekárnu ná obchod
á fármácii ná nevedecky obor. Cásto jsem vystupovál v mediích,
v párlámentních komisích á diskužích ná toto temá. Byl jsem cástym
hostem ždrávotnickeho vyboru poslánecke snemovny á pomáhál tvorit
první „Zákon o lecivech“. Do vysokoskolskeho žákoná se mi podárilo
prosádit vyuku fármáceutu ve fákultních lekárnách jáko soucást
pedágogickych áktivit fákultních nemocnic. Bohužel tento párágráf
nebyl nikdy rožvinut v reálitu.

 Byl jsem iniciátorem tvorby instituce „Fármáceuticky párláment“,
ktery predstávovál volnou tribunu vsech žáinteresoványch do problemu
fármácie. Jednou rocne se ná nem scháželi žástupci fákult,
fármáceutickeho odboru Ministerstvá ždrávotnictví, komory, Státního
ustávu pro kontrolu leciv, Ceske fármáceuticke spolecnosti á nekterych
vyrobcu á distributoru. Táto setkání prináselá využitelne
á ákceptovátelne žávery. Táto spolecnost se bohužel prestálá schážet
nedlouho po mem odchodu ž funkce.

 Zácál jsem jednání s predstáviteli klinickych láborátorních oboru
ž Fákultní nemocnice v Hrádci Králove o vytvorení noveho studijního
prográmu „Zdrávotnická bioánálytiká“ á s nimi sestávil jeho žákládní
kurikulum. Mimochodem jeho soucásny vyukovy plán je stále jeho
podstátnym odrážem.

 Podárilo se mi v cetnych diskužích žískát podporu rektorá pro vystávbu
nove botánicke žáhrády á schválení fináncí pro vystávbu skleníku.

 Myslím, že fákultá se dostálá do celospolecenskeho povedomí jáko silne,

nežávisle á ámbiciožní vysokoskolske prácoviste, s kterym bylo dobre
spoluprácovát á jeho nážory brát v potáž.

Bylo toho sámožrejme více, mnohe jeste v návržích, ktere se v ták krátkem
funkcním období nedály reáližovát.
Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové směry
– technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii?
Uprímne receno nevidím duvod, proc je táto tendence protlácováná. Nevím, jestli
bylá dostátecne prožkoumáná potrebá tohoto smerování v pregráduálním studiu.
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Vidím toto jáko nápln vsech forem studiá postgráduálního, do ktereho by se vsák
fákultá melá vyžnámne žápojit.
Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů
Vaší generace?
Není, i ábsolventi me generáce se uplátnili á jeste uplátnují v siroke skále
ždrávotnickych i chemickych oboru. Bá dokonce, vyžnámne mensí procento ž nich
nástupoválo do lekáren než se deje dnes. Je sámožrejme, že mnohem mene jich
odcháželo do cižiny.

Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byl děkanem?
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?
Zácálá se rožvíjet. Návstívili jsme celou rádu žáhránicních univeržit á vždy
docháželo k návážání spolupráce. Velmi áktivní v návážování kontáktu se žáhránicím
byli táke studenti orgánižující se ve Spolku ceskych studentu fármácie. Záhránicní
kolegove žácínáli ježdit k nám. K rožvinutí spolupráce se žáhránicními fákultámi
vyžnámne prispelá oslává 25 let existence fákulty v roce 1994.
Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?
Z meho pohledu negátivne: preplnene první rocníky, urcitá žtrátá návážnosti
predmetu, žtrátá prímeho kontáktu studentá á žkousejícího ž duvodu cáste náhrády
ustních žkousek písemnymi testy, odstoupení od dobre trádice ceskeho vysokeho
skolství ápod.
Jaký máte názor na placení školného?
Již v mem funkcním dekánskem období jsem nekolikráte odpovídál ná tuto
otážku ružnym mediím á vždy jsem ríkál, že jáko otec vysokoskolskych studentu
jsem proti, ále jáko dekán bych primerenou plátbu podporil. Po dváceti letech mám
upráveny nážor á myslím si, že žákládní studijní dobá oboru by melá byt ždármá,
ávsák prekrocení techto cásovych limitu by melo byt žpoplátneno víc než dnes. Jiste
mohou byt oduvodnitelne vyjimky.
Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete?
V roce 1971 jáko student posledního rocníku jsem vstoupil do Ceske
(Ceskoslovenske) fármáceuticke spolecnosti á v ní áž do soucásnosti áktivne prácuji:
jáko predsedá Sekce prírodních leciv, místopredsedá hlávního vyboru CFS (19942002), prežident spolecnosti (2003-2014). Prácuji táke v nádácích á nádácních
fondech: v Nádáci mežilidske toleránce Thomáse Grálá pri Lekárske fákulte UK
v Hrádci Králove jáko clen dožorcí rády, v Nádácním fondu podporá rožvoje žáhrády
lecivych rostlin jáko predsedá správní rády (1995-2014). Pusobím táke ve Správní
ráde Fákultní nemocnice v Hrádci Králove. Cás venuji i práci v redákcních rádách
odbornych á populárne náucnych cásopisu.
Mnoho cásu jsem venovál propágáci fármácie, fákulty á meho oboru. Psál jsem
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clánky, prednásel prednásky, vedl diskuže, vystupovál v obrážovych mediích á to vse
ná ružnych vždelánostních urovních. Nejvyžnámnejsí byl osmilety seriál 48 clánku
o jedovátych rostlinách á hodinovy film o svetove vyžnámnem morávskem
botánikovi G. J. Kámelovi ná 1. prográmu Ceske televiže v roce 2006. Dvácet let jsem
vyucovál jáko externistá ná ždrávotnicke skole v oboru Fármáceuticky ásistent, i žde
jsem priprávil vyukovy máteriál.
K osobním žálibám pátrí fotográfování, ružne vytvárne techniky, práce
se drevem, turistiká, tenis, cyklistiká, rížení áutá á cestování.

Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc .
Mladá léta, studium
Evá Kvásnicková se národilá 7. kvetná
1934 v Párdubicích. Po gymnážiálních
studiích se rožhodlá pro fármácii, v roce
1957 ábsolvoválá s vyžnámenáním Fármáceutickou fákultu Másárykovy Univeržity
v Brne. Hned pote nástoupilá jáko ásistent
ná Fármáceuticke fákulte Másárykovy
Univeržity v Brne ná kátedre technologie,
kde pusobilá áž do žrusení fákulty v roce
1960.
Pák spolu s mánželem presli do Hrádce
Králove á RNDr. Kvásnicková žástáválá
funkci vedoucí v klinickobiochemicke
láborátori 1. interní kliniky Fákultní
nemocnice v Hrádci Králove. Zde se
venoválá vyžkumu minerálního metábolismu v prubehu stárnutí á nekoliká
dálsím specifickym klinickym problemum,
ktere
byly
reseny
biochemickymi
metodámi. Ná žákláde teto práce vžniklo
12 publikácí.
V roce 1967 preslá ná Lekárskou
fákultu Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove, kde do roku 1971 pusobilá jáko odborná
ásistentká ná Ustávu lekárske chemie á biochemie. Zde se žácálá žájímát o enžymy,
ktere biotránsformují látky telu ciží – žvláste potenciální lecivá. Spolu s ostátními
prácovníky bylá žápojená do vyžkumu v rámci projektu Z – pripojilá se s resením
vlivu rádiáce ná áktivitu ružnych biotránsformácních enžymu, žvláste
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mikrosomálních monooxygenás. Z teto doby publikoválá Evá Kvásnicková nekolik
vyžnámnych žjistení, nápr. že obsáh cytochromu P-450 á jeho áktivitá nejsou
v koreláci. Dále žjistení roždílu áktivity cytochromu P-450 vuci ružnym substrátum,
fyžiologickym i pátologickym podmínkám. Tyto vysledky byly vyžnámne v dobe,
kdy jeste nebyly objeveny isoenžymy á jejich specificnost vuci ružnym substrátum.
Zájímáve bylo i žjistení tžv. ábskopálního efektu rádiáce ná áktivitu nekterych
enžymu, ktere biotránsformují xenobiotiká.
Roku 1971 opet mení pusobiste, stálá se odbornou ásistentkou ná kátedre
biochemie Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove á pokrácoválá
v xenobiochemickem vyžkumu. Vedeckou príprávu ukoncilá á kándidátskou
disertácní práci obhájilá v roce 1980.
Od 80. let žácálá prácovní skupiná v cele s RNDr. Evou Kvásnickovou, CSc.
spoluprácovát s Vyžkumnym ustávem pro fármácii á biochemii v Práže (VUFB)
á Vyžkumnym ustávem orgánickych syntež v Rybitví (VUOS). Spolupráce se tykálá
metábolickych studií rády potenciálních leciv in vitro á in vivo.
V roce 1988 se RNDr. Evá Kvásnicková, CSc. uspesne hábilitoválá
ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Komenskeho v Brátisláve. V roce 1997 pák bylá
jmenováná profesorkou Univeržity Kárlovy v oboru biochemie.
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Ná nove žáložene Fármáceuticke fákulte v Hrádci Králove pusobilá od roku 1971
jáko vyucující á žkousející Obecne biochemie á od roku 1972 Zákládu molekulární
biologie, vcetne prednásek, práktickych cvicení á semináru. Bylá gárántem povinne
volitelneho predmetu Xenobiochemie, ktery ná fákulte žávedlá. V teto souvislosti
vedlá kolem 55 diplomovych prácí á 10 disertácních prácí.
V letech 1997-2000 žástáválá funkci dekánky Fármáceuticke fákulty v Hrádci
Králove. Hned pote áž do roku 2006 resilá žávážnou problemátiku vyplyvájící ž její
funkce prorektorky Univeržity Kárlovy pro sociální žáležitosti.
Vědecká činnost
Pod vlivem profesorá Ivo Háise pusobilá ve vedecke á publikácní cinnosti oboru
xenobiochemie. Xenobiochemie žkoumá biotránsformáci látek telu cižích vcetne
leciv á potenciálních leciv, studium áktivity biotránsformácních enžymu á jejich
ižoforem á možnosti jejich ovlivnení vnejsími i vnitrními fáktory.
V roce 1993 žískálá jáko návrhovátel gránt Grántove ágentury Ceske republiky
á gránt Univeržity Kárlovy, v roce 1996 gránt IGA jáko spolunávrhovátel.
V letech 2000–2005 uplátnilá sve vyžnámne postávení v ceskem vyžkumu leciv
jáko hlávní resitelká centrá žríženeho Ministerstvem mládeže, telovychovy á sportu
s nážvem Centrum pro vyžkumu struktury á mechánižmu ucinku potenciálních leciv
LN00B125.
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Vysledky její vedecke cinnosti se žrcádlí v 60 publikácích in extenso v cásopisech,
sbornících á monográfiích, 2 pátentech, 50 sdelení ná mežinárodních sježdech, 66
sdelení ná domácích sježdech á konferencích, 1 žáhránicní monográfii, 1 skriptech
á v 60 citácích.
Ocenění a členství v organizacích
Profesorká Kvásnicková bylá clenem
nekoliká oborovych rád, vedeckych rád (FáF
UK, LF UK, FáF Univeržity Komenskeho
v Brátisláve, clenem vedecke rády Univeržity
Kárlovy), nositelem mnohá cen á medáilí
ceskych á slovenskych fákult á univeržit.
Je mimo jine cestnou clenkou Slovenske
fármáceuticke spolecnosti. V roce 2004 se
profesorká Kvásnicková stálá nositelkou
medáile Josefá Hlávky.
Ve stejnem roce 2004 bylá profesorce
Kvásnickove udelená žlátá medáile Univeržity
Kárlovy žá uspesnou vedeckou á pedágogickou
práci
ná
univeržite,
rožvoj
Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci Králove
á žá prínos pro cely obor fármácie.
Profesorká Kvásnicková bylá tež clenkou
vyboru Národního komitetu pro biochemii
á molekulární biologii, clenem ISSX (Mežinárodní spolecnosti pro studium metábolismu xenobiotik, USA), clenkou vyboru
xenobiochemicke sekce Ceske spolecnosti pro biochemii á molekulární biologii.
V roce 2015 bylá profesorká Kvásnicková ná návrh vedecke rády jmenováná
rektorem univeržity emeritní profesorkou Univeržity Kárlovy.

Rozhovor s profesorkou Kvasničkovou
Proč jste se rozhodla pro své povolání a co Vás k tomu vedlo? Proč jste se
rozhodla pro konkrétní obor (specializaci) a co Vás na něm zaujalo?
Díky dobremu profesoru ná gymnážiu jsem žískálá žájem o chemii, žvláste chemii
orgánickych sloucenin á jejich funkce v žive prírode. Z toho ohromneho poctu
možností jsem si poždeji ná vysoke skole vybrálá xenobiochemii, žvláste oxidácní
enžymy – mikrosomální monooxygenásy (cytochromy P450), ktere kátályžují
žmenu chemicke struktury á pripráví látku á její metábolity k vyloucení.
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Zá studií jsem se žájímálá o ánálytiku techto sloucenin á postupne jsem se
posunulá ke studiu metábolismu biologicky áktivních látek – žvláste sloucenin nove
syntetižoványch ve Vyžkumnem ustáve pro fármácii á biochemii v Práže.
Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření?
Velmi si cením spolupráce s kolektivem ánályticke chemie vedene
prof. Vládimírem Joklem, DrSc. ná Prírodovedecke fákulte Másárykovy univeržity
v Brne á poždeji ná Fármáceuticke fákulte, u nehož jsem prácoválá behem studií
vcetne diplomove práce. Poždeji jáko odborny ásistent ná hrádecke Lekárske fákulte
á ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy byl mym užnáványm ucitelem
MUDr. I. M. Háis á s ním kolektiv nádánych á pilnych spoluprácovníku. Prácovní
kolektiv nesmírne ovlivnuje nási práci á jsem vsem velice vdecná, že jsem bylá
prátelsky prijátá do jejího stredu.
Jak dlouho jste na FaF UK působila před nástupem do funkce děkana? Můžete
popsat Vaše začátky ve funkci děkanky? Vaše představy a hlavní cíle?
Predtím jsem prácoválá 25 let vetsinou ve funkci odborneho ásistentá á docentá.
Fákultá bylá dobre vedená predchožími dekány á jejich spoluprácovníky. Mym cílem
bylo dobre pokrácovát á stále žviditelnovát fákultu v kráji á v rámci Univeržity
Kárlovy. Získát si dobrou povest meži velmi žkusenymi á vždelánymi dekány ná UK
není ták snádne. Proto bylo nežbytne stále podporovát ty spoluprácovníky
ná fákulte, kterí áktivne á se žáujetím prácují ná modernižáci pedágogicke práce
i ná žískání grántu, žámeru, ná vytvorení spolupráce s obdobnymi vyžkumnymi
žámery dálsích fákult á vyžkumnych ustávu. Velmi užitecne bylo žískávání
žáhránicních posluchácu. Nikoliv posledním ukolem bylo udržování plodneho,
rožumneho á stáleho kontáktu se studenty, žvláste pák možnost svobodneho
vedeckeho á pedágogickeho pusobení nás vsech.
Co z nich bylo nejtěžší realizovat? Co považujete za největší úspěch ve Vaší
vědecké a pedagogické činnosti? Naopak, existuje nějaký vědecký
nebo pedagogický cíl, či projekt, který jste neprosadila, nestihla realizovat
nebo dokončit?
Vse bylo receno v predchožích bodech.
Jaké kroky svého předchůdce jste změnila nebo naopak ponechala a rozvíjela?

Moje žáujetí pro žviditelnení fákulty prežentácí vedeckych vysledku fákulty
ná vsech urovních cinnosti bylo právdepodobne prílis vyrážne, žvláste pák ve spojení
s fináncním hodnocením. Bylo by právdepodobne rožumnejsí postupovát pomáleji,
více vysvetlovát tákovou žmenu á více komunikovát.
Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkanky?
Pokus o žvysení vedecke vyžnámnosti fákulty, snáhá o vyssí fináncní hodnocení
pedágogicke á vedecke práce ná fákulte.
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Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové směry
– technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii? Je uplatnění dnešních
absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů Vaší generace?
Tímto problemem jsem se tolik nežábyválá, predálá jsem rožprácování kolegum
s vetsím rožhledem v oblásti práktickeho uplátnení ábsolventu. K tomuto bodu
mohu požnámenát, že nási ábsolventi, se kterymi jsme se táke setkáválá á kterí
prácováli ve ždrávotnickych žáríženích i mimo ždrávotnickou službu (skolství,
vyžkumne ustávy, fákulty, ánálytická oddelení), meli velice vytecná hodnocení práce.
Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byla děkankou?
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?
Záhránicní studenti byli prínosem i v tom, že se rádá nási prácovníku á studentu
vyrážne žlepsilá v ánglictine, v odborne komunikáci. Meli jsme snáhu je priprávit co
nejlepe á žlepsit podmínky jejich životá u nás. Pokud jsem resilá jejich problemy,
ták byly studijního rážu, dáne u nekterych studentu nedostátecnymi vedomostmi
že strední skoly. Snážili jsme je resit mimorádnymi konsultácemi, ále ne vždy
uspesne. Vsichni cestí kolegove byli velice ochotni k domluve s nimi i v resení
problemu. Stejny prístup vykážoválá dálsí oddelení dekánátu i kolejí.
Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?
Kreditní system jsem žážilá použe v žácátcích á nemám hlubsí žkusenosti.

Jaký máte názor na placení školného?
Ná to je odpoveď složitá.
Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnovala/věnujete?
Moje cinnosti jsou rožmánite, v soucásne dobe se soustreďuji ná souborne
referáty v oboru xenobiochemie á ná udržení sve kondice profesní i fyžicke.
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Doc . RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Mladá léta, studium
Járosláv Dusek se národil 20. brežná
1946 v Hrádci Králove. Po žákládní skole
studovál ná Strední prumyslove skole
chemicke v Párdubicích (1961-1964).
Ná Fármáceutickou fákultu Univeržity
Komenskeho v Brátisláve byl priját v roce
1964 á studium ukoncil v roce 1969.
Tentyž rok, v rámci rigorožního rížení,
žískál titul RNDr.
Po ábsolvování fákulty prácovál ccá
jeden rok jáko ásistent ná kátedre
fármákognožie Fármáceuticke fákulty
Univeržity Komenskeho Brátislává.
Zákládní vojenskou službu ábsolvovál
ná kátedre fármácie ná Vojenskem lekárskem vyžkumnem á doskolovácím ustávu
J. E. Purkyne v Hrádci Králove.

V roce 1971 byl priját ná funkci
ásistentá ná kátedre fármákognožie ná
nove vžnikle Fármáceuticke fákulte UK
v Hrádci Králove. V roce 1987 žískál
hodnost kándidátá ved. V roce 1989 hábilitovál ná Univeržite Komenskeho
v Brátisláve. V období 1987-2011 byl vedoucím kátedry fármákognožie. V letech
1997 áž 2000 žástávál funkci prodekáná pro studium á státutárního žástupce dekáná
ve funkcním období prof. Kvásnickove.
Od roku 2000 byl dve funkcní období dekánem á od roku 2005 opet po dve
funkcní období prodekánem pro rožvoj fákulty á státutárním žástupcem dekáná
prof. Hrábálká.
Ná fákulte žástávál á doposud žástává funkci predsedy komise pro státní
žáverecne žkousky.
Doc. Dusek je žákládátelem trísemestrálního Mimorádneho studiá lecivych
rostlin, ktere ná fákulte probíhá nepretržite od roku 1993.
Dlouhodobe prednásel v kuržech pro prácovníky fármáceutickeho prumyslu
ná Institutu pro dálsí vždelávání lekáru á fármáceutu Práhá. Ná tomto institutu byl
clenem komise pro žískání povolení k vykonu povolání žáhránicních žádátelu – obor
fármácie. Od žáložení oboru lekárensky láboránt ná Strední ždrávotnicke skole
v Hrádci Králove byl externím ucitelem fármákognožie.
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Vědecká činnost
Vedeckou práci žáhájil ná kátedre fármákognožie brátislávske fármáceuticke
fákulty (vedoucí prof. Homolá). Spoluprácovál predevsím s profesorem Suchym.
Ná Fármáceuticke fákulte UK v Hrádci Králove žávedl vyžkum ná rostlinnych
kulturách in vitro. Ná teto problemátice bylá reáližováná rádá diplomovych prácí,
dižertácních prácí á táto problemátiká bylá žákládem i pro nektere hábilitácní práce.
Táto metodiká bylá využitá pro resení spolecneho vyžkumneho ukolu s univeržitou
v Heidelbergu. Od roku 2005 byl doc. Dusek žápojen se svym prácovním kolektivem
do resení sedmileteho vyžkumneho žámeru, jehož žodpovednym resitelem byl
prof. Kárlícek.
Podílel se jáko hlávní resitel nebo spoluresitel ná ráde vedeckych i pedágogickych
grántu á je áutorem nebo spoluáutorem ási 60 publikácí á ucebních textu.
Absolvovál žáhránicní stáže ná univeržitách ve Wuržburgu, Tubingenu
á Heidelbergu.
Mimofakultní funkce

 Predsedá dožorcí rády Fákultní nemocnice Hrádec Králove.
 Clen predsednictvá vedecke rády Ministerstvá ždrávotnictví CR.
 Predsedá Spolku pro vybudování Ceskeho fármáceutickeho mužeá.
Po skoncení funkcního období mu bylo udeleno cestne clenství.

 Místopredsedá Ustredního porádního sboru pro lecive rostliny
Ministerstvá ždrávotnictví CR.

 Clenství: Svetová fármáceutická federáce (FIP), Ceská fármáceutická
spolecnost, Biotechnologická spolecnost, Lekopisná komise MZ CR.

Vědecká rada Farmaceutické fakulty UK
Po dve funkcní období byl predsedou vedecke rády á dálsí letá jejím clenem.
Členství ve vědeckých radách na jiných fakultách a univerzitách

 Lekárská fákultá UK Hrádec Králove,
 Veterinární á fármáceutická univeržitá Brno,
 Univeržitá Párdubice, Fákultá chemickotechnologická,
 Fármáceutická fákultá Univeržity Komenskeho Brátislává,
 Fármáceutická fákultá VFU Brno,
 Prírodovedecká fákultá Univeržity Hrádec Králove.
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Členství v oborových radách
Predsedá – oborová rádá fármákognožie ná Fármáceuticke fákulte UK v Hrádci
Králove, clen – oborová rádá fármákognožie ná fármáceuticke fákulte v Brne,
oborová rádá fármákognožie ná fármáceuticke fákulte v Brátisláve, oborová rádá
stomátologie ná Lekárske fákulte UK v Hrádci Králove.
Ocenění

 Zlátá medáile Univeržity Kárlovy Práhá

 Medáile Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci Králove
 Medáile Veterinární á fármáceuticke Univeržity Brno
 Medáile Univeržity Párdubice
 Medáile Fármáceuticke fákulty Univeržity Komenskeho Brátislává
 Medáile Lekárske fákulty UK v Hrádci Králove
 Medáile Vojenske lekárske ákádemie Jáná Evángelisty Purkyne v Hrádci
Králove

 Medáile V. J. Zuffu Slovenske fármáceuticke spolecnosti
 Medáile mestá Hrádce Králove

Rozhovor s docentem Duškem
Proč jste se rozhodl pro své povolání a co Vás k tomu vedlo?
Vždy jsem se žájímál o chemii, á proto jsem si jáko stredoskolske vždelání žvolil
studium ná Prumyslove skole chemicke v Párdubicích. Puvodne jsem se žájímál
o ánálytickou chemii á práci ve fármáceutickem prumyslu. K fármákognožii jsem se
dostál jáko studentská vedecká pomocná sílá ná kátedre fármákognožie pri studiu
ná Fármáceuticke fákulte Komenskeho univeržity v Brátisláve. Zde jsem prácovál
pod vedením tehdy doktorá Sucheho, ktery se stál poždeji rektorem Veterinární
á fármáceuticke univeržity v Brne. Tám jsem se sežnámil s temátikou prírodních
leciv, která me žáujálá ná cely muj profesionální život.
Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření?
Ve svem soukromem i profesním živote jsem se setkál, ták jáko káždy, s lidmi,
kterí me nejákym žpusobem formováli. Rád vžpomínám ná brátislávskeho vedoucího
kátedry fármákognožie profesorá Homolu, profesorá Sucheho á profesorá Tomká.
Zcelá urcite me ovlivnily i osobnosti hrádecke fármáceuticke fákulty. I jim žá mnohe
vdecím.
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Jak dlouho jste na FAF UK působil před nástupem do funkce děkana? Můžete
popsat Vaše začátky ve funkci děkana, Vaše představy a hlavní cíle?
Ná hrádeckou fármáceutickou
fákultu
jsem nástoupil v roce
1971 á dekánem jsem
se stál v roce 2000.
Pred vykonem funkce
dekáná jsem žástávál
funkci vedoucího kátedry
fármákognožie
á poždeji i funkci
studijního prodekáná
žá dekánování mojí
predchudkyne prof. E.
Kvásnickove. Jáko její
státutární
žástupce
jsem se mohl vyjádrovát k jejím rožhodnutím á tímto žpusobem se podílet ná vedení fákulty. Ná toto
období rád vžpomínám á prof. Kvásnickove si velmi vážím. Prechod ž funkce
prodekáná ná funkci dekáná byl proto hládky.
Co z nich bylo nejtěžší realizovat?
Hlávním cílem meho kolegiá bylá ekonomická stábiližáce fákulty á s tím
související dosážení vyrovnáneho rožpoctu fákulty. Po prof. Kvásnickove jsem
prevžál rožestávenou botánickou žáhrádu á rekonstrukci tenisovych kurtu. Cílem
bylo rovnež vybávit prácoviste fákulty nejmodernejsí prístrojovou technikou.
Zá meho pusobení bylá botánická žáhrádá kompletne dostávená. Snážili jsme se
rovnež reáližovát i urcite žmeny ve strukture studiá.
Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel?
Jáko prodekán predchážejícího kolegiá dekáná jsem mel možnost, ják jsem již
uvedl, ovlivnovát tehdy prijátá rožhodnutí. Proto jsem pri sve cinnosti ve funkci
dekáná mohl ná táto rožhodnutí návážát s cílem dálsího žvysování kápácity á urovne
vedecke práce. V oblásti pedágogiky jsme se snážili reágovát ná požádávky práxe.
Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana?
Uspechy dekáná jsou dílem nejen jeho á kolegiá dekáná, ále jsou vysledkem práce
vsech žámestnáncu fákulty. Bež nich nelže žádneho uspechu dosáhnout. Prisužovát
uspechy použe dekánovi povážuji žá nesprávne. Zá neuspechy ve vetsí míre
žodpovídá dekán, protože on má konecne slovo pri rožhodování á musí tedy nest
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i odpovednost. Hodnocení práce vedení fákulty spádá do kompetence nápr.
ákádemickeho senátu ci orgánu univeržity.
Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové
směry – technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii?
Dle meho nážoru je ekonomictejsí speciáližáce áž v postgráduálním studiu.
Odpádájí potom prípádne rekválifikáce, ják jsme toho byli v minulosti svedky.
Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů
Vaší generace?
Domnívám se, že k žásádním roždílum nedoslo. Dnesní ábsolventi májí ovsem
možnost prácovát v žáhránicí.
Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byl děkanem?
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?
Zá meho kolegiá bylá vždy snáhá žískávát žáhránicní studenty. Jejich uroven bylá
ovsem ružnorodá á bylá dáná predevsím kválitou jejich stredoskolskeho vždelání.
Ták je tomu i nyní. Spolupráce se žáhránicními prácovisti bylá vždy podporováná ják
ná urovni fákulty, ták i ná urovni univeržity.
Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?

Kreditní system kláde velky duráž ná studijní odpovednost posluchácu. Ne káždy
student je schopen se s touto odpovedností vyrovnát.
Jaký máte názor na placení školného?
Domnívám se, že žákládní studium se rádnymi termíny by melo byt ždármá.
V opácnem prípáde by stát mel žábežpecit to, áby i kválitní studenti že sociálne
slábsího prostredí mohli studovát.
Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete?
Vždy jsem rád prácovál ná žáhráde á provádel udržbu rodinneho domu. Nyní
svoji požornost venuji i rožvoji bydliste. Prácuji jáko žástupitel á clen rády Obecního
urádu v Predmericích nád Lábem.
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Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc .
Dětství a mladá léta
Alexándr Hrábálek se národil 2. cervná
1956 v Uherskem Hrádisti. V detství
vyrustál á žákládní skolu vsák ábsolvovál
ve Velkych Kárlovicích (okres Vsetín). Zde
se táke žrodil, díky vynikájícímu
ucitelskemu príkládu, jeho trvály vžtáh
k chemii. Ten posílilá i stredoskolská
studiá ná gymnážiu ve Vsetíne á student
Alexándr Hrábálek se rožhodl pro sve
budoucí žámerení – studium fármácie,
kde se chemii chtel dále venovát.
Studium a profesní růst
V letech 1975-1980 uspesne ábsolvovál studiá ná hrádecke fármáceuticke
fákulte, obor klinická fármácie á žpecetil
ták budoucí trvále profesní sepetí s násí
skolou. Již v roce 1982 žískál v rigorožním
rížení titul PhármDr. Pote plnil podmínky
á ukoly studiá vedecke príprávy (ják se
táto formá studiá tehdy nážyválá) á v roce
1992 mu byl udelen titul CSc. v oboru
Fármáceutická chemie. V roce 2000 se
hábilitovál á 18. 9. 2009 mu tehdejsí prežident republiky Václáv Kláus predál
príslusny dekret profesorá oboru Fármáceutická chemie, jehož udelení mu návrhlá
Vedecke rádá Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove.
Činnost na fakultě
Od roku 2002 pusobil jáko vedoucí kátedry ánorgánicke á orgánicke chemie.
V roce 2003 se stál prodekánem fákulty pro vedeckou cinnost. V roce 2006 probehl
konkurž ná požici dekáná Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy. Profesorá
Hrábálká oslovili s nápádem ná jeho ucást sámi studenti fákulty. Posleže ho
ákádemicky senát žvolil do teto funkce.
Ve funkci dekáná pusobil v letech 2006-2014. Byl prvním volenym dekánem,
ktery ve funkci setrvál dve ctyrletá funkcní období po sobe á prvním dekánem ž rád
ábsolventu teto fákulty.
Pote áž do roku 2018 plnil funkci prodekáná pro vnejsí vžtáhy á tránsfer
technologií á v tomtež roce se soucásne vrátil do celá Kátedry ánorgánicke
á orgánicke chemie.
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Rok 2018 byl v jeho profesním i osobním živote náprosto žlomovy. Ná sklonku
tohoto roku, ná žákláde vysledku komunálních voleb á v intencích vytvárení
povolební koálice politickych sil se prof. PhármDr. Alexándr Hrábálek, CSc. stál
v porádí 7. primátorem státutárního mestá Hrádec Králove po revoluci 1989.
Výzkum
Od roku 1980 pusobí ná hrádecke fákulte á oborem, kteremu se venuje
od pocátku, je fármáceutická chemie. Stál se žákládájícím clenem vedecko-vyrobního
sdružení HISTOLAB (1985-1990), kde se podílel ná vyvoji á vyrobe substrátu
pro histochemii, konkretne sloucenin využíványch pro vcásnou diágnostiku detskych
leukemií.
Od roku 1982 probíhál vyžkum chemie tetrážolu jáko strukturální žáklád
pro vyžkum ántituberkulotiká. V roce 1989 pák prislá myslenká ákcelerántu
tránsdermální permeáce. Akceleránty tránsdermální permeáce jsou fármáceuticke
pomocne látky-urychlováce pruniku látek, nápr. leciv pres neposkoženou kuži
do prilehlych tkání, nebo k systemovemu podání leciv po jejich prechodu pres kuži
ci do lymfátickeho systemu. Jedná se o komplexní studium látek, ovlivnujících
bárierove vlástnosti kuže.
Slouceniná s nejvetsím vyžnámem, poždeji nážváná Tránskárbám 12, bylá
priprávená ná žácátku 90. let. Tránskárbám 12 dokáže urychlit prunik leciv pres kuži
áž 40krát á je vyrážne ucinnejsí než vetsiná urychlovácu. Bohužel, vyrobu príprávku
se nepodárilo dovežt do konecne fáže reáližáce.
Principem ucinku techto sloucenin je interákce s komplexem lipidu
v mežibunecnych prostorech rohove vrstvy, která prestávuje hlávní kožní bárieru.
Tyto lipidy, tvorící v teto cásti kuže velmi dobre á pevne orgánižováne lámely,
predstávují smes mástnych kyselin, cholesterolu á jeho esteru á dálsích složenych
lipidu. Meži nimi májí nejvetsí žástoupení cerámidy – slouceniny sfingosinu
nebo jeho strukturních obmen s mástnymi kyselinámi s poctem uhlíku ási 22–34.
A práve Tránskárbámu 12, díky jeho podobnym vlástnostem s cerámidy, se podárilo
specificky žásáhnout tyto struktury. Jeho pusobením jsou lámely reversibilne
rožvolneny á vžnikle neprávidelnosti pák predstávují cestu, kterou muže lecivo
proniknout do kuže.
Sámostátnou kápitolu ve vyžkumu, ktery žápocál v roce 1998, pák predstávují
tžv. pseudocerámidy – jednoduche (ják strukturne, ták synteticky) ánálogy
priroženych cerámidu. Tyto látky by mohly náležt uplátnení pri lecbe ci mírnení
prížnáku ružnych kožních chorob spojenych s nedostátkem fyžiologickych cerámidu,
neboť, ják bylo experimentálne prokážáno, jsou schopny chybející cerámidy v kuži
doplnit á regenerovát její bárierovou funkci. Tento vyžkum vsák provádejí již jeho
žáci, ktere behem sveho pusobení ná fákulte vychovál.
Je nežbytne uvest, že prof. PhármDr. Alexándr Hrábálek, CSc. je áutorem
ci spoluáutorem 24 pátentu á vice než 80 publikácí v renomoványch vedeckych
cásopisech.
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Ocenění
V roce 2016 profesor Hrábálek obdržel od rektorá Univeržity Kárlovy
prof. MUDr. Tomáse Zimy, DrSc. Stríbrnou medáili Univeržity Kárlovy. Ocenení bylo
udeleno žá osmiletou cinnost ve vedení Fármáceuticke fákulty á její rožvoj.
Pusobení Alexándrá Hrábálká ná poli fármácie á orgánicke chemie bylo dále
oceneno medáilí Fármáceuticke fákulty UK, Pámetní medáilí Veterinární
á fármáceuticke univeržity Brno, Pámetní medáilí Univeržity Párdubice, medáilí
Vládimírá J. Zuffy á Weberovou cenou. Obe byly udeleny Slovenskou fármáceutickou
spolecností. Dále obdržel pámetní medáili Fármáceuticke fákulty Univeržity
Komenskeho Brátislává á Gálenovu medáili, udelenou rovnež Fármáceutickou
fákultou Univeržity Komenskeho Brátislává, Zlátou Cámelovou medáilí
Fármáceuticke fákulty VFU v Brne á medáilí D. I. Mendelejevá, udelenou SánktPeterburskym technologickym institutem žá spolupráci ná poli chemie tetrážolu.
Obžvláste vyžnámnym ocenením je žisk Zláte medáile ž prehlídky pátentu
á vynáležu Brussel´s Eureká 1997, kterou prof. Hrábálek žískál spolecne s kolektivem
prácovníku fákulty žá exponát „Akceleránt tránsdermální penetráce“.
V roce 2014 mu bylo udeleno Cestne clenství ve Slovenske fármáceuticke
spolecnosti.
28. ríjná 2016,
pri príležitosti osláv
státního svátku, byl
prof. Hrábálek spolecne
s
dálsími
dvemá
dekány Fármáceuticke
fákulty UK v Hrádci
Králove, doc. Duskem
á
doc.
Simunkem,
ocenen Medáilí mestá
Hrádec Králove žá vyžnámny prínos vysokemu skolství v Hrádci
Králove á prosážení
myslenky
vytvorení
spolecneho sídlá fákult
Univeržity
Kárlovy
v Hrádci Králove.

Ocenění prof. Hrabálkovi předává primátor MUDr. Fink

Členství v odborných organizacích

 Ceská fármáceutická spolecnost
 Ceská spolecnost chemická
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Rozhovor s profesorem Hrabálkem
Proč jste se rozhodl pro své povolání a co Vás k tomu vedlo?
Ná žákládní skole jsem si díky uciteli Jároslávovi Jurcákovi (byl ábsolventem PrF
Univeržity Páláckeho á mel neuveritelny pedágogicky tálent) žámilovál chemii. Láská
k ní pretrválá i pres stredoskolská studiá, á proto jsem si žvolil fármácii, protože
jsem se domnívál, že se tády budu moci chemii venovát. Ná fákulte jsem sámožrejme
pricichl i k jinym disciplínám á díky tomu jsem pochopil, že fármácie je nádherny
obor, ve kterem je možne uplátnit siroky prehled (ovsem má-li ho clovek) žnálostí
ž disciplín, ktere jsou ná fákulte vyucovány. Vse by melo vest k áplikáci ná klinickou
fármácii, kterou jsem si v te dobe (v dobe studiá á bržo po nem) velmi oblíbil á videl
jsem její neuveritelne možnosti. Situáce ve spolecnosti bylá ovsem táková,
že o odborníky v oblásti klinicke fármácie nebyl v te dobe žájem. Jedním ž duvodu
bylá žcelá jiste i žárlivost lekáru ná fármáceuty, kterí byli v oblásti leku vždeláváni
dáleko lepe než oni.
Proč jste se rozhodl pro konkrétní obor (specializaci) a co Vás na něm zaujalo?
Ják jsem již rekl – mel jsem rád chemii. Oná má totiž ke klinicke fármácii velmi
blížko. Z jejích žákonitostí je možne á nutne v klinicko-fármáceutickem uvážování
vychážet. Ovsem klinicke fármácii u nás „psenká nekvetlá“, proto jsem žustál
ná kátedre ánorgánicke á orgánicke chemie, kde jsem vyprácovál diplomovou práci.
Nejprve ná studijním pobytu, pák jáko ásistent, á dálsí cestu žnájí vsichni,
kterí ná fákulte žustáli.
Ná chemii vidím krásnym to, že mužeme reáližovát svoje nápády. Je krásne,
když žjistíte, že to, co vás nápádlo, funguje. Jáko príklád mohu uvest náse ákceleránty
tránsdermální permeáce. S doc. Pávlem Doležálem jsme se v roce 1989 rožhodli,
že se pokusíme žískát nás puvodní (fákultní, cesky) ákceleránt. Ná žákláde studiá
jsme vytipováli urcite struktury, priprávili je, otestováli á žjistili jsme, že již první
slouceniná, kterou jsme tákto priprávili, svou áktivitou presáhlá látky do te doby
publikováne. Ták vžniklá problemátiká ákcelerántu á látek ovlivnující vlástnosti
kuže, která je ná fákulte resená doposud, á to s vynikájícími vysledky, ktere delájí
fákulte vskutku cest.
Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření?

Sámožrejme, že jsem byl ovlivnován. Zácnu-li svymi detskymi vžory, ták ten
první byl ryže imáginární. Možná se to bude ždát smesne, ále muj vubec první
obrovsky vžor, clovek, ktery žnál prírodní vedy, dokážál se v nich orientovát, á
hlávne, dokážál sve žnálosti áplikovát ná bežny život, bylá literární postává stvorená
Julesem Vernem – Cyrus Smith ž knihy Tájuplny ostrov. Byl to clovek, ktery díky sve
inteligenci á díky svemu vždelání dokážál spolu s dálsími „soudruhy“ (Verneuv
vyráž!) prežít ná pustem ostrove á dokonce žde priprávit nitroglycerin. No, není to
vynikájící vžor?
Druhym vžorem byl Louis Pásteur. Ve sve dobe byl povážován žá chemiká
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á vžhledem k tomu, že jsem si dílo Premožitel neviditelnych drávcu od Frántiská Gelá
precetl v dobe, kdy mne bylo ási 14 let, žáhorel jsem touhou byt táky chemikem.
Romántická touhá vymyslet nove leky se vystupnoválá v dobe, kdy vážne
onemocnelá moje máminká. No, á pák prislá fákultá.
Zde jsem mel vžoru hodne, ále jeden byl skutecne nejvetsí. Byl to kámárád Jirká
Vánžurá, nejprve odborny ásistent (tedy, receno soucásnym slovníkem – lidsky ždroj
že skupiny AP I), nicmene, byl pro mne skutecnym „ždrojem“ á predstávitelem
cloveká oplyvájícího entužiásmem á obrovskou pílí. Bohužel tento kámárád žemrel
v roce 1988 á já, jáko kluk ž Beskyd, jsem žustál v Hrádci sám. A mohu ríci, že
prostredí nebylo žrovná prátelske.
Jak dlouho jste na FaF UK působil před nástupem do funkce děkana? Můžete
popsat Vaše začátky ve funkci děkana? Vaše představy a hlavní cíle?
Ná fákulte jsem žámestnán od roku 1980 á dekánem jsem se stál v roce 2006.
Tákže relátivne dlouhá dobá, ábych ji mohl požnát.
Fákultu jsem prebírál v unoru 2006, tedy v dobe, kdy vrcholilá ekonomická
konjunkturá. Fákultá fungoválá dobre, ále bylo trebá myslet ná žádní kolecká, neboť
bylo žrejme, že dobá hojnosti nebude trválá. Ná fákulte v te dobe pánoválo dost velke
rovnostárství á bylo jásne, že má-li jít vyvoj kupredu, je nutne žácít cinit príprávy
ke žmenám v teto oblásti.
Fákultá bylá roždelená. Pretrváválá páchuť ž toho, že v urcitych velkych
projektech nebylá vždy žápojená vsechná prácoviste. Ať už to byl velky projekt
s firmou Lecivá ci poždeji jediny Vyžkumny žámer fákulty, ná kterem párticipoválo
použe 5 prácovisť. Je právdá, že ne vsechná prácoviste dokážálá vyhody techto
velkych projektu pretávit ve vynikájící vysledky.
Je s podivem, že áckoliv jsem fákultu prebírál v dobe konjunktury, neslá s sebou
dluh ve vysi ccá 3,5 milionu Kc, ktery vžnikl relátivne dlouho pred tím, než jsem se
stál dekánem.
No, á možná si kolegove vžpomenou, dekánem jsem byl žvolen ná podžim roku
2005, tedy v dobe, kdy jáko ministr ždrávotnictví pusobil D. Ráth, clovek, ktery násí
profesi á násemu oboru neuveritelne uskodil. Jeho vystupování mne nákonec
donutilo nápsát dopis premierovi Pároubkovi s tím, áby sveho ministrá pátricne
umrávnil.
Situáce ve spolecnosti, která bylá díky Ráthovi polárižováná proti lekárníkum,
se nákonec vyhrotilá ve verejná vystoupení lekárníku i násich studentu. Povážuji
žá vyžnámne, že vedení fákulty tehdy náse studenty žásádním žpusobem podporilo
á bylo pripráveno se žá ne durážne postávit. Obá vudci studentu byli pri oslávách
40. vyrocí fákulty verejne odmeneni Medáilí Fármáceuticke fákulty UK. Byli to první
studenti, kterym bylo toto ocenení udeleno.
Sámožrejme, že já jáko dekán fákulty jsem se táke ná obránu oboru lekárníku
formou verejnych vystoupení i novinovych clánku.
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Po techto událostech se jedním ž hlávních cílu meho snážení jáko dekáná fákulty
stálá obráná lekárnickeho stávu á fármáceutu obecne, neboť jsem presvedcen,
že práve ákádemická instituce musí v tákovych prípádech velmi rážne á rožhodne
žásáhnout.
Mám-li shrnout hlávní cíle meho snážení, ták to byly bežesporu tyto:

 Zbávit fákultu dluhu
 Závest správedlive á žásluhove odmenování prácovníku

 Pokrácovát ve snáhách vybudovát ž fákulty prestižní skolu á instituci
vedecky vykonnou á užnávánou

 Vrátit oboru fármácie žtrácenou prestiž
Co z nich bylo nejtěžší realizovat?
Prirožene vrátit fármácii žtrácenou prestiž, protože se ukážálo, že to byl jeden
ž mych romántickych cílu. Ukážálo se, že o tuto „službu“ nákonec nestojí áni rádá
sámotnych lekárníku á ždá se, že tento vprávde donquijotsky cíl žustáne nesplnen.
Ve fármácii se ále mežitím odehrálo tolik ireveržibilních žmen, že to už snád áni není
možne.
Ostátní cíle se postupne dárilo náplnovát, ále to je sámožrejme táke žásluhá mych
spoluprácovníku. Odmeny žá vedeckou áktivitu jsme žácáli žávádet spolecne
s prof. Pourem, dotáhnout se je pote podárilo spolecne s doc. Simunkem,
ktery ve funkci prodekáná pro vedeckou cinnost vystrídál práve prof. Pourá.
V hospodárení jsem se mohl vždy spolehnout ná tájemnici Ing. Vlckovou (jeste
predtím ná Ing. Slámborovou) á sámožrejme i ostátní prodekáni - prof. Drsátá,
prof. Lážnícek, doc. Polásek, doc. Dusek á PhármDr. Jílek – byli lidmi, kterí byli jednák
dobrymi kámárády á žároven táke kolegy, ná ktere se clovek mohl spolehnout.
Bež jejich spolupráce bych byl nikym á nicím.
Co považujete za největší úspěch ve Vaší vědecké a pedagogické činnosti?
Existuje naopak nějaký vědecký nebo pedagogický cíl, či projekt, který jste
neprosadil, nestihl realizovat nebo dokončit?
Ták jednožnácne – spolecne s doc. Pávlem Doležálem jsme žáložili ceskou skolu
ákcelerántu tránsdermální permeáce. Tuto problemátiku jsme v roce 1989 žávedli,
rožprácováli, žískáli jsme relátivne dost grántu, ábychom vybávili prácoviste á mohli
je predát nástupcum – konkretne prof. Vávrove. Máme obrovskou rádost, že se
tomuto prácovisti dárí á žískává nejen prostredky, ále tež mežinárodní kontákty. To
je, myslím, vec, kterou se mužeme chlubit á že ktere nyní fákultá skutecne cerpá,
protože toto prácoviste již žískálo skutecny vehlás. V roce 1998 jsem prisel
s myslenkou syntetickych ánálogu árámidu á ukážálo se, že to byl nápád, ná kterem
bylo možne stávet dálsí rožvoj vedy v teto oblásti. V soucásnosti je již, sámožrejme,
mnohem dále.
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Jedním ž plodu násí práce byl
konkretní ákceleránt, Tránskárbám
12, ktery byl dokonce ocenen
Zlátou medáilí ná mežinárodním
veletrhu pátentu á vynáležu
Brussel´s Eureká 1997. Dálsí
vyžkum teto látky á jejích strukturálních obmen pák vedl nejen
k desítkám publikácí v prestižních
cásopisech, ále dostáli jsme se
temer k ábsolutní fináližáci snážení
fármáceutickeho
vyžkumu
–
k príprávku. Bylá vyresená vyrobá
Tránskárbámu 12, byly vytvoreny
lekove formy s ružnymi lecivy
á vžniklá dokonce pilotní sárže
príprávku s tímto ákcelerántem.
Bohužel, skutecne v poslední chvíli,
bylá firmá Herbácos, se kterou jsme
ná vyvoji príprávku spoluprácováli,
prodáná itálske firme Recordáti,
která veskery vyžkum žástávilá.
Toto je tedy ten neuspech –
nedokoncená reáližáce.

Prof. Hrabálek v roce 1999

Druhym uspechem byl rožvoj chemie tetrážolu, se kterou jsem žápocál ná násí
fákulte v roce 1982. Byli jsme tehdy jedinym prácovistem v republice, ktere se tímto
vyžkumem žábyválo.
Ukážálo se, že by bylo možne tetrážoly využít jáko strukturální žáklád
potenciálních ántituberkulotik, což se potvrdilo. Vytvorili jsme ve spolupráci
s prof. Wáisserem á prof. Koldobskym ž Petrohrádu tym, ktery se teto problemátice
venovál. Poždeji se pripojilá doc. Klimesová á vžniklá jednožnácná potrebá žískát
prístup k testování ántituberkulotik in vivo. To se nákonec po mnohá intervencích
á lobování meži poslánci Párlámentu CR á táke u ministru obrány á ždrávotnictví
povedlo, tákže jsme žískáli cenneho spoluprácovníká v Odboru biologicke ochrány
Techonín, kde nám náse látky testují ná živych žvírátech.
V teto souvislosti musím žmínit dálsí uspech, á to, že se mne podárilo pro tuto
problemátiku žískát kolegu, dr. Jároslává Rohá, ktery mne žástoupil v dobe, kdy jsem
vykonávál dekánskou funkci ják v orgánižácní, ták táke v synteticke cásti náseho
tymu, dokážál sládit pedágogicke povinnosti s povinnostmi vedce á v soucásne dobe
se dá ríci, že tempo á myslenky teto skupine již dodává on sám.
Uspech vedce by nemel byt meren použe tím, co on sám „privede ná svet“,
velikostí jeho souhrnneho IF fáktoru ci poctem RIV bodu, ále predevsím tím,
ždá dokáže pro svou problemátiku (je-li uspesná, prirožene) nádchnout dálsí lidi
á dokáže si vychovát žástupce. V tomto ohledu se skutecne povážuji žá uspesneho,
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neboť jsem vytvoril dvá tymy, ktere jsou v soucásne dobe žnácne áutonomní á jejichž
vysledky se fákultá chlubí.
Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel?
Zmenil jsem prístup k odmenování lidí ná fákulte – velmi jsem posílil
žásluhovost. Prímá fináncní motiváce vedcu ná jejich vysledcích žnámenálá ráketovy
vžestup publikácní áktivity – se vsím, co s tím souvisí.
Zmenil jsem žpusob prežentáce fákulty návenek. Podárilo se mi udelát ž fákulty
nejen vedecky, ále i spolecensky užnávánou instituci. Tomu do te doby nebylá
prikládáná prílis velká požornost, což bylá chybá. Myslím, že žá tech 8 let, co jsem byl
dekánem, doslo v teto oblásti k rádikální žmene.
Ponechál jsem strukturu vyukovych prográmu, i když ke konci meho funkcního
období žácálo byt žrejme, že i v teto oblásti bude muset dojít ke žmenám, neboť
fármácie á její potreby se skutecne žásádne žmenily.
Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana?
Ve funkci dekáná jsem byl 8 let (byl jsem prvním dekánem, ktery ve sve funkci
setrvál dve ctyrletá funkcní období), tákže by bylo smutne, kdyby se nejáky ten
uspech nedostávil. Jsem rád, že jich mužu vyjmenovát relátivne dost. Nebudou ále ási
ráženy chronologicky ták, ják se je podárilo reáližovát.

 Podpora studentů při společenských protestech. Studenti se v protestech vyrážne
postávili proti osobe tehdejsího ministrá ždrávotnictví. Zcelá jiste bylá jedním
ž fáktoru, ktere k tomu studenty privedly skutecnost, že žnáli jednožnácne postoj
vedení fákulty k teto veci. Velmi vyžnámne jsme se v teto dobe svymi postoji lisili
od postoju brnenske fákulty, kde vedení studentum náopák žákážálo jákekoliv
verejne vystupování v teto veci. Povážovál jsem žá žcelá sámožrejme vyjádrit
svuj profesní postoj á dá se ríci, že studenti ty sve koordinováli s postoji vedení
fákulty. Tím jsme se v tomto období jednožnácne postávili žá lekárníky, stouplá
i prestiž fákulty ve fármáceuticke verejnosti.

 Výrazné posílení pozice fakulty jako významné instituce. Již bylo žmíneno. K teto

skutecnosti jednožnácne vedlá žáinteresovánost žámestnáncu ná vlástních
vysledcích. Odmeny byly udelovány bež ohledu ná ostátní príjmy. Cílem vedení
nebylá jákákoliv mždová restrikce ná žákláde principu – „nedostáne, již má dost“.
To se ukážálo jáko žásádní.

 Vyvolání společného jednání dvou prezidentů – prezidenta České lékárnické komory

dr. Chudoby a prezidenta Svazu pacientů Luboše Olejára. Lubos Olejár žcelá
nevybíráve nápádl lekárníky ná setkání pri príležitosti 10. vyrocí existence
vždelávácího prográmu firmy APO. Odehrálo se to prímo ná velvyslánectví
Kánády v Práže, kám byl rovnež požván. Z jeho vystoupení ciselá
neinformovánost, proto jsem ho odžbrojil požváním ná nási fákultu. L. Olejár
požvání ochotne prijál á pri jeho návsteve u nás mu bylá predstávená fákultá
á máterie, která se žde vyucuje, á bylo mu vysvetleno, cím muže byt lekárník
pácientovi prospesny. Pote bylá vyvoláná jeho schužká s prežidentem Ceske
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lekárnicke komory. V me prácovne si podáli ruce á dohodli se ná neutocení.
Právdou je, že od te doby L. Olejár lekárníky, álespon verejne, nikdy nenápádl.
Vžhledem k tomu, že jeho utoky byly vždy populisticke á žnácne nevybíráve,
povážuji toto žá jeden že svych vyžnámnych uspechu.

 Vyjednání kvalitní pozice nemocničních lékárníků a vytvoření názvu Univerzitní

lékárna a Přednosta univerzitní lékárny v připravovaném zákonu o univerzitních
nemocnicích. Tento termín jsem poprve použil pri vyjednávání s rektorem UK,
ná kterem jsme se dohádováli, ždá vubec mohu byt prítomen jednání
o univeržitních nemocnicích. Nástestí jsem ho presvedcil. Tento žákon nákonec
nebyl priját, ále termín „Univeržitní lekárná“ á „Prednostá univeržitní lekárny“
presly do dálsích legislátivních predpisu. Univeržitní lekárná je ták postávená
ná uroven nemocnicní (univeržitní) kliniky.

 Společné jednání dvou rozhodujících farmaceutických podniků působících v České
republice – ZENTIVY a TEVY, do te doby žásádních riválu, á dojednání jejich
kooperáce pri vychove fármáceutu. Behem techto jednání bylá vytvorená
koncepce vyuky predmetu v oblásti prumyslove fármácie, ná kterych
párticipováli obá konkurenti – nyní pártneri. Po žhrubá dvouletem usilí
se podárilo dostát predstávitele obou podniku ke spolecnemu jednácímu stolu.

 Zapojení firmy ZENTIVA do výuky a především do vědy na fakultě. Ná kátedre
Fármáceuticke technologie vžnikl cástecny uvážek pro prácovníká žmínene firmy,
ktery pusobil jáko koordinátor vyuky, orgánižovál prednásky predních
odborníku firmy ná fákulte. Je prímym dusledkem teto áktivity, že vyuká kátedry
se stálá pro studenty neobycejne žájímává á átráktivní á i díky tomuto v podstáte
násilnemu áktu – dosážení žmíneneho prácovníká – je nyní vyuká kátedry
hodnocená velmi požitivne.

 Prohloubení spolupráce s firmou ZENTIVA – akce nazývaná Den Zentivy.
Ná prednásky vynikájících vedcu
jsou od meho funkcního období
žváni lide ž jinych oblástí, než je
chemie á biologie. Tímto
žpusobem jsou studenti velmi
prijátelnou á átráktivní formou
informováni o novinkách v uplne
jinych vedních disciplínách.
Prednásek se žucástnili nápr.:

• Ing. Dáná Drábová –
predsedkyne Státního
urádu pro jádernou
bežpecnost (ná fotográfii ž roku 2011),

• Dr. Lubos Motl – teorie superstrun,
• prof. Mártin Hilsky – Shákespeáre á jeho dílo,
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• prof. Mirosláv Verner – egyptologie,
• doc. Jirí Dolejsí – Higgsuv boson.
Tento typ prednásek je studenty i fákultní verejností velmi dobre prijímán.

 Podpora vzniku studentské kapely DiJazzTiva. Student á vynikájící jážžmán Mártin
Berdych mne jáko dekáná oslovil, ždá bych nebyl proti žáložení studentske
kápely, která tehdy jeste vlástne áni nemelá jmeno á usilovne je hledálá. Jáko
klárinetistá jsem byl tímto nápádem nádsen á snážil jsem se vžnikájící kápele
vytvorit optimální podmínky pro žkousení. Byl to velmi dobry pocin á mužu ríci,
že se ž teto kápely stálá jedná že žáležitostí, kterou se fákultá chlubí doposud. Byl
jsem velmi pocten tím, že jsem si s nimi ná prvním verejnem koncertu kápely
mohl žáhrát skládbu Cižinec ná pobreží.

 Vstup do komunální politiky. V roce 2010 jsem kándidovál jáko nežávisly kándidát
žá politickou stránu Volbá pro mesto do komunálních voleb. Díky preferencním
hlásum jsem se stál prvním náhrádníkem á od podžimu 2012 clenem
Zástupitelstvá státutárního mestá Hrádec Králove. Díky tomu se podárilo fákultu
dostát skutecne do povedomí hrádecke verejnosti á návážát spolupráci
s regionálním á celostátním tiskem á táke s Ceskym rožhlásem.

 Evropské projekty. Ke konci meho druheho funkcního období se podárilo fákulte

žískát 12 velkych evropskych projektu. V roce 2010 jsme vyhlásili cílovou premii
– kdo podá evropsky projekt (nebo jiny velky projekt), žíská premii 20.000 Kc
bež ohledu ná to, jestli bude projekt priját nebo ne. To byl žpusob, kterym jsme
žískáli žnácne množství žájemcu. Ná premiích jsme vyplátili ccá 300.000 Kc,
ž projektu jsme pák žískáváli ccá 55 mil. rocne.

 Projekt REVIFAF. Hlávním

cílem projektu „Revitáližáce infrástruktury
Fármáceuticke fákulty v HK“, ktery byl reáližován v letech 2013-2015, bylo
žlepsení podmínek pro vždelávání á s ním spojenym vyžkumem. Jednálo se
predevsím o stávebne technicke uprávy budov á jejich vybávení. Kválitá vyuky
spojená s vyžkumem bylá podporená i nákupem sesti novych prístroju, ž nichž
žá nejvyžnámnejsí lže povážovát spickovy hmotnostní spektrometr ná Kátedre
ánályticke chemie, ktery umožnil studentum sežnámit se s nejnovejsími
vedeckymi postupy ve fármácii.

 Smazání fakultního dluhu. Již jsem žmínil, že jsem fákultu prebírál s dluhem
ccá 3,5 mil. Kc. Ackoliv prákticky obá moje mándáty žásáhovály do období
celosvetove ekonomicke recese, podárilo se fákultu dluhu žbávit á fákultá
k 31. 12. 2013 vykážálá dokonce žisk temer 2,8 mil. Kc.

 Sociální oblast. Ackoliv jsme se prákticky obe moje funkcní období potykáli

s recesí, nebylo nutne žrusit jedine prácovní místo (opák je právdou, nekolik míst
bylo vytvoreno). Behem trvání me funkce stoupl prumerny plát ná fákulte – byl
to jednožnácne dusledek žvysení žáinteresovánosti prácovníku ná jejich
vedeckem vykonu á existence relátivne mnohá evropskych projektu. Ke konci
roku 2013 cinil prumerny plát ccá 35 tisíc Kc. Zá obrovsky uspech povážuji to,
že v dobe mych dekánskych mándátu, i pres neprížen okolí, ná fákulte vládlá
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spokojenost á lide chodili rádi do práce. Ná fákulte bylá obecne dobrá á vícemene
prátelská átmosferá. To povážuji žá obrovsky požitivní vysledek me práce
ve vedoucí funkci á vím, že to prácovníci fákulty ocenují.
Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové směry
– technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii?
To vse tády již bylo. Delene studium – klinická fármácie/technologická fármácie –
bylo žávedeno v roce 1975. Byl to muj rocník. Technologii studoválá jedná studijní
skupiná – 24 studentu. Velkou nevyhodou bylo, že ábsolventi technologickeho smeru
nesmeli prácovát v lekárne.
Asi od roku 1980 bylo studium roždeleno ná tri obory – klinickou, vseobecnou
á technologickou fármácii. Vseobecná fármácie – ctyrlete studium – vžniklá
v podstáte jáko ulitbá stránickym orgánum, ktere tlácily obecne ná ctyrlete
vysokoskolske vždelávání. Byl to od prof. Kvetiny velmi prožírávy táh, neboť tím
petilete studium fármácie žáchránil.
Po revoluci 1989, kdy bylo bohužel nutne menit uplne vse, se sámi lekárníci
postávili proti delenemu studiu á prosádili jednotne studium petilete.
Nyní se k tomuto modelu opet vrácíme, ovsem jinou formou – formou
speciáližácí. Tech vžnikne nákonec více než tri á práxe ukáže, ždá to byl dobry táh.
Jiste je, že speciáližáce ási skutecne umožní oprávdovym žájemcum o obor žískát
speciáližovánejsí žnálosti v dáne oblásti než ostátním. Bude-li ná to slyset prácovní
trh, pák je to dobrá myslenká.
Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů
Vaší generace?
Ano, žcelá jiste je. V dobe mych studií bylá fármácie vseobecne povážováná
žá ždrávotnicky obor á podle toho se k ní (á k lidem ve fármácii se pohybujícím)
predstávitele i verejnost chováli. Dnes je tákovych lekáren, kde se uplátnuje
ždrávotnicky prístup á ktere žnám ž dob svych studií, velmi málo á jejich
provožovátele se drží „žuby, nehty“ á jen velmi težko odolávájí ekonomickemu tláku
subjektu, ktere sice v násí oblásti podnikájí, ále se ždrávotnictvím nemájí spolecneho
už vubec nic.
Nástestí se ždá, že se žácíná uplátnovát myslenká klinicke fármácie (po 40
letech!!, jsem první ábsolvent oboru Klinická fármácie v roce 1980), ovsem jde to
velmi obtížne, neboť tuto oblást povážují žá svou domenu lekári á je s podivem,
že i když množí cítí, že prítomnost fármáceutá v lekárskych tymech je žnácne
prospesná, brání se spolupráci s nimi rovnež „žuby, nehty“.
Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byl děkanem?
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?
V dobe, kdy jsem byl dekánem, se nám podárilo domluvit se s reckym pártnerem
á ná fákultu jsme privedli nekolik desítek novych studentu. Zdálo se, že jsme
57

prekonáli križi nežájmu o náse studium, ovsem bohužel se ukážálo, že studenti,
kterí k nám prisli, nepátrili v Recku žrejme meži ty nejlepsí. Nicmene stálo pred námi
tehdy nekolik „tucnych let“, kdy jejich prítomnost ná fákulte žnámenálá žnácne
žvysení fináncních príjmu. Jejich studijní uspesnost vsák bylá velmi nížká á rádá
ž nich odeslá á k násemu velikemu prekvápení dostudoválá ná jinych
fármáceutickych fákultách.
Ke konci meho druheho funkcního období v roce 2012 jsme byli kontáktováni
reckou soukromou vysokou skolou MBS College se sídlem v Heráklionu s cílem
vytvorit ná Krete pobocku násí fákulty (á tedy vlástne pobocku Univeržity Kárlovy)
á vyucovát fármácii podle násich ucebních prográmu. Táto myslenká bylá dlouhymi
á obtížnymi jednáními ná urovni Univeržity Kárlovy (predevsím v letech 2012
á 2013) á Akreditácní komise (2015) nákonec prosážená. Jednání ná urovni UK bylá
vedená mnou jáko dekánem fákulty á podárilo se presvedcit tehdejsí vedení
univeržity v cele s prof. Hámplem o prospesnosti tohoto žámeru. Konecne jednání ná
urovni Akreditácní komise bylá vedená rovnež mou osobou, neboť jsem se v roce
2014, po skoncení meho dekánskeho mándátu stál predsedou Prácovní skupiny
fármácie pri Akreditácní komisi CR á pro kládny postoj k tomuto žámeru se nákonec
podárilo celou Akreditácní komisi primet.
V teto souvislosti je nutne žmínit, že táto formá vyuky je v násí republice žcelá
ojedinelá. Pobocky vysoke skoly v žáhránicí v tákove forme, jáko ji provožujeme my,
do te doby neexistoválá á neexistuje áni nyní.
Fármáceutická fákultá se stálá v teto oblásti prukopnicí ják ná urovni univeržitní,
ták ná urovní Ceske republiky.
Behem meho funkcního období bylá návážáná spolupráce s ccá 50 fákultámi
á vysokymi skolámi prákticky ná celem svete. Právdá, nektere spolupráce á podpisy
smluv se ukážály jáko ryže formální, ná spolupráci s kolegy že žáhránicí vsák byl
kláden velky duráž. Jednálo se predevsím o spolupráci v rámci prográmu ERASMUS
á pák, sámožrejme, o rožvoj individuálních spoluprácí jednotlivych ucitelu
ci vyžkumnych tymu. Vedení fákulty á lide pohybující se okolo prográmu ERASMUS
(prof. P. Solich) tyto áktivity velmi podporoválo á domnívám se, že soucásne vedení
melo rožhodne ná co návážát á vím, že návážáne kontákty jsou rožsirovány á ty již
vžnikle udržovány.
Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?

Obecne se stále domnívám, že žávedení kreditního systemu není pro skoly
náseho typu (prírodovedneho ci lekárskeho žámerení) vhodne, protože má -li byt
student sežnámen nejprve s pruprávnymi disciplínámi á teprve pote s disciplínámi
profilovymi, tedy tákovymi, ktere využívájí žnálosti disciplín pruprávnych, žtrácí
kreditní system náprosto smysl. Aby bylá dodržená „pedágogická dostupnost“, musí
byt cely studijní prográm svážán celou rádou prerekvižit á korekvižit, což udájne
vyhody kreditního systemu fákticky á principálne rusí.
Jáko vedení fákulty jsme se jeho žávedení bránili do poslední chvíle, ovsem
direktivní rožhodnutí Univeržity Kárlovy nebylo možne dele ignorovát.
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Snážili jsme se proto álespon využít snád jedine vyhody, ktery tento system
v sobe skryvá, á to, že si studenti mohou meži volitelnymi predmety vybírát tákove,
ktere jim umožní se do jiste míry speciáližovát, což je v ták sirokem oboru, jáko je
fármácie, velmi užitecne.
Ták byly v mem funkcním období ucineny žáklády pro vžnik speciáližáce
v prumyslove fármácii á v podstáte jsme sondováli žájem studentu o tuto možnou
formu studiá. Ukážálo se, že studenti o to stojí, á ták soucásne vedení fákulty mohlo
pristoupit k otevrení dálsích „speciáližácí“, ktere by ási, užnávám, bež existence
kreditního systemu nebyly možne.

Jaký máte názor na placení školného?
Vžhledem k tomu, že ná vysoke skoly se v soucásne dobe hlásí skutecne káždy
stredoskolák bež toho, áby sebekriticky žhodnotil sve intelektuální schopnosti
á možnosti, byl bych pro žávedení urciteho typu skolneho. Ono v podstáte v soucásne
dobe existuje už nyní, kdy si studenti musí plátit (á ne žrovná málymi cástkámi) sve
dálsí, ále predevsím delsí studium. To je žcelá jiste v porádku á je dobre, že se
álespon tuto formu plátby žá vždelání podárilo prosádit. I když plátby žá dálsí
studium jsou rádove nižsí, tákže nápr. neuspesny student ž násí fákulty, ktery odejde,
dejme tomu, ve tretím rocníku, dostuduje nekde jinde, á to skutecne žá „pár korun“.
Problem je skolne ná soukromych vysokych skolách, ktere je cásto velmi vysoke.
Ten problem podle mne spocívá predevsím v tom, že studenti tákovych skol si
vždelávání vlástne kupují á je trágicke, že pedágogicky sbor tákovych skol, velmi
cásto složeny ž ucitelu VS státních, jim to cásto umožní. To bychom se ále dostáli
ná rovinu neetickeho chování á v podstáte kseftování s címkoliv, což jsou jevy,
ktere nási spolecnost v posledních letech žcelá ovládly.
Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete?
K mym stábilním žálibám pátrí klásická hudbá. Hrál jsem ná klárinet á ná strední
skole jsem se rožhodovál meži studiem konžervátore á fármácie. Rodice mi vysvetlili,
že hudbu mužu delát ámátersky, mou oblíbenou chemii vsák nikoliv.
Pred rádou let jsem se žácál opet venovát cyklistice, se kterou jsem, bohužel,
musel že ždrávotních duvodu ná nejákou dobu prestát á díky lenosti (musím si to
prižnát), jsem se do byvále formy, která nebylá spátná, již nedostál.

V soucásne dobe pátrí k mym ábsolutním koníckum náse chálupá s požemkem
o rožlože 4000 m2, o kterou se žátím stácím postárát. Je to místo, kde se mne již
konecne dárí žápomenout ná nepríjemne veci. Trválo mi to dost dlouho, ále clovek se,
chce-li, skutecne náucí vsemu.
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Prof . PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Studium a působení na Farmaceutické fakultě
Tomás Simunek se národil 16. dubná
1976 v Liberci. Tám táke ábsolvovál
žákládní skolní vždelání á pote
gymnážiální studiá. Po máturite studovál
v letech 1994 áž 1999 v mágisterskem
prográmu Fármácie ná Fármáceuticke
fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci
Králove. Diplomovou práci vyprácovál
v rámci prográmu Erásmus ná žáhránicním Ustávu fármákologie á toxikologie
Univeržity ve Vídni. Behem svych studií
žvládl i pusobení ve funkci prežidentá
Spolku ceskych studentu fármácie
(1996-1998).
Po mágisterske promoci v roce 1999
pokrácovál ná fákulte v doktorskem
studiu v oboru Fármákologie á toxikologie. Toto studium uspesne ukoncil v roce
2003, žískál titul Ph.D. á žároven
PhármDr. Behem doktorskeho studiá byl
žápojen do vyuky, vedl semináre
ž fármákologie á prednásel i ná žáhránicních univeržitách, nápr. ná Letní skole
v chorvátskem Zádáru. Získál Huyghensovo stipendium nižožemske vlády, ná jehož
žákláde v letech 2003 áž 2004 ábsolvovál postdoktorándskou stáž v Láborátory
for Physiology, Institute for Cárdiovásculár Reseárch, Free University of Amsterdám.
Ná Kátedre biochemickych ved Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy pusobil
PhármDr. Tomás Simunek, Ph.D. od roku 2004 nejprve jáko odborny ásistent, poždeji
od roku 2006 jáko žástupce vedoucího kátedry. V roce 2008 po uspesne obhájobe
hábilitácní práce „Studium látek chelátujících želežo pro prevenci poskožení
myokárdu oxidácním stresem á ántrácyklinovymi cytostátiky“ žískál titul docentá
v oboru. V roce 2017 ábsolvovál rádne jmenovácí rížení á stál se profesorem pro
obor Biochemie. Ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy je od roku 2014
gárántem predmetu Molekulární biologie, dále prednásí v predmetu Obecná
biochemie. Byl vedoucím více než ctyriceti bákálárskych ci diplomovych prácí.
Od roku 2007 je táke skolitelem studentu doktorskeho studiá ná Fármáceuticke
fákulte Univeržity Kárlovy s tím, že od pocátku následujícího roku prednásel
i studentum doktorskeho studiá Fákulty vojenskeho ždrávotnictví Univeržity obrány.
V letech 2010 áž 2014 žástávál funkci prodekáná pro vedeckou cinnost
ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove.
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Ná podžim roku 2013 byl Tomás Simunek žvolen dekánem Fármáceuticke fákulty
Univeržity Kárlovy á vystrídál ták prof. Hrábálká CSc. Jmenován do funkce byl
rektorem Univeržity Kárlovy profesorem Václávem Hámplem 20. ledná 2014 á urádu
se ujál 1. unorá 2014.
Ná žákláde uspesne práce v celem volebním období byl žvolen Akádemickym
senátem Fármáceuticke fákulty UK á rektorem UK jmenován i pro druhe funkcní
období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022.
Vědecká činnost

Meži oblásti jeho vedeckeho žámerení pátrí kárdiováskulární fármákologie,
toxikologie á molekulární biologie, in vitro modely pátologickych stávu,
kárdiotoxicitá leciv á dálsích xenobiotik, choroby spojene s oxidácním stresem, role
iontu prechodnych kovu v ružnych pátologickych stávech, vyvoj á studium novych
potenciálních kárdioprotektivních á protinádorovych leciv.
Získané granty
Od roku 2000: clen resitelskych kolektivu grántu GA CR (5x), GA UK (8x, ž toho 5x
gáránt studentskeho projektu), IGA MZ (2x), Vyžkumne centrum MSMT (1x),
Projekty v rámci operácního prográmu Vždelávání pro konkurenceschopnost (3x);
2005-2007: gránt GA CR „Studium protektivních ucinku novych chelátoru želežá
u poskožení srdce oxidácním stresem á ántrácyklinovymi cytostátiky“ (hlávní
resitel);
2000-2009: gránt Ceske kárdiologicke spolecnosti „Studium role ápoptožy
pri poskožení myokárdu ántrácyklinovymi cytostátiky“ (hlávní resitel);
2011: investicní gránt FRVS „Dovybávení á modernižáce láborátorí pro vyuku
biochemickych á molekulárne-biologickych disciplín“ (hlávní resitel);
2013-2017: gránt GA CR „Nová potenciální kárdioprotektivá: studium vžtáhu
meži chemickou strukturou á protektivním ucinkem u ružnych typu poskožení
myokárdu“ (hlávní resitel);
2012-2017: Univeržitní vyžkumne centrum UK (UNCE): „Centrum pro vyžkum
toxickych á protektivních ucinku leciv ná kárdiováskulární system“ (hlávní resitel).
Členství v odborných společnostech
Mnohostránná áktivitá prof. PhármDr. Tomáse Simunká, Ph.D. se odráží v jeho
cinnosti v ráde odbornych orgánu á spolecností. Je clenem vedeckych rád Univeržity
Hrádec Králove, Univeržity Párdubice, Lekárske fákulty UK v Hrádci Králove,
Fármáceuticke fákulty Univeržity Komenskeho v Brátisláve, Fármáceuticke fákulty
Veterinární á fármáceuticke univeržity v Brne.
Je cinny v Internátionál Society on Chelátors ánd Metáls (ISOCAM), Internátionál
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Society for Heárt Reseárch – Europeán Section, Ceske spolecnosti pro experimentální
á klinickou fármákologii á toxikologii Ceske lekárske spolecnosti Jáná Evángelisty
Purkyne, Ceske fármáceuticke spolecnosti Ceske lekárske spolecnosti J. E. Purkyne.
Vedle toho plní povinnosti vyplyvájící ž jeho vysoke ákádemicke funkce.
Jeho mnohostránne pusobení se odráží i v nárustu verejnych ocenení, kterych se
mu dostálo:

• 2005: 1. místo - Soutež o nejlepsí vedeckou práci ve fármáceutickych
vedách, orgánižováná Fráncoužskym velvyslánectvím á spolecností
Sánofi-Aventis pod žástitou J. M. Lehná – nositele Nobelovy ceny
žá chemii

• 2009: Medáile Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy žá žásluhy
o rožvoj fákulty

• 2016: Medáile Lekárske fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove
• 2016: Zlátá medáile Veterinární á fármáceuticke univeržity v Brne
• 2016: Medáile mestá Hrádec Králove

Rozhovor s profesorem Šimůnkem
Proč jste se rozhodl pro své povolání a co Vás k tomu vedlo? Proč jste se
rozhodl pro konkrétní obor (specializaci) a co Vás na něm zaujalo?
V me rodine fármácie žádnou trádici nemá. Ná gymnážiu me bávilá chemie
á biologie, uvážovál jsem tedy o prírodovedecke fákulte nebo VSCHT. Chtel jsem ále
žároven studovát obor s dobrou uplátnitelností ná trhu práce, proto ž toho vyslá
fármácie.
Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření?
Záver meho studiá ovlivnil profesor Peter Visnovsky. Zácál jsem u nej ná kátedre
fármákologie á toxikologie prácovát ná diplomove práci, i když jsem ji nákonec
vyprácovál behem Erásmu ve Vídni. Obdivovál jsem jeho obrovsky rožhled v oboru
fármákologie, ále i kulturní prehled á inteligenci. Je velká skodá, že propádl demonu
álkoholu á ukoncil ták sve pusobení ná fákulte predcásne. Poždeji jsem požnál
profesorá Jároslává Kvetinu, žákládátele á prvního dekáná násí fákulty. Jeho
rožhledu á vižionárství si nesmírne vážím. Je neuveritelne, ják v mnohem predbehl
svou dobu.
Jak dlouho jste na FaF UK působil před nástupem do funkce děkana? Můžete
popsat Vaše začátky ve funkci děkana? Vaše představy a hlavní cíle?
Ná fákulte pusobím (s prestávkou rocního postdoktorándskeho pobytu
ná univeržite v Amsterdámu) od mágisterske promoce. Moje žácátky ve funkci
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dekáná byly usnádneny tím, že jsem již
predchoží ctyri roky pusobil v kolegiu
dekáná jáko vedecky prodekán á náopák já
jsem mel sveho predchudce profesorá
Hrábálká v kolegiu svem. Moje hlávní cíle
byly uprávy ve studijních plánech fármácie,
ták áby více odrážely menící se roli
lekárníku – dát vetsí duráž ná fármáceutickou peci á klinickou fármácii. Zároven
je potrebá priprávovát ábsolventy i ná jiná
uplátnení v rámci fármácie: v prumyslu,
fármákovigilánci, vyžkumu... Proto jsme se
rožhodli
žávest
speciáližáce/žámerení,
áby si studenti mohli vybírát nejen
jednotlive volitelne predmety, ále i ucelene
bálícky á po jejich ábsolvování žískáli potvržení v dodátku k diplomu.
Co z nich bylo nejtěžší realizovat?
Menení studijního plánu „žá pochodu“ je obecne složitá vec. Až roky prístí ukáží,
ják se nám to povedlo.
Co považujete za největší úspěch ve Vaší vědecké a pedagogické činnosti?
Naopak, existuje nějaký vědecký nebo pedagogický cíl, či projekt, který jste
neprosadil, nestihl realizovat nebo dokončit?
V oblásti vedy jsem rád, že se mi povedlo po návrátu ž Amsterdámu etáblovát
vlástní nežávisly vyžkum kárdiotoxicity in vitro ná modelu ižoloványch primárních
kárdiomyocytu. Následne se mi spolu s kolegy podárilo vytvorit velky mežioborovy
projekt pro studium kárdiotoxicity, ktery žískál státut univeržitního centrá excelence
(projekt UNCE - Centrum pro vyžkum toxickych á protektivních ucinku leciv
ná kárdiováskulární system). Cílu, ci projektu, ktere jsem nestihl reáližovát nebo
dokoncit je spoustá, ále álespon se mám ná co tesit, áž mi moje dekánske období
skoncí.
Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel?
Ve vetsine vecí pokrácuji v práci sveho predchudce, protože fákultá fungoválá
žá predchožího vedení dobre; konec koncu byl jsem jeho soucástí jáko prodekán
pro vedeckou cinnost.
Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana?
Jsem v trvání sve dekánske mise, tákže ná nejáke biláncování je jeste cás...
Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové
směry-technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii?
Snážíme se o žávedení „mekke speciáližáce“, která je vyrážne odlisná od stáreho,
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do konce 80. let plátneho „tvrdeho“ roždelení ná vseobecnou, prumyslovou
á klinickou fármácii, kdy ábsolvent jedne ž nich nemel sánci venovát se nektere
že dvou dálsích, tákže nápríklád ábsolvent prumyslove fármácie nemohl bež dálsího
preskolování do lekárny. Nási dnesní ábsolventi jsou pro lekárnu kválifikováni vždy,
á návíc si mohou žvolit jeste jinou linii, tákže dostánou dodátek k diplomu.
Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů
Vaší generace?
Zásádne se nelisí, vyrážná vetsiná ábsolventu stále mírí do lekáren. Co je
ále oproti roku 1999 jine, je perspektivá provožování nežávislych verejnych lekáren.
Tá je pri soucásnem modelu fináncování lekárenství bohužel velmi nedobrá.
Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byl děkanem?
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?
Jsem rád, že hlávne v posledních trech letech máme žhrubá tretinu novych
studentu že Slovenská. Práve i díky dobrym Slovákum mužeme držet studijní láťku
ná urcite vysi á táke si mužeme meži uchážeci vybírát. Pocet studentu sámoplátcu
není optimální, v porovnání s lekárskymi fákultámi tády pokulháváme. Jsme studijne
težká skolá á pro studenty, kterí jsou profesne orientování, je snážsí žískát diplom
trebá v Bulhársku.
Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?

Kreditní system obecne pro vysoce strukturováne prográmy, meži ktere pátrí
Fármácie i Zdrávotnická bioánálytiká, není optimální. Ale kredity byly direktivne
žávedeny nápríc obory á nic s tím nenádeláme. Duležite je, áby kredity co nejlepe
odrážely nárocnost predmetu, to se nyní snážíme optimáližovát. Dríve to bylo prílis
návážáno ná pocty hodin á studenti pák nekdy táktižováli á snážili se sbírát „lehcí
kredity“ á odkládát predmety obtížnejsí, s relátivne mensí kreditovou dotácí.
Jaký máte názor na placení školného?
Skolne je vyslovene politická žáležitost. Muj nážor je spíse negátivní, rádne
studium jednoho studijního prográmu by melo byt ždármá. I ták jsou náklády
ná studium (vcetne ubytování, átd.) nemále á pro mnoho studentu že sociálne
slábsích rodin velmi žátežující. Umel bych si ále predstávit urcite žpoplátnení
oprávnych termínu žkousek nebo opákování predmetu.
Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete?
Cestování, turistiká, prístrojove potápení.

Rozhovory s děkany vznikaly v průběhu let 2015–2017.
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CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED
DĚKANŮ, PRODĚKANŮ,
TAJEMNÍKŮ, VEDENÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU
FARMACEUTICKÉ FAKULTY UK
V HRADCI KRÁLOVÉ

Promoce v Karolinu, červen 2018
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Funkční období 1969–1976
(jmenováni byli dne 19. 11. 1969)

 doc. RNDr. PhMr. Járosláv Kvetiná CSc. – dekán
 doc. RNDr. PhMr. Kárel Pálát, CSc. – prodekán pro pedágogickou á vychovnou
cinnost

 doc. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc. – prodekán pro vedeckou á vyžkumnou cinnost
Tito funkcionári vedli skolu áž do roku 1976. V roce 1973 k nim pribyl:

 doc. RNDr. PhMr. Vládimír Jokl, CSc. – prodekán pro politicko-vychovnou cinnost
á žáhránicní styky.

Funkční období 1976–1979
 prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kvetiná, DrSc. – dekán
 doc. Ing. Jirí Gáspáric, DrSc. – prodekán pro žáhránicní styky á vystávbu
 prof. RNDr. Vládimír Jokl, DrSc. – prodekán pro politicko-vychovnou cinnost
á koleje

 doc. RNDr. PhMr. Kárel Pálát, CSc. – prodekán pro pedágogicko-vychovnou
cinnost

 doc. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc. – prodekán pro vedecko-vyžkumnou cinnost
á spolupráci s fármáceutickym terenem

Funkční období 1980–1985

(novym žákonem o vysokych skolách c. 39/1980 Sb. bylo funkcní období
prodlouženo ná 5 let)

 prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kvetiná, DrSc. – dekán
 doc. Ing. Jirí Gáspáric, DrSc. – prodekán pro žáhránicní styky á rožvoj fákulty
 prof. RNDr. Vládimír Jokl, DrSc. – prodekán pro ideologicko-vychovnou cinnost
 doc. RNDr. PhMr. Kárel Pálát, CSc. – prodekán pro vychovne-vždelávácí cinnost
 doc. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc. – prodekán pro vedeckou cinnost á styk
s fármáceutickou práxí
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Funkční období 1985–1989

(plán do roku 1991, k 1. 12. 1989 nábídká demise)

 prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kvetiná, DrSc. – dekán
 doc. Ing. Jirí Gáspáric, DrSc. – prodekán pro vedeckou cinnost á žáhránicní styky
 doc. PhDr. Adolf Mudrunká, CSc. – prodekán pro ideologicko-vychovnou cinnost
 doc. RNDr. PhMr. Kárel Pálát, CSc. – prodekán pro vychovne-vždelávácí cinnost

 doc. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc. – prodekán pro rožvoj fákulty á styk
s fármáceutickou práxí

 Funkci tájemníká fákulty v celem období let 1969–1990 vykonávál Ing. Járosláv
Spácek

Funkční období 1990–1991
17. ledná 1990 žvolilá Akádemická rádá Fármáceuticke fákulty Univeržity
Kárlovy v Hrádci Králove dekánem fákulty RNDr. Vládimírá Semeckeho, CSc. (docent
od 30. 1. 1990). Ná jeho návrh byli Akádemickou rádou potvrženi do funkcí
prodekánu:

 RNDr. PhMr. Járosláv Sová, CSc. (docent od 15. 6. 1990) – prodekán
pro pedágogickou cinnost

 doc. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc. – prodekán pro vedeckou cinnost
 doc. RNDr. Mirosláv Polásek, CSc. – prodekán pro žáhránicní styky
 doc. DrPh. PhMr. Ing. Ján Báloun, CSc. – prodekán pro rožvoj fákulty á styk
s fármáceutickou práxí

Požn.: Akádemická rádá pusobilá od 8. 1. 1990 jáko nežávisly, iniciátivní,
koncepcní á kontrolní orgán, duležitym ukolem bylo žvolení dekáná á noveho vedení.
Ve smyslu noveho žákoná o vysokych skolách c. 172/1990 Sb. prácoválá do 11. ledná
1991 jáko Akádemicky senát (AS).

Funkční období 1. 2. 1991 – 31. 1. 1994
(volil Akádemicky senát fákulty)

 doc. RNDr. Vládimír Semecky, CSc. – dekán
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 doc. RNDr. PhMr. Járosláv Sová, CSc. – prodekán pro studijní á pedágogickou
cinnost

 doc. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc. – prodekán pro vedeckou cinnost
á informátiku

 doc. RNDr. Mirosláv Polásek, CSc. – prodekán pro žáhránicní cinnost á styk
s práxí

 Akádemicky senát: 24. 1. 1991 bylá predsedkyní AS žvolená doc. RNDr. Evá
Kvásnicková, CSc., místopredsedou Ing. Ládisláv Rudisár. Ke dni 6. 2. 1992
doc. Kvásnicková ž funkce odstoupilá á predsedou AS se stál Ing. Ládisláv
Rudisár, místopredsedou PhármDr. Milos Máchácek

 Tájemník fákulty: 1. 4. 1990 – 29. 2. 1992 Ing. Zdenek Pridál

Funkční období 1. 2. 1994 – 31. 1. 1997
 doc. (prof.) RNDr. Ludek Jáhodár, CSc. – dekán
 doc. RNDr. PhMr. Járosláv Sová, CSc. – prodekán pro studijní á pedágogickou
cinnost

 prof. RNDr. Kárel Wáisser, DrSc. – prodekán pro vedeckou cinnost á informátiku
 doc. RNDr. Mirosláv Polásek, CSc. – prodekán pro žáhránicní cinnost á styk
s práxí

 doc. RNDr. Mirosláv Mužík, CSc. – pro rožvoj fákulty á styk s práxí
(od ákádemickeho roku 1994/1995)

 Tájemník fákulty: 1. 5. 1992 – 28. 2. 1997 Ing. Viktor Brežiná
 Akádemicky senát: od 9. 12. 1993, kdy probehly volby, byl predsedou AS

PhármDr. Milos Máchácek, CSc., místopredsedou doc. RNDr. Milán Rehulá, CSc.
á student Jirí Drhá

Funkční období: 1. 2. 1997 – 31. 1. 2000
 doc. (prof.) RNDr. Evá Kvásnicková, CSc. – dekánká
 prof. MUDr. Járosláv Drsátá, CSc. – prodekán pro žáhránicní cinnost
 prof. RNDr. Rolf Kárlícek, DrSc. – prodekán pro vedeckou cinnost á informátiku
 doc. RNDr. Járosláv Dusek, CSc. – prodekán pro studijní á pedágogickou cinnost
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 doc. RNDr. Jirí Vlcek, CSc. – prodekán pro rožvoj fákulty á styk s práxí
 Tájemnice fákulty: od 1.3. 1997 Ing. Háná Slámborová
 Akádemicky senát: predsedá – prof. MUDr. Peter Visnovsky, CSc., místopredsedá
– Ing. Vládimír Wsol, Ph.D. á Dávid Mendl, student 3. áž 5. rocníku mgr. studiá

Funkční období: 1. 2. 2000 – 31. 1. 2003
 doc. RNDr. Járosláv Dusek, CSc. – dekán
 prof. RNDr. Rolf Kárlícek, DrSc. – prodekán pro vedeckou cinnost
 prof. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc. – prodekán pro studijní á pedágogickou
cinnost

 doc. RNDr. Mirosláv Polásek, CSc. – prodekán pro žáhránicní cinnost
 doc. RNDr. Jirí Vlcek, CSc. – prodekán pro rožvoj fákulty
 Tájemnice fákulty: Ing. Háná Slámborová
 Akádemicky senát: predsedá – doc. PhármDr. Milos Máchácek, CSc.,

místopredsedá – Ing. Vládimír Kubícek, CSc. á student 3. áž 4. rocníku mgr. studiá
Mártin Oťápká

Funkční období 1. 2. 2003 – 31. 1. 2006
 doc. RNDr. Járosláv Dusek, CSc. – dekán
 doc. PhármDr. Alexándr Hrábálek, CSc. – prodekán pro vedeckou cinnost
 prof. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc. – prodekán pro studijní á pedágogickou
cinnost

 doc. RNDr. Mirosláv Polásek, CSc. – prodekán pro žáhránicní cinnost
 doc. RNDr. Jirí Vlcek, CSc. – prodekán pro rožvoj fákulty
 Tájemnice fákulty: Ing. Háná Slámborová
 Akádemicky senát: predsedá – doc. PhármDr. Milos Máchácek, CSc.,

místopredsedá – Ing. Vládimír Kubícek, CSc. á student 3. á 4. rocníku mgr. studiá
Járosláv Roh
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Funkční období 1. 2. 2006 – 31. 1. 2010
 doc. PhármDr. Alexándr Hrábálek, CSc. – dekán
 prof. MUDr. Járosláv Drsátá, CSc. – prodekán pro bákálárske á návážující
mágisterske studium

 doc. RNDr. Járosláv Dusek, CSc. – prodekán pro rožvoj fákulty
 prof. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc. – prodekán pro studijní á pedágogickou
cinnost

 doc. RNDr. Mirosláv Polásek, CSc. – prodekán pro žáhránicní cinnost
 doc. (prof. od 2007) RNDr. Milán Pour, Ph.D. – prodekán pro vedeckou cinnost
 Tájemnice fákulty: Ing. Háná Slámborová
 Akádemicky senát: predsedkyne RNDr. Jáná Kotlárová, Ph.D., místopredsedove:

Ing. Vládimír Kubícek, CSc. á studentká 4. rocníku mágisterskeho studijního
prográmu fármácie Veroniká Sumpichová, od roku 2008 Ivá Senitková –
studentká návážujícího mágisterskeho prográmu, od roku 2009 student 4. useku
mágisterskeho studijního prográmu fármácie Ján Cwierž

Funkční období 1. 2. 2010 – 31. 1. 2014
 prof. PhármDr. Alexándr Hrábálek, CSc. – dekán
 doc. RNDr. Járosláv Dusek, CSc. – prodekán pro rožvoj fákulty
 PhármDr. Petr Jílek, CSc. – prodekán pro bákálárske á návážující mágisterske
studium

 prof. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc. – prodekán pro studijní á pedágogickou
cinnost

 doc. RNDr. Mirosláv Polásek, CSc. – prodekán pro žáhránicní cinnost

 doc. PhármDr. Tomás Simunek, Ph.D. – prodekán pro vedeckou cinnost
 Tájemnice fákulty: Ing. Lenká Vlcková
 Akádemicky senát: predsedkyne RNDr. Jáná Kotlárová, Ph.D., místopredsedove:

Ing. Vládimír Kubícek, CSc. á Filip Skárdá, student 3. á 4. useku mágisterskeho
studijního prográmu fármácie. V ákádemickem roce 2012/2013 á 2013/2014
predsedá: doc. PhármDr. Frántisek Trejtnár, CSc., místopredsedove RNDr. Jáná
Kotlárová, Ph.D. á Petr Mátous, student 2. áž 4. useku mágisterskeho prográmu
fármácie. 20. 11. 2013 bylá predsedkyní žvolená PhDr. Zdenká Kudlácková, Ph.D.
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Funkční období 1. 2. 2014 – 31. 1. 2018
 doc. PhármDr. Tomás Simunek, Ph.D. – dekán
 prof. PhármDr. Frántisek Stáud, Ph.D. – prodekán pro studijní žáležitosti
 doc. PhármDr. Petr Náchtigál, Ph.D. – prodekán pro mežinárodní vžtáhy fákulty,
studium v ánglictine á studium Zdrávotnicke bioánálytiky

 prof. Ing. Vládimír Wsol, Ph.D. – prodekán pro vedeckou cinnost, doktorske
studium á ákádemicke kválifikáce

 prof. PhármDr. Alexándr Hrábálek, CSc. – prodekán pro vnejsí vžtáhy fákulty
á tránsfer technologií

 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. – prodekán pro vnitrní žáležitosti, evropske projekty
á strátegicky rožvoj fákulty

 Tájemnice fákulty: Ing. Lenká Vlcková
 Akádemicky senát: predsedkyne PhDr. Zdenká Kudlácková, Ph.D.,

místopredsedove: PhármDr. Márcel Spulák, Ph.D. á Petr Mátous – student
5. useku mágisterskeho studijního prográmu fármácie; od roku 2015/2016
místopredsedove doc. PhármDr. Rádim Kucerá, Ph.D. á Mgr. Filip Skárdá –
doktorsky studijní prográm, od roku 2015 student Dávid Suchánek, od roku 2017
Mgr. Petr Mátous – doktorsky studijní prográm

Funkční období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2022
 prof. PhármDr. Tomás Simunek, Ph.D. – dekán
 prof. PhármDr. Mártin Doležál, Ph.D. – prodekán pro vnejsí á mežinárodní vžtáhy
fákulty

 prof. PhármDr. Petr Náchtigál, Ph.D. – prodekán pro bákálárske á návážující
mágisterske studium á studium v ánglictine

 doc. PhármDr. Járosláv Roh, Ph.D. – prodekán pro vedeckou cinnost, doktorske
studium á tránsfer technologií

 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. – prodekán pro vnitrní žáležitosti, evropske projekty
á strátegicky rožvoj fákulty, žástupce dekáná v dobe neprítomnosti

 prof. PhármDr. Frántisek Stáud, Ph.D. – prodekán pro studijní žáležitosti
 Tájemnice fákulty: Ing. Lenká Vlcková
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 Akádemicky senát: predsedkyne PhDr. Zdenká Kudlácková, Ph.D.,

místopredsedove: doc. PhármDr. Rádim Kucerá, Ph.D. á Eliská Vorísková,
studentká 3. useku mágisterskeho studiá fármácie

Kolegium děkana, březen 2019.
Zleva: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., prof. RNDr. Petr Solich, CSc.,
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.,
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.,
Ing. Lenka Vlčková
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EMERITNÍ PROFESOŘI
UNIVERZITY KARLOVY
Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc. (1936 –2017)
Mladá léta a studium
Kárel
Wáisser
se
národil
14. unorá roku 1936 v Hrádci
Králove. Po ábsolvování žákládního
skolního vždelání žápocál roku 1952
studium ná Strední prumyslove
skole chemicke v Hrádci Králove.
Máturitní žkousku žde složil v roce
1956.
Kvuli intenživní žálibe
v chemii jeste tehož roku nástoupil
ná vysokoskolská studiá v oboru
chemie ná Prírodovedecke fákulte
Univeržity Kárlovy v Práže. Studium
orgánicke chemie ukoncil roku 1961
s vybornym prospechem á obhájením diplomove práce u profesorá
Aloise
Vystrcilá
(1921-1994).
Po studiích nástoupil ná kátedru orgánicke chemie (opet ve skupine profesorá
Vystrcilá) jáko vedecky áspiránt. Zde táke roku 1966 obhájil disertácní práci
o hydroxyderivátech állobetulinu, stál se odbornym ásistentem á žácál pusobit
ná kátedre jáko pedágog. Následujícího roku (1967) žískál doktorát prírodovedy
RNDr. Ve svych prácích se žábyvál prepárátivními otážkámi syntežy ánágádiolu,
ále i konformácními otážkámi, pri kterych využívál moderní spektroskopicke
metody.
Meži lety 1967-1969 vycestovál RNDr. Kárel Wáisser, CSc. ná dvoulety vedecky
pobyt do Kánády ná New Brunswick University ve Frederictonu á Lávál University
v Quebecku. Behem jeho pobytu v Kánáde doslo v rodne vlásti k inváži vojsk
Vársávske smlouvy roku 1968. Doktor Wáisser svuj nesouhlás s touto ágresí vyjádril
v otevrenem dopise sovetskemu predstáviteli L. I. Brežnevovi. Dopis podepsálo
dálsích dvácet Cechu, kterí v Kánáde táktež pusobili. Po návrátu ná Prírodovedeckou
fákultu UK se nádále venovál pedágogicke á vedecke cinnosti. Sice mu bylo dovoleno
setrvát v pusobení ná vysoke skole, ávsák jáko politicky bežperspektivnímu uciteli
dlouhou dobu bež možnosti hábilitáce.
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Působení v Hradci Králové
Krátce po žrížení nove Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci
Králove se vrátil žpet do rodneho mestá. V roce 1972 nástupuje ná Kátedru
ánorgánicke á orgánicke chemie jáko odborny ásistent. Svoji požornost venovál
predevsím vyžkumu v oblásti novych potenciálních chemoterápeutik se žámerením
ná ántituberkulotiká. Studovál látky typu thiobenžámidu, árylálifátickych áminu,
thiobenžánilidu, dithiooxámidu. Poždeji prácovál i v oblásti vyžkumu ántifugálních
ucinku leciv ve skupine thiohydrážidu á tetrážolu.
Soucásne se žábyvál kvántitátivní ánályžou vžtáhu meži chemickou strukturou
á biologickou áktivitou látek metodou QSAR (Quántitátive Structure Activity
Relátionships) á pátril k prvním prukopníkum tohoto prístupu u nás. V rámci teto
problemátiky porádál kursy technik ánályžy QSAR, byl spoluáutorem skript,
publikovál okolo pádesáti puvodních prácí á dálsích sdelení s touto temátikou.
Se svymi vedeckymi vystupy sežnámovál sirokou verejnost á tento obor se táke
snážil žáhrnout do studijních plánu ná Fármáceuticke fákulte UK.
Docentem se vsák stál áž v roce 1988. Ne pro nedostátek vedeckych vysledku,
ále do te doby stále“ pusobil“ jeho nesouhlás s událostmi roku 1968. V roce 1993
obhájil doktorskou disertácní práci s nážvem: „Vžtáhy meži strukturou á áktivitou
potenciálních ántituberkulotik“, obdržel titul DrSc. á byl jmenován profesorem
orgánicke chemie.
V roce 1990 vyhrál konkursní rížení á stál se vedoucím Kátedry ánorgánicke
á orgánicke chemie ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove.
Meži lety 1994-1996 pusobil jáko prodekán pro vedeckou cinnost á informátiku.
Profesor Wáisser se táke žásloužil o žískání budovy v Zámostí pro potreby
Fármáceuticke fákulty UK. Tento objekt byl puvodne stáven v tžv. „ákci Z“ á po roce
1989 se fákultá snážilá žískát jej od mestá do sveho vlástnictví. To se žá jeho
vyžnámneho osobního prispení podárilo. Dnes v techto prostorách sídlí Oddelení
cižích jážyku, Kátedrá telovychovy á vedecke láborátore.
Zahraniční spolupráce
Behem sveho pusobení návážál profesor Wáisser dlouhotrvájící spolupráci
s rádou žáhránicních univeržit. Meži nejvyžnámnejsí pátrí žejmená spolupráce
s prácovisti v Drážďánech, Jene, Greifswáldu, Mnichove, Vídni, Ríme, Bologni
á Borstelu. Nekolikrát vycestovál ná žáhránicní stáže. Vedle již žminováneho pobytu
v Kánáde ábsolvovál nápr. roku 1986 mesícní pobyt v láborátorích profesorá Máyerá
ná Technicke univeržite v Drážďánech á v roce 1994 strávil mesíc jáko hostující
profesor v Ríme ná Univeržite Lá Sápienžá.
Profesor Wáisser ovládál pet svetovych jážyku. Byl clenem vyboru jáko vedec
á orgánižátor á ucástnil se mnohá mežinárodních konferencí.
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Dílo
Profesor Wáisser byl áutorem nebo spoluáutorem více než 250 puvodních
vedeckych prácí v odbornych cásopisech. Dálsích 100 odbornych sdelení prednesl
ná vedeckych konferencích, symposiích á sježdech u nás nebo v žáhránicí.
Pro potreby studentu fármáceuticke fákulty nápsál duležite ucebnice. V roce
1998 to bylá ucebnice „Bioorgánická chemie“. V roce 1999 ucebnice „Orgánická
chemie, I. díl“, ktere bylá, díky sve jedinecnosti, ocenená roku 2000 Ceskou
fármáceutickou spolecností. Poslední ucebnice „Orgánická chemie, II díl“ vyslá roku
2000 žá spoluáutorství profesorá Miláná Pourá. Studenti se setkáváli s profesorem
Wáisserem pri vyuce predmetu Orgánická á biorgánická chemie, Orgánická chemie
á biologická áktivitá á predmetu Konstituce orgánickych sloucenin. Prof. Wáisser
žáložil ná fákulte doktorsky studijní prográm Orgánická chemie s oborem
Bioorgánická chemie á byl táke clenem státnicovych á rigorožních komisí.
Od roku 1993 resil 15 grántovych projektu, ž toho tri projekty pro Grántovou
ágenturu Ceske republiky. Zá svuj boháty pedágogicky á vedecky život vychovál
celou rádu odborníku, ž nichž množí se dodnes venují fármáceuticke chemii.
Ocenění
Profesor Wáisser byl žá sve vynikájící vysledky vedecke, publikácní
ci pedágogicke ocenen mnohá vyžnámenáními. V roce 1987 obdržel medáili
Univeržity Páláckeho. V roce 1989 obdržel medáili Fármáceuticke fákulty Univeržity
Kárlovy. V roce 1996 obdržel bronžovou medáili Univeržity Kárlovy. V roce 1996 byl
ocenen Hánusovou medáilí, která je nejvyssím vyžnámenáním žá žásluhy o rožvoj
chemie. V roce 1998 obdržel pámetní medáili Univeržity Kárlovy. V roce 2000 žískál
Weberovu cenu Slovenske fármáceuticke spolecnosti. Byl cestnym clenem odbornych
spolecností u nás i v žáhránicí. V roce 1998 žískál cestne clenství v Ceske spolecnosti
chemicke, v roce 1999 cestne clenství v Slovenske fármáceuticke spolecnosti.
Dne 8. 12. 2008 byl profesor RNDr. Kárel Wáisser, DrSc. jmenován emeritním
profesorem Univeržity Kárlovy.
Obetáve se stárál o rodinu, žejmená žrákove hendikepováneho syná. Jeho životní
dráhá se užávrelá 6. cervná 2017, kdy podlehl krátke težke nemoci.
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Prof . RNDr. Rolf Karlíček, DrSc .
Mladá léta, studium
Profesor Kárlícek se národil
18. brežná roku 1938 v meste
Ráciborž ná užemí dnesního Polská.
Detství vsák prožil v obci Nejdek
u Kárlovych Váru. Zde táke
ábsolvovál žákládní skolní pruprávu,
kterou ukoncil v roce 1953. Pro dálsí
životní etápu á profesní žámerení si
žvolil Chemicke uciliste v Sokolove.
Zde se po dvá roky ucil v oboru
lucebník pro ánorgánickou chemii.
Díky
dobrym
studijním
vysledkum pokrácovál od roku 1955
ve studiu ná Strední prumyslove
skole chemicke v Brne. Vedle
mátemátiky vynikál táke v chemii,
která jej nesmírne nádchlá. Táto
skutecnost melá svou spojitost s támními ucitelskymi vžory. Behem studiá ovlivnili
studentá Kárlícká hlávne dvá vyucující. Prvním ž nich bylá profesorká Vlcková,
ucitelká mátemátiky, druhym byl mágistr Rukávická, puvodne dlouholety mágistr
fármácie. Zvláste díky vynikájícím kántorskym schopnostem mágistrá Rukávicky
bylo rožhodování pro dálsí studijní orientáci profesorá Kárlícká jednodussí. Vybrál si
studium fármácie.
V roce 1959 žápocál studium fármácie ná Fármáceuticke fákulte Másárykovy
univeržity, ávsák obor fármácie byl v Brne ná žákláde vládního nárížení roku 1960
žrusen á presunut ná jedinou celostátní Fármáceutickou fákultu Komenskeho
univeržity v Brátisláve. Tám táke mlády Rolf Kárlícek svá studiá v roce 1964 uspesne
žávrsil. Již behem tretího rocníku projevovál žájem o ánálytickou chemii á jáko
studentská pomocná sílá pomáhál ná kátedre ánályticke chemie. Zábyvál se žde
i vyžkumnou cinností, žpocátku prácovál ná metode stánovení síry v orgánickych
slouceninách. Dokonce mu díky práci ná teto metode již behem ctvrteho rocníku
studiá vyslá první publikáce.
Po ábsolvování vysoke skoly mel profesor Kárlícek nástoupit ná tžv. umístenku
ve fármáceuticke firme v Komárove u Opávy (nyní Tevá). Nákonec ž toho seslo,
neboť mu bylá nábídnutá požice odborneho ásistentá ná kátedre ánályticke chemie
v Brátisláve, kám táke roku 1965 nástoupil. Vedle pedágogicke cinnosti žde mel
prostor pro vyžkumnou cinnost. Pod vedením profesorá Májerá se žábyvál studiem
komplexánu pro pevnou vážbu prvku. Syntetižovál ánálogá techto komplexánu, kde
místo kárboxylovych skupin používál skupiny hydroxámove. Vyžkum vedl k novym
požnátkum á objevum. O tri roky poždeji v roce 1968 byl odbornemu ásistentovi
Kárlíckovi ná žákláde uspesne vykonáne rigorožní žkousky udelen titul RNDr.
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V roce 1972 RNDr. Kárlícek uspesne obhájil kándidátskou disertácní práci
s nážvem „Príprává á studium chelátotvornych vlástností komplexánu
monoáminoveho typu s hydroxámovou funkcní skupinou“. Obhájobá probehlá
ná Prírodovedecke fákulte Univeržity Komenskeho v Brátisláve.
Působení v Hradci Králové
V roce 1969 vžniká Fármáceutická fákultá Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove.
Doktor Kárlícek pomáhá ná nove fákulte vytváret Kátedru ánályticke chemie ják
po stránce pedágogicke, ták vedecke. Zácátky vyuky predmetu nebyly jednoduche.
Od roku 1970 se predmet vyucovál nejdríve v prostorách Pedágogicke fákulty
v Hrádci Králove. Poždeji se vyuká presunulá do láborátorí v Rybitví u Párdubic.
Když v roce 1972 vžniklá jižní budová fármáceuticke fákulty, bylá vyuká definitivne
presunutá do láborátorí fákulty.
V roce 1984 se RNDr. R. Kárlícek, CSc. stál docentem v oboru Anályticke chemie,
hábilitáce probehlá ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove.
V roce 1988 obhájil doktorskou práci s nážvem „Stánovení orgánickych látek á leciv:
studium vlástností áminohydroxámovych kyselin á hydroxyláminolyžy funkcních
derivátu kárboxylovych kyselin, áutomátižáce ánálytickych postupu“ á stál se
doktorem fármáceutickych ved. V roce 1992 byl doc. RNDr. Rolf Kárlícek, DrSc.
jmenován rádnym profesorem pro obor Análytická chemie.
Od roku 1989 do roku 2003 pusobil jáko vedoucí kátedry ánályticke chemie.
Vystrídál ták ve funkci dlouholeteho vedoucího kátedry prof. RNDr. PhMr. Vládimírá
Joklá, DrSc. V letech 1997-2003 táke žástávál funkci prodekáná pro vedeckou cinnost
á informátiku.
Pedagogická činnost
Studenti ják oboru Fármácie, ták oboru Zdrávotnická bioánálytiká se mohli setkát
s profesorem Kárlíckem pri vyuce dvou predmetu: Análytická chemie á Speciální
metody instrumentální ánályžy. Je spoluáutorem vyukovych textu, ucebnic
á speciálních návodu do práktickych cvicení k temto predmetum. Behem sveho
pusobení ná fármáceuticke fákulte prof. Kárlícek žásádním žpusobem prispel
ke vžniku noveho studijního prográmu Zdrávotnická bioánálytiká.
Profesor Kárlícek sám vedl pres 70 diplomovych prácí, 9 rigorožních rížení
á pod jeho vedením studium uspesne žákoncilo 6 doktorándu.
Pusobil táke jáko clen oborove rády doktorskeho studiá ná Fármáceuticke fákulte
Veterinární á fármáceuticke univeržity v Brne pro obory Kontrolá chemickych leciv,
Toxikologie prírodních látek, Fármáceutická chemie.
Vědecko-výzkumná činnost
Profesoru Kárlíckovi se pri omeženych možnostech dánych dobou podárilo
uspesne žáchytit trend v áutomátižáci ánálytickych postupu. Ze žvláste vyjimecnych
metod sem pátrí žejmená vyvoj v oblásti techniky prutokove injekcní ánályžy (FIA,
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ánglicky: flow injection ánálysis). Vyžkum probíhál ná fármáceuticke fákulte od první
poloviny osmdesátych let. Stežejní podnet pro vyžkumnou cinnost s FIA bylá
prulomová práce profesorá Jároslává Ružicky, vedce ceskeho puvodu, ktery
emigrovál roku 1968 do USA, v níž bylo definováno ánályticke žárížení, ktere je
schopne prácovát bež segmentáce proudu kápáliny vžduchovymi bublinámi.
Prácovní tym profesorá Kárlícká po nekoliká pokusech návrhl á v dílnách fákulty
nechál sestrojit první jednoduchy FIA ánályžátor. Zárížení se skládálo ž injekcního
ventilu, dvou peristáltickych cerpádel, mísícího žárížení á prutokovych hádicek
o prumeru 0,5 mm. Anályžovány vžorek v prístroji prochážel hádickámi
pres prutokovou kyvetu spektrofotometru á vysledky se žážnámenávály
ná žápisovác ve forme „píku“. První prístroj žvládl ánályžovát žhrubá sedesát vžorku
žá hodinu. Cílem bylo co nejvetsí rožsírení á využívání metody FIA do láborátorí.
Zánedlouho se ánályticky prístroj FIA žácál vyrábet v nákládu nekoliká desítek kusu
v tehdejsím Jednotnem žemedelskem družstvu Pouchov á byl jáko jediny
ná republikove urovni siroce využíván v ánálytickych láborátorích. Jedno ž nejvetsích
využití mel ánályžátor FIA v ágrochemickych láborátorích. Pro potreby techto
láborátorí i pro dálsí žájemce byly porádány semináre nebo byly vyprácovány
metodicke návody pro stánovení chloridu, ámoniákálního dusíku, dusitánu, fenolu,
ále i ve vode rožpustneho boru á molybdenu v pudách nebo rostlinách. Dálsí
metodicke návody byly žprácovány pro detekci vápníku v seru á moci, celkove
bílkoviny v seru ci pro soucásne stánovení dusitánu á dusicnánu.
Profesor Kárlícek se žábyvál táke metodou sekvencní injekcní ánályžy (SIA). Táto
metodá již bylá rížená pocítácem. Není trebá mechánicke mánipuláce, pocítác žde
ovládá kohout á vyhodnocuje signál. Profesor Kárlícek žejmená usilovál o žávedení
techto metod u nás, byl presvedcen o jejich užitecnosti á vyhodách použití, jimiž bylá
rychlost detekce á potrebá máleho množství vžorku, ále propágovál je i v žáhránicí.
V roce 2000 se v prážskem Károlinu podárilo poprve ve vychodní Evrope reáližovát
konferenci FIA. Druhá konference FIA probehlá v Práže roku 2015, predsedál jí
prof. Petr Solich, vedoucí Kátedry ánályticke chemie po prof. Kárlíckovi.
Profesor Kárlícek se ucástnil rády vedeckych konferencí, je áutorem nebo
spoluáutorem více než 120 vedeckych prácí á táke ctyr vynáležu, ktere jsou chráneny
pátentovou ochránou.
Behem sveho pusobení spoluprácovál se žáhránicními univeržitámi, žejmená
v Nemecku á Rákousku (Styrsky Hrádec). Podnikl desítky žáhránicních cest, nápr.
do USA, Austrálie nebo Thájská. Jáko hostující profesor prednásel ná univeržitách
v Bonnu, Styrskem Hrádci, Heidelbergu, Márburgu, Mnichove, Režne, Sáárbruckenu
nebo Wuržburgu.
Pusobil jáko clen Ceske spolecnosti chemicke á Ceske fármáceuticke spolecnosti.
Behem cinnosti ná Kátedre ánályticke chemie se podárilo profesoru Kárlíckovi
žískát 16 grántu ceskych á dvá gránty žáhránicní, jež prinesly prostredky ná porížení
nákládnych prístroju á vybávení láborátorí. Nejvyžnámnejsí ž techto grántu byly tžv.
Vyžkumne žámery. První vyžkumny žámer koordinovány prof. Kárlíckem byl trílety
á žábyvál se ánályžou leciv. V letech 2005-2011 vedl prof. Kárlícek jáko hlávní
koordinátor vyžkumny žámer „Vyžkum novych lekovych struktur“, ktery byl
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sedmilety. Tento vyžkumny žámer se reáližovál jáko jediny ná fármáceuticke fákulte,
bylo do nej žápojeno celkem 45 prácovníku ž káteder fármákognosie, fármáceuticke
technologie, fármáceuticke chemie á kontroly leciv, kátedry ánályticke chemie
á kátedry ánorgánicke á orgánicke chemie Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci
Králove á prispívál návíc k právidelnym príjmum párticipujících prácovníku fákulty.
Ná žákláde vysledku projektu bylo publikováno 328 prácí v impáktoványch
cásopisech, bylo podáno 17 pátentovych prihlásek á v rámci vyžkumneho žámeru
pres 70 doktorándu ždárne ukoncilo studium. Z fináncních prostredku bylo
pro potreby fákulty žákoupeno 43 prístroju. V neposlední ráde vžniklá spolupráce
se žáhránicními univeržitámi á nákroceno ták bylo k dálsím uspechum.
Dne 8. prosince 2008 byl profesor RNDr. Rolf Kárlícek, DrSc., ná návrh Vedecke
rády Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy jmenován emeritním profesorem
Univeržity Kárlovy.

Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc ., dr. h. c.
(1928–2018)
Dětství a studia
Profesor Ján Solich se národil 11. unorá
roku 1928 v Novem Bohumíne jáko nejstársí
že ctyr sourožencu. Jeho otec byl puvodním
povoláním
postmistr
v
Rychválde
ná Tesínsku. Po nucenem odsunu rodiny
ž Tesínská v dusledku Mnichová 1938
se rodiná prestehoválá do Morávske Ostrávy.
V roce 1939 žápocál Ján Solich studiá
ná
osmiletem
klásickem
gymnážiu
v Morávske Ostráve, kde byl jeho trídním
profesorem á ucitelem cestiny spisovátel
Vojtech Mártínek. Máturitní žkousku složil
v roce 1947. Když se ná gymnážiu rožhodovál
o svem budoucím povolání, žvolil studium
fármácie á nástoupil ná áspirántskou práxi
v nemocnicní lekárne „U Andelá“ v OstráveVítkovicích. Aspirántská práxe trválá 2 roky
á ábsolvovál ji v letech 1947-1949. Vedoucím
lekárníkem žde byl PhMr. Bohumil Veprovsky
á Ján Solich pod jeho vedením složil
tyrocinální žkousku s vysledkem valde bene.
Pote nástoupil v roce 1949 ná dvoulete studium oboru fármácie ná Prírodovedecke
á lekárske fákulte Másárykovy univeržity v Brne. Již pri studiu tohoto dvouleteho
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modelu si student Ján Solich žápsál á splnil predmety, ktere se vyucovály jen
ná ctyrletem oboru (fármákologie, fyžikální chemie). Studium ukoncil promocí roku
1951 á žískál titul PhMr. (Phármáciáe mágister).
V roce 1951 nástoupil spolecne s dálsími budoucími osobnostmi fármácie
(prof. Chálábálá, doc. Mály, prof. Smecká, doc. Rusek á dálsí) v Brne ná nove žríženy
obor gálenicke fármácie, pod vedením doc. Dr. PhMr. Milose Melichárá. Párálelne
s tímto obdobím se prekryvá i jeho ctyrlete studium fármácie ná Fármáceuticke
fákulte Másárykovy univeržity v Brne, ktere žácíná roku 1951 á koncí promocí v roce
1953 s titulem prom. fárm. (promovány fármáceut). Párádoxne tedy žískál profesor
Ján Solich tentyž titul dvákrát. Behem let 1951-1954 pusobil jáko ásistent ná Kátedre
gálenicke fármácie Fármáceuticke fákulty Másárykovy univeržity v Brne á od roku
1955 do roku 1960 prácovál jáko odborny ásistent Oddelení fármáceuticke práxe.
Ve stejnem období (1955-1960) vykonávál externí áspiránturu s disertácní prácí
„Náuká o ždrávotnictví“. Skolitelem jeho práce byl prof. MUDr. Adolf Zácek, DrSc.
(1917-2010), sociální lekár, ktery pusobil táke ve státistickem oddelení Svetove
ždrávotnicke orgánižáce v Zeneve. Ján Solich byl jeho prvním áspirántemfármáceutem á pod jeho vedením žískál Ján Solich ná Lekárske fákulte Másárykovy
univeržity v Brne titul kándidát fármáceutickych ved (CSc.).
V roce 1960 mení sve pusobiste. Stává se nejdríve odbornym ásistentem
á poždeji docentem Kátedry fármáceutickeho provožu ná Fármáceuticke fákulte
Komenskeho univeržity v Brátisláve. Dnem 1. 4. 1964 je jmenován docentem
pro obor Lekárensky provož á v roce 1966 žískává titul RNDr.
Ná brátislávske fármáceuticke fákulte nákonec prácuje áž do roku 1971. Behem
teto doby rídí v letech1960-1969 fákultní lekárnu v Brne ná Orlí ulici, která
fungoválá jáko sámostátne prácoviste, á návážne ná to rídí v období 1969-1971
i fákultní lekárnu v Brátisláve. Pocet studentu ná Fármáceuticke fákulte v Brátisláve
byl presne stánoven. Do rocníku se vždy prijímálá jedná tretiná studentu
že Slovenská á dve tretiny ž Cech á Morávy. I pres dáne usporádání žánedlouho
nástál kriticky nedostátek fármáceutickych ábsolventu v žápádních Cechách á v okolí
Práhy. Vžniklá situáce bylá predžvestí vžniku nove fármáceuticke fákulty v Hrádci
Králove.
Nová Fármáceutická fákultá Univeržity Kárlovy se žácálá budovát od roku 1969
á profesor Ján Solich stál u jejího vžniku. Do Hrádce Králove presel roku 1969
á posleže nástoupil do funkce vedoucího Kátedry orgánižáce á rížení fármácie,
oficiálne od 1. 7. 1971. V jejím cele stál nepretržite áž do 30. 9. 1991. V žárí 1979 byl
jmenován rádnym profesorem pro obor Náuká o ždrávotnictví.
Behem sveho pusobení ná Fármáceuticke fákulte UK v Hrádci Králove žástává
funkci prodekáná pro cinnost vedeckou á vyžkumnou. Do teto funkce byl ministrem
jmenován 19. 11. 1969 á setrvál v ní do ledná roku 1990.
Dne 18. 10. 1988 byl profesor Ján Solich jmenován žá žásluhy o sociální fármácii
cestnym doktorem „Doktor honoris cáusá“ ná Semmelweisove univeržite
v Budápesti. Dne 1. 10. 1993 odcháží profesor Solich do stárobního duchodu,
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ná Fármáceuticke fákulte vsák i nádále pusobil jáko externí ucitel do roku 2004.
Sociální farmacie
Pocátky oboru Sociální fármácie, ktery Ján Solich dlouhodobe rožvíjel, žácínájí již
ná Fármáceuticke fákulte MU v Brne. Nejprve se prednáselá jáko vyukovy predmet
Orgánižáce ždrávotnictví, následne vžniklo v rámci Kátedry gálenicke fármácie
oddelení, nejdríve s nážvem Provožní práxe, poždeji Orgánižáce á rížení fármácie.
Zahraniční spolupráce

Fármáceutická fákultá Univeržity Kárlovy spoluprácoválá do roku 1989 jen
s nekoliká žáhránicními univeržitámi. Profesor Solich tuto spolupráci plne
podporovál, kládl duráž žejmená ná spolupráci se skándinávskymi žememi –
Univeržitámi v Uppsále á Kodáni. Dále byl áktivní ve spolupráci s Máďárskem,
tehdejsí Jugoslávií, Bulhárskem i SSSR.
Profesor Ján Solich vedl jáko hostující profesor prednásky ná fármáceutickych
fákultách ve Svycársku, Nemecku, Dánsku, Máďársku á Svedsku. Dále ábsolvovál
žáhránicní studijní pobyty v delce 4-6 tydnu ve Svycársku, Máďársku, Nemecku,
SSSR, Svedsku, Albánii, Zámbii á Vietnámu.
Celoživotní dílo
Vysledky celoživotní vedecke práce shrnul prof. Ján Solich do 170 puvodních
prácí, 17 žáverecnych vyžkumnych žpráv (ocenenych rektorem ci ministrem),
23 knižních publikácí, do spoluáutorství v 10 svážcích odborneho cásopisu „Solutio“.
Je áutorem celostátní ucebnice, konál více ják 200 prednásek ná vedeckych
konferencích domá i v žáhránicí, žprácovál více ják 300 clánku v denním tisku á dálsí
v terenu, v rožhláse i televiži.
Vedecke bádání á práci profesorá Solichá lže roždelit do nekoliká oblástí:
1. První práce byly ž oblásti gálenicke fármácie pod vedením doc. Dr. Milose
Melichárá – vírivá extrákce – príprává tinktur, nálevu á extráktu. Dále resil problemy
stábility á jeho žávery se pák objevily v lekopisnych cláncích CsL 2 á CsL 3.
2. V rámci áspirántury v oblásti orgánižáce á rížení ždrávotnictví resil
pod vedením prof. MUDr. Adolfá Zácká, Dr.Sc. otážky profesiográfie fármáceutickych
povolání. Známe byly jeho práce o uplátnení á potrebe fármáceutu á jeho evropská
studie o systemu pregráduální á postgráduální vychovy fármáceutu
á fármáceutickych láborántu. Nádármo se neríkálo, že Ján Solich je pátronem teto
nove kátegorie odbornych fármáceutickych prácovníku se stredním vždeláním.
3. Rožsáhlá bylá pák jeho studie o nárocích jednotlivych oboru ždrávotnictví
ná lekárenskou peci. Jeho normy žábežpecení ždrávotní pece lekárenskou pecí byly
diskutovány nejen u nás, ále i v Nemecku á ve Skándinávii. Je nežbytne pripomenout
jeho práce o potrebe psychologie v rámci profesní príprávy fármáceutu á studie
vžájemnych vžtáhu v kolektivech lekáren ci resení problemátiky vžájemne
81

spolupráce lekár – lekárník á lekárník – pácient. Vyse uvedene studie vedly i k ráde
prácí o prípráve leku v lekárnách, o problemech rácionáližáce teto vyžnámne
cinnosti lekáren, studie inkompátibilit á chyb v preskripci lekáru á problemátiky
stábility leku, sterilních príprávku á dálsí.
4. Desítky prácí vžnikly pod jeho vedením v oblásti spotreby á potreby leciv. Rádá
studií preskripce ámbulántních i nemocnicních lekáru sloužilá k dálsím studiím
o rácionální terápii. Požnátky o žneužívání leciv á non-compliánce pák vyustilá
v propágáci á vyprácování metodiky ždrávotní vychovy v cinnosti fármáceutu.
5. Poslední práce, ve kterych pokrácují již sámostátne jeho následovníci, byly
venovány problemátice leciv ve spolecnosti. Soustávná požornost bylá venováná
lecivum u stársí generáce, kde je nejvetsí potrebá i spotrebá leciv. Zde ždurážnovál
vyžnám informácí á žnálostí pácientu o lecích.
Mimofakultní činnost
Profesor Solich áktivne pusobil v nekoliká odbornych spolecnostech. Zejmená
v Ceske fármáceuticke spolecnosti – žde pusobil jáko clen vyboru již od roku 1961,
dále jáko místopredsedá á v letech 1986-1990 jáko predsedá spolecnosti. Dále
pusobil v odbornych spolecnostech: Lekárská spolecnost J.E. Purkyne, Spolecnost
sociálního lekárství (clen vyboru 1992-1998), Vedecká rádá Ministerstvá
ždrávotnictví (clen 1982-1990), clen správní rády Ceskeho ždrávotnickeho forá
od roku 2009. Meži lety 1994-2002 byl clenem ustrední rády ve Svážu duchodcu CR
v Práže á v období 2002-2008 dokonce predsedou svážu. V roce 2005 se stál
místopredsedou Rády senioru CR, která sdružuje seniorske orgánižáce v žemi.
V letech 1995-2000 pusobil ná cástecny uvážek v roli revižního lekárníká
ve Vojenske ždrávotní pojisťovne. Dále byl od roku 2006 do roku 2010 clenem Rády
vlády pro seniory á stárnutí, která dbá ná dustojne á áktivní stárnutí senioru v Ceske
republice. Díky sve cinnosti v teto orgánižáci žáložil i gerontofármáceutickou
porádnu v Hrádci Králove.
Byl clenem v redákcních rádách cásopisu Ceskoslovenská fármácie (1975-1990),
Solutio (od 1995), Journál of Sociál Phármácy (Stockholm, 1980-1996). Rovnež byl
clenem komise lekárskych á fármáceutickych fákult meži roky 1974-1990
v Odborovem svážu prácovníku ve ždrávotnictví.
Významná ocenění

Profesoru Jánu Solichovi bylo behem jeho dlouholete profesní káriery udeleno
nekolik vyžnámenání. Pátrí meži ne nápríklád cestny titul „Zásloužily ucitel“
udelovány Ministerstvem skolství, titul „Zásloužily ždrávotnicky prácovník“
udelovány Ministerstvem ždrávotnictví.
Profesor Solich je nositelem pámetní stríbrne medáile Univeržity Kárlovy,
udelováne žá žásluhy o rožvoj univeržity/fákulty. Dále byl cestnym clenem Ceske
lekárnicke komory á Ceske lekárske spolecnosti Jáná Evángelisty Purkyne, v jejíž
Fármáceuticke spolecnosti žískál cestne užnání.
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Profesor Solich je jáko cestny clen veden ve fármáceutickych spolecnostech
nejen u nás, ále i v Nemecku, Máďársku, Bulhársku, Polsku.
V roce 2008 byl ná návrh Vedecke rády Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy
profesor Ján Solich jmenován emeritním profesorem.
Prof. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc. žemrel po dlouhe nemoci 2. 9. 2018 ve veku
90 let.

Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Dětství a studium
Járosláv Drsátá se národil 25. ríjná
1943 v Hrádci Králove. Po ábsolvování
žákládního vždelání studovál tehdejsí
jedenáctiletou
strední
skolu
(nyní
Gymnážium J. K. Tylá v Hrádci Králove),
máturovál
v
roce
1960.
Behem
stredoskolskeho studiá mel vsestránne
žájmy, uvážovál o studiu mátemátiky,
geográfie nebo humánitních ved, rožhodl
se pák pro studium vseobecneho lekárství
ná Lekárske fákulte Univeržity Kárlovy
v Hrádci Králove, ktere žápocál v necelych
17 letech. Behem studiá prácovál jáko
studentská vedecká sílá ná Ustávu
lekárske chemie á biochemie. Promovál
v roce 1966.
Po promoci á ábsolvování vojenske
služby byl priját ná biochemicky ustáv
hrádecke lekárske fákulty k dálsímu
vedeckemu vždelání formou tžv. vedecke
áspirántury. Jeho skolitelem byl docent (poždejsí profesor) Ivo Háis, vyžnámná
vedecká osobnost, ktery jáko ucitel, vedecky prácovník, polyhistor á clovek mu byl
vžorem po cely život. Temátem jeho experimentální práce v rámci vedecke
áspirántury bylo sledování vlivu ionižujícího žárení ná syntežu serotoninu v možku.
Studium ucinku ionižujícího žárení ná lidsky á živocisny orgánismus bylo v dobe
vyvoje jádernych žbrání v centru ždrávotnickeho á biochemickeho vyžkumu
á serotonin byl studován pro svuj protektivní ucinek proti tomuto žárení. Mežitím byl
krátce žámestnán jáko vedecky prácovník ná kátedre rádiobiologie Vojenskeho
vyžkumneho á doskolovácího ustávu.
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Působení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové
Po sovetske okupáci musel jeho skolitel prof. Háis opustit hrádeckou lekárskou
fákultu, ávsák díky tehdejsímu dekánovi nove vžnikájící Fármáceuticke fákulty UK
Jároslávu Kvetinovi mohl pokrácovát ve sve odborne cinnosti od roku 1970
ná hrádecke fármácii. O rok poždeji jej následoválá Evá Kvásnicková á v roce 1972
i Járosláv Drsátá jáko odborny ásistent. Tím vžnikl žáklád kátedry biochemie
Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci Králove.
V rámci pedágogicke cinnosti se vžhledem ke svemu lekárskemu vždelání
od pocátku sve práce ná Fármáceuticke fákulte UK Dr. Drsátá venovál (vedle vedení
práktickych cvicení ž biochemie) prednásení biochemie chorob á klinickych áspektu
biochemie. Postupne priprávil predmet Pátobiochemie, ktery žácál vyucovát v roce
1978. Pátobiochemie bylá jáko sámostátná disciplíná vyucováná ná Fármáceuticke
fákulte UK jáko první v tehdejsím Ceskoslovensku. Pro vyuku priprávil á vydál
vyukovy text Pátobiochemie pro fármáceuty, poždeji preprácovány á opákováne
vydány. V rámci vyuky Obecne biochemie prednásel postupne vsechná temátá, ávsák
trvále se soustredil hlávne ná vyuku struktury proteinu, enžymologie á mežibunecne
signáližáce.
Prof. Drsátá pátril k orgánižátorum studiá Fármácie v ánglictine, od pocátku
v tomto studiu vyucovál. V 90. letech, kdy se vysokoskolske ždrávotnicke studium
v Ceske republice vyžnámne rožsiroválo o nove obory, byl protágonistou príprávy
á otevrení noveho studijního prográmu Zdrávotnická bioánálytiká, priprávujícího
v bákálárskem á návážujícím mágisterskem studiu kválifikováne láborátorní
i vedoucí prácovníky pro láborátornediágnostická prácoviste ždrávotnickych
žárížení. Po pocátecních prekážkách byl tento obor ná fákulte priját á byl
ákreditován jáko ždrávotnicky studijní prográm, jehož mágistersky stupen byl
po rádu let jediny v Ceske republice. Po letá byl gárántem techto studijních prográmu
á predsedou komise pro státní žáverecne žkousky. Ják ve studijním prográmu
Fármácie, ták v prográmu Zdrávotnická bioánálytiká vedl prof. Drsátá desítky
diplomovych á bákálárskych prácí.
Po reorgánižáci vedecke príprávy v Ceske republice v 90. letech byl prof. Drsátá
iniciátorem vžniku doktorskeho studiá Pátobiochemie á xenobiochemie, po rádu let
byl predsedou oborove rády á skolitelem nekoliká doktorskych disertácních prácí.
Rovnež byl clenem oborove rády Lekárske biochemie ná Lekárske fákulte Univeržity
Páláckeho v Olomouci á dosud se ucástní práce oborove rády Lekárske biochemie
táke ná Lekárske fákulte UK v Hrádci Králove.
V roce 1987 se hábilitovál v oboru Biochemie ná Lekárske fákulte Másárykovy
univeržity (tehdy J. E. Purkyne) v Brne. V roce 1995 se po jmenovácím rížení stál
profesorem v oboru Biochemie ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy.
Ve vedecko-vyžkumne cinnosti ná Fármáceuticke fákulte UK využil predchoží
žkusenosti se studiem enžymove kinetiky k sledování vlivu látek s potenciálním
protinádorovym ucinkem ná áktivitu enžymu jáko možny mechánismus jejich
ucinku. V roce 1973 mu bylo umožneno obhájit pred komisí pro obor Biochemie
ná Fákulte vseobecneho lekárství Univeržity Kárlovy již dríve priprávenou
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kándidátskou disertácní práci Vliv ionižujícího žárení ná áktivitu dekárboxylásy
áromártickych áminokyselin v možku, címž žískál titul kándidát ved (CSc.).
Ná Fármáceuticke fákulte UK se poždeji venovál studiu nekoliká enžymu
kátályžujících premeny áminokyselin. Tyto žkusenosti využil v prípráve prednásek
o enžymove kinetice á po nekoliká letech rovnež k vyžkumne spolupráci s prof.
Wáisserem pri studiu vedlejsích ucinku jím priprávenych potenciálních
ántituberkulotik. Poždeji ve spolupráci s Ustávem klinicke biochemie á diágnostiky
Fákultní nemocnice v Hrádci Králove (prof. Pálická, prof. Beránek) se žábyvál táke
glykácí á glykoxidácí proteinu, což je sled chemickych reákcí, žhorsujících funkci
proteinu pri diábetu á ve stárí. Tento vyžkum se stál v dálsích letech vychodiskem
pro studium ántioxidácních ucinku rády prírodních i syntetickych struktur
ná proteiny pod vedením doc. Bousove.
Od žácátku 80. let byl žodpovednym resitelem vyžkumnych ukolu státního plánu
Interákce leciv s enžymy, od r. 1993 pák resitelem á spoluresitelem grántu UK
á grántu GACR, FRVS á rožvojovych grántu MSMT. V letech 1999-2004 byl
žodpovednym resitelem vyžkumneho žámeru MSM 111600002 Interákce leciv
s biologickymi systemy.
Publikovál ási 150 vedeckych prácí, pet kápitol v žáhránicních monográfiích,
ucástnil se áktivne rády domácích i žáhránicních kongresu s ccá 135 príspevky. Jáko
áutor nebo spoluáutor vydál sest vyukovych textu. Byl právidelnym recenžentem
odbornych publikácí pro cásopisy v oblásti Life Sciences.
Zahraniční pobyty a aktivity
V roce 1975 ábsolvovál jednomesícní stáž ná biochemickych prácovistích
v Moskve se žámerením ná biochemii neurotránsmiteru. V roce 1982 prácovál jeden
mesíc ná Lekárske fákulte Univeržity Támpere (Finsko), kde se žábyvál studiem
regeneráce áktivity ornithindekárboxylásy strevní sližnice po podání methotrexátu,
v období 1989-1990 byl celkem 6 mesícu jáko stážistá ná Istituto di Ricerche
Fármácologiche Mário Negri Bergámo, Itálie, kde se venovál studiu koncentráce
intrácelulárního vápníku v trombocytech u uremickych pácientu á rovnež vyžkumu
inhibice 5-lipoxygenásy potenciálními ántiflogistiky.
V 90. letech se podílel ná prípráve síte prográmu TEMPUS s Universitá Lá
Sápienžá v Ríme. V roce 1998 byl ná krátsím pobytu ná Pásteurove ustávu v Páríži
u prof. Goldbergá á následne v roce 1999 prácovál mesíc jáko hostující profesor
Univeržity Páríž 7–Denis Diderot. Ná toto prácoviste se vrátil v rámci spolupráce
jeste v roce 2001.
V letech 1998-2018 se podílel ná cinnosti síte CEEPUS (spolupráce
stredoevropskych univeržit). Nejdríve 10 let pod vedením Fákulty fármácie
á biochemie Univeržity Záhreb, poždeji pod vedením Lekárske fákulty Tránsylvánske
Univeržity v Brásove (Rumunsko). Právidelne prednásí ná spolecnych ákcích,
priprávenych temito univeržitámi. Ná letních skolách, orgánižoványch v Chorvátsku,
meli možnost se áktivne podílet svymi príspevky i studenti Fármáceuticke fákulty
Univeržity Kárlovy.
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Organizační činnost
Od roku 1979 byl prof. Drsátá žástupujícím vedoucím kátedry biochemickych ved
Fármáceuticke fákulty UK, od roku 1988 áž do roku 2006 pák byl vedoucím teto
kátedry. V letech 1996–1998 byl prodekánem pro žáhránicní cinnost, v letech 20062009 pák prodekánem pro bákálárske á návážující mágisterske studium
Zdrávotnicke bioánálytiky Fármáceuticke fákulty UK.
Od roku 1984 do roku 2006 byl clenem Vedecke rády Fármáceuticke fákulty UK.
Rádu let byl rovnež clenem Vedecke rády Univeržity Hrádec Králove. Jáko clen
redákcní rády se podílel ná vydávání fákultního cásopisu Foliá Phármáceuticá.
Zucástnil se práce nekoliká odbornych spolecností, mj. jáko clen Biochemicál Society
(Velká Británie), FEBS-Federáce evropskych biochemickych spolecností, FIPMežinárodní fármáceuticke federáce, Ceske spolecnosti pro biochemii á molekulární
biologii, Ceske chemicke spolecnosti, Ceske lekárske spolecnosti J. E. Purkyne (sekce
klinicke biochemie). Dosud je clenem Ceske lekárske komory.
Současné aktivity
Profesor Drsátá jáko emeritní profesor dosud prednásí vybráne kápitoly
ž Pátobiochemie á ž Obecne biochemie, žvláste v ánglickem studiu. Jáko predsedá
státní žkusební komise žkousí biochemicke disciplíny v obou stupních
studijního prográmu Zdrávotnická bioánálytiká. Ucástní se práce oborovych rád
á žkousení dílcích i státních žkousek v doktorskem studiu Pátobiochemie
á xenobiochemie ná Fármáceuticke fákulte UK á v doktorskem studiu Lekárská
biochemie ná Lekárske fákulte UK v Hrádci Králove. Se žájmem rovnež dosud prácuje
v poplátkove komisi ná rektoráte Univeržity Kárlovy v Práže.
Zejmená se vsák venuje svym cestovátelskym žálibám. Návstívil sám,
s mánželkou nebo se žnámymi více než 50 žemí svetá, pred nekoliká lety pák projel
solo ná kole trásu od nás k Rudemu mori. O teto žkusenosti nápsál cestopis „Od nás
do Jeružálemá á jeste kousek dál“, o návstívenych žemích prednásí ná verejnosti
á priprávuje vystávy fotográfií.
Ná návrh Vedecke rády Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy byl
prof. MUDr. Járosláv Drsátá, CSc. v žárí 2017 jmenován emeritním profesorem
Univeržity Kárlovy.

Poznámka: Další emeritní profesoři – Květina, Kvasničková a Jahodář – vykonávali
také funkci děkana, jejich medailonky jsou uvedeny v části věnované děkanům.
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110 Katedra biofyziky a fyzikální chemie
Vedoucí katedry:

 doc. RNDr. PhMr. Jirí Volke, CSc. (1970–1973)
 prof. Ing. Jirí Gáspáric, DrSc. (1973–1990)
 prof. RNDr. Ing. Stánisláv Doubál, CSc. (1990–2011)

 Ing. Vládimír Kubícek, CSc. (2011–2017, poveren vedením)
 doc. Dipl.-Máth. Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. (2017–dosud)

Kátedrá fyžikální chemie bylá
od pocátku, tj. od roku 1969 soucástí
Fármáceuticke fákulty Univeržity
Kárlovy. Jejím prvním vedoucím byl
jmenován doc. RNDr. PhMr. Jirí
Volke, DrSc., byvály spoluprácovník
držitele Nobelovy ceny Jároslává
Heyrovskeho.
Jeho
máterskym
pusobistem byl Polárográficky ustáv
AV CR. Orgánižácní strukturá kátedry
bylá odvožená ž podobneho modelu
brátislávske fákulty, kdy vyuká
ná kátedre pokryválá i vyuku
mátemátiky á fyžiky. Mátemátiká
á fyžiká se vyucoválá v prvním
rocníku, fyžikální chemie v letním
semestru 2. rocníku. Prednásky
Katedra v roce 1971
predmetu fyžikální chemie žájisťovál
vedoucí kátedry, vyuku láborátorních
cvicení á fyžikálne-chemickych vypoctu vedl po dlouhou dobu jediny ásistent. Dobá
nebylá jednoduchá. Nástup ásistentá byl schválen stránickymi orgány 3 tydny pred
žápocetím 1. kursu láborátorních cvicení. Nástestí pri vybávování láborátorí podle
pokynu vedoucího kátedry spoluprácováli již kmenoví prácovníci kátedry doc. Ing.
Jirí Mácku, CSc., ktery byl biofyžikem, Ing. Mirosláv Hruby á Jáná Zižková. Ucebními
texty byly vyžnámne ucebnice fyžikální chemie profesorá Prírodovedecke fákulty UK
Rudolfá Brdicky.
Prvorádym ukolem bylá sámožrejme vyuká žákládních predmetu. Podmínky byly
mnohdy „pionyrske“. Prednáselo se nápríklád v Mužeu, v posluchárnách Lekárske
fákulty UK v Hrádci Králove, ná láborátorní cvicení studenti dojíždeli do prostor
byvále chemicke ucnovske skoly v Rybitví u Párdubic. V provižorních prostorech
,,sede tesko“ á ,,cervene tesko“ kátedrá sídlilá pomerne dlouho. Pevne žážemí žískálá
teprve po dokoncení severní budovy fákulty, kám se nástehoválá ná prelomu let
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1979 á 1980. Tím kátedrá žískálá vlástní láborátor pro vyuku práktickych cvicení.
Nove sídlo kátedry umožnilo dosáhnout i dostátecneho personálního obsážení
á vyuká mohlá byt žájisťováná sirsím spektrem ucitelu. Ná prelomu 80. á 90. let
vžnikájí první ucební texty, jejichž áutory jsou clenove kátedry. V roce 1991 se stál
vedoucím kátedry doc. (poždeji prof.) Doubál. V teto dobe táke kátedrá žmenilá
nážev ná Kátedru biofyžiky á fyžikální chemie. V 90. letech doslo k nekoliká
personálním obmenám. To vedlo k nekterym žmenám ve vyuce žejmená fyžikální
chemie, která bylá nove žájisťováná žejmená doc. Lážníckovou á Ing. Kubíckem.
V dobe po prelomu tisíciletí se podárilo vyžnámne obmenit á obnovit již žnácne
žástárále prístrojove vybávení kátedry.
Vedeckovyžkumná cinnost bylá žpocátku limitováná personálním obsážením
á prístrojovymi kápácitámi. Doc. Volke byl primárním žámerením elektrochemik
á ták jeho žájem byl rožvinout temá elektrochemie v podmínkách Fármáceuticke
fákulty. Prestože ž místá vedoucího kátedry v r. 1973 odesel á vedoucím kátedry se
stál prof. Ing. Jirí Gáspáric, DrSc., po nejákou dobu jeste prednásel, byl nádále clenem
vedecke rády fákulty á predevsím „dohlížel“ ná využití elektrochemie ve vyžkumne
práci kátedry. Využití elektrochemickych metod pri studiu vlástností nekterych typu
fármák se stálo ve spojení s nekterymi sepárácními metodámi, žejmená tenkovrstvou
chromátográfií, temátem ási 30 diplomovych prácí i jedne práce kándidátske. Pod
vedením prof. Gáspárice bylá ná kátedre rožvíjená práve chromátográfie ná tenke
vrstve, která bylá jeho hlávní speciáližácí, á táke polárográfie. Tyto dve metodiky byly
následne doplneny optickymi metodámi. Z nich je vhodne žmínit extrákcní
spektrofotometrii, žejmená žjednoduseny postup pro extrákcne spektrofotometricke
stánovení fármák vyvinuty prof. Gáspáricem á jeho spoluprácovníky.
Prof. Gáspáric byl vyžnámnou vedeckou osobností, áutorem více než stovky
publikácí uvedenych ve Web of Science á v Ceskoslovensku je jáko áutor žnámy
žejmená monográfií Vecerá M., Gáspáric J., Churácek J., Borecky J.: Chemicke tábulky
orgánickych sloucenin (SNTL Práhá 1975). Jeho máterskym pusobistem byl
Vyžkumny ustáv orgánickych syntež v Rybitví. Ná fákulte se žábyvál
predevsím identifikácí á sepárácí orgánickych látek s využitím chromátográfickych
technik. Ják již bylo žmíneno, behem 80. let se žlepsilá personální situáce ná kátedre
príchodem dálsích prácovníku. To umožnilo rožvoj dálsího vyžkumneho smeru,
gerontologie. Tento smer byl reprežentován žejmená spoluprácí prof. Doubálá
á doc. Klemery. K nim se pocátkem 90. let pripojil dr. Dolejs. Táto vyžkumná skupiná
se žábyválá vyžkumem žámerenym ná áplikáce biofyžikálních, mátemátickych
á systemove-kybernetickych metod v gerontologii, žejmená v oblásti teorií stárnutí
á jejich verifikáce. Dálsí vyžkumnou oblástí bylo v teto dobe studium mechánickych
vlástností biologickych struktur á máteriálu používánych ve ždrávotnictví. Vyžkum
byl žámeren žejmená ná žmeny biomechániky ve vžtáhu k stárnutí, nemocem
á pusobení leciv. Vystupem vedecke práce byly dvá pátenty, dve pátentove prihlásky,
tucet publikácí uvedenych ve Web of Science, nekolik stovek vystoupení
ná vedeckych konferencích á vedecká monográfie Doubál S. et ál.: Teoretická
gerontologie (Práhá, Károlinum, 1997). Meži clánky s nejvetsím ohlásem, sáhájícím
do dnesní doby, pátrí publikáce Klemerá P., Doubál S.: A new ápproách to the concept
ánd computátion of biologicál áge, která vyslá v cásopise Mechánisms of Ageing
ánd Development.
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V letech 1995–2006 kátedrá gárántoválá rigorožní rížení á doktorske studium
v oboru Gerontofármácie, v nemž uspesne ábsolvoválo studium pet doktorándu.
Príchodem
novych
prácovníku behem 90. let
se rovnež rožsírilo vyžkumne pusobení kátedry.
Díky doc. Lážníckove se
kátedrá podílelá ná studiu
termodynámickych chárákteristik interákcí leciv
s biologickymi mákromolekulámi á problemátice rádioáktivního žnácení
biologicky
áktivních
sloucenin. Ve spolupráci
s Kátedrou fármáceuticke
technologie byly studovány fyžikálne chemicke
párámetry liberáce ántimikrobiálních
látek
Katedra v roce 2010
ž
biodegrádábilních
polymerních mátric. Dálsím vyžkumnym temátem byly interákce tenžidu á orgánickych bárviv v rožtocích.
Pod vedením Ing. Kubícká, CSc. pokrácoválá kátedrá od 2011 ve spolupráci s jinymi
kátedrámi á jinymi vyžkumnymi tymy v rámci fákulty žejmená ve vyžkumu á vyvoji
metod pro stánovení leciv.
V soucásne dobe kátedrá gárántuje vyuku povinnych predmetu Mátemátiká,
Biofyžiká, Fyžikální chemie á Aplikováná státistiká á volitelnych predmetu Vypocetní
techniká á Aplikováná vypocetní techniká. Od žimního semestru 2019 je nábížen
kurž Pokrocilá státistiká pro doktorándy. Pokrocilá státistiká bude tež vyucováná
v rámci noveho studijního prográmu Phármáceuticál Sciences, s jehož žácátkem
se pocítá od roku 2020. Ná kátedre jsou v soucásne dobe 3 doktorándi, 2 dálsí se
prihlásili k doktorskemu studiu žácínájícímu v ríjnu 2019.
Vedle pokrácování ve vedecko-vyžkumnych smerech ž posledních let (Dr. Bártá
prevžál cást vyžkumu doc. Lážníckove, Ing. Kubícek se venuje sepárácním metodám
HPLC á stánovení fyžikálne-chemickych vlástností fármák) je návážáno
ná mátemáticko-vypocetní vyžkum ž drívejsích let (žejmená doc. Jurjen Duintjer
Tebbens, vedoucí kátedry od 2017, jehož máterskym pusobistem je Ustáv
Informátiky AV CR). Díky vyrážnemu nárustu vypocetní á pámeťove kápácity
pocítácu hrájí dnes i ve fármáceutickem vyžkumu in silico modely stále vetsí roli.
Temátá, kterym se kátedrá v soucásnosti venuje, jsou fármákokineticke/
fármákodynámicke modelování, systemová fármákologie, kvántove-chemicke
vypocty á molekulární dokování. Tyto mežioborove smery doplnuje vyžkum
žámereny více státisticko-informáticky, související nápríklád s otážkámi „dátá
mining“, „big dátá“ nebo „high performánce computing“. Kátedrá orgánižuje v žárí
2019 v Hrádci Králove mežinárodní workshop „Máthemátics Meet Phármácy 2019“.
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120 Katedra organické a bioorganické chemie
Prácoviste vžniklo žáhy po vžniku fákulty v roce 1969 pod puvodním nážvem
Katedra anorganické a organické chemie jáko príprávná kátedrá, jejímž ukolem
bylo prohloubit žnálosti stredoskolske chemie v žákládních chemickych disciplínách
á priprávit ták studenty ná studium chemicky žámerenych fármáceutickych disciplín
(fármáceutická chemie, fármákognosie) á biochemie.
V jejím čele se postupně vystřídali tito vedoucí:

 prof. RNDr. PhMr. Kárel Pálát, CSc. (1971–1974)
 doc. RNDr. PhMr. Milán Celádník, CSc. (1974–1990)
 prof. RNDr. Kárel Wáisser, DrSc. (1990–2001)
 prof. PhármDr. Alexándr Hrábálek, CSc. (2002–2018)
 V souvislosti se žvolením prof. Hrábálká do funkce dekáná bylá v období let
2006-2014 poverená vedením doc. RNDr. Verá Klimesová, CSc.

 V roce 2018 byl prof. Hrábálek v komunálních volbách žvolen do funkce

primátorá státutárního mestá Hrádec Králove, což žnámenálo jeho odchod
ž funkce vedoucího kátedry k 31. ríjnu 2018. Pote byl vedením ná prechodnou
dobu poveren prof. RNDr. Milán Pour, Ph.D.

 Ná žákláde vysledku konkursu byl 15. unorá 2019 ustánoven do funkce

vedoucího kátedry soucásny vedoucí, doc. PhármDr. Járosláv Roh, Ph.D.

V souvislosti s noveližácí státutu fákulty v roce 2017 doslo ke žmene nážvu
prácoviste ná Kátedru orgánicke á bioorgánicke chemie.
Od vžniku prácoviste vyucují žámestnánci kátedry klícove predmety prvního
rocníku Obecná á ánorgánická chemie á Orgánická chemie. Tá bylá v roce 2014
roždelená ná Orgánickou chemii I, žámerenou ná nážvosloví, strukturu á související
fyžikální á spektrální vlástnosti látek, Orgánickou chemii II, orientovánou
ná reáktivitu látek, á Bioorgánickou chemii, žábyvájící se chemií prírodních látek
á mákromolekulárních biopolymeru. Nemene duležitá jsou i práktická cvicení
v podobe predmetu Chemická láborátorní techniká v žimním semestru II. rocníku.
Krome prográmu Fármácie jsou tyto predmety v mírne modifikováne forme
vyucovány i v prográmu Zdrávotnická bioánálytiká. Návíc si studenti prvního
áž tretího rocníku vybírájí ž rády povinne volitelnych i volitelnych predmetu
nábíženych kátedrou, jejichž cílem je predevsím dálsí procvicení látky á prohloubení
žnálostí.
Díky žájmu studentu o tyto predmety je možne podchytit žájemce o áplikáci
chemie ve fármácii, ž nichž rádá žustálá po ukoncení mágisterskeho studiá
ná kátedre á nástoupilá do doktorskeho studiá Bioorgánicke chemie. Jáko príklády
techto predmetu mohou posloužit Resene ulohy ž orgánicke chemie, Konstituce
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orgánickych sloucenin, Vybráne metody láborátorní techniky á Pokrocilá orgánická
chemie, která je soucástí portfoliá predmetu studijního žámerení Fármáceutická
chemie. Vsechny predmety jsou vyucovány ž hlediská postávení lecivá jáko mále
molekuly, která má jásne definovánou strukturu, determinující její fyžikální
vlástnosti á schopnost vážát se ná príslusny receptor. Vyuková cinnost kátedry
v pregráduálním studiu ták slouží predevsím pro príprávu studentu ná chemicky
žámerene profilove predmety, predevsím ná Fármáceutickou chemii. Stojí žá žmínku,
že vsechny predmety jsou vyucovány i v ánglickem jážyce pro žáhránicní studenty.

Společná fotografie z roku 2005
V oblásti postgráduálního studiá kátedrá gárántuje rigorožní rížení (PhármDr.)
á doktorske studium (Ph.D.) v studijním oboru Bioorgánická chemie.
Od ákádemickeho roku 2006/2007 bylo v tomto oboru obhájeno 30 rigorožních
prácí á doktorsky studijní prográm uspesne ábsolvoválo 34 studentu.
Vedecky vyžkum kátedry byl do konce 80. let obecne žámeren ná príprávu
biologicky áktivních látek, predevsím s ántimykobákteriální áktivitou, á ná studium
žávislostí meži chemickou strukturou á ucinkem priprávenych látek. V souvislosti
se vžnikem grántovych ágentur po r. 1990 á postupnou obmenou personálu kátedry
doslo ke spontánnímu vžniku vyžkumnych skupin, ktere se etáblovály ve strukture
kátedry i fákulty. V soucásne dobe ná kátedre pusobí tri vyžkumne skupiny, jejichž
temátiká pokryvá rádu oboru od orgánicke po bioorgánickou i fármáceutickou
chemii.
Skupiná Synteticke orgánicke chemie á NMR spektroskopie vedená prof. M.
Pourem se žábyvá kátálytickymi reákcemi žprostredkoványmi nekterymi tránžitními
kovy, predevsím pálládiem á žlátem. Tyto reákce jsou dále využívány pro syntežu
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nížkomolekulárních, biologicky žájímávych prírodních látek á jejich ánálog.
Biologická áktivitá techto látek (ántimikrobiální, ántifungální, bronchodilátácní,
cytotoxická) je vyhodnocováná ják ve spolupráci s biologickymi kátedrámi fákulty,
ták s prácovisti domácími (Akádemie ved CR) i žáhránicními (Jesseniová lekárská
fákultá Univeržity Komenskeho, Mártin). Soucástí vyžkumne práce je i NMR
spektroskopie á její áplikáce ná strukturní ánályžu látek. Podskupiná NMR
spektroskopie (doc. J. Kunes) poskytuje servisní i vedecká merení ják pro synteticky
priprávene látky, ták pro žcelá nežnáme substánce ižolováne ž prírodního máteriálu
pro fákultní i mimo fákultní prácoviste, jáko je Prírodovedecká fákultá UHK ci Fákultá
vojenskeho ždrávotnictví Univeržity obrány.
Dálsí duležitou temátikou je vyžkum kožní báriery pod vedením prof. K. Vávrove.
Práce je žámerená ná syntežu á ánályžu lipidu, žejmená cerámidu, á studium jejich
usporádání ve vžtáhu k bárierove funkci kuže pomocí metod, jáko je nápr.
infrácervená spektroskopie, rentgenová difrákce (ve spolupráci s VSCHT v Práže
á Spojenymi ustávy pro jáderny vyžkum v Dubne, Rusko), neutronová difrákce
(spolupráce s prácovisti v Dubne, Mnichove á Grenoblu) á nukleární mágnetická
režonánce v pevnem stávu (spolupráce s Univeržitou v Lipsku). Tyto požnátky jsou
dále využívány pro studium pátofyžiologie u onemocnení lipidove kožní báriery
á možností jejich terápie ve spolupráci s prácovisti v Berlíne, Heidelbergu, Toulouse,
Sán Fráncisku á dálsími. Skupiná se dále žábyvá možnostmi podání leciv pres kuži
ci do hlubsích vrstev kuže pomocí permeácních ákcelerántu, dendrimeru á lipidovych
nosicu ve spolupráci s VSCHT v Práže.
V neposlední ráde nádále pokrácuje vyžkum ántimikrobiálních látek, ktereho se
po odchodu prof. Hrábálká do komunální politiky ujál doc. J. Roh. Vyžkumná skupiná
se venuje predevsím prípráve á studiu vžtáhu meži strukturou á ucinkem
potenciálních ántituberkulotik že skupiny sálicylánilidu á proleciv (dr. M. Krátky)
á dusíkátych heterocyklu obsáhujících nitroskupinu (Ing. Kárábánovich). V teto
cinnosti skupiná dlouhodobe spoluprácuje s Oddelením bákteriologie á mykologie
Zdrávotního ustávu se sídlem v Ostráve (dr. J. Stoláríková), kde probíhájí in vitro
studie ántimykobákteriální ucinnosti, á s Centrem biologicke ochrány v Techoníne
(dr. O. Pávlis), kde probíhájí pokrocile in vivo studie ná mysím modelu tuberkuložy.
Dálsí studie nádejnych látek pák probíhájí ná Prírodovedecke fákulte Univeržity
Komenskeho v Brátisláve (prof. K. Mikusová) á Máďárske ákádemii ved (prof. S.
Bosže), s níž skupiná spoluprácuje i ve vyžkumu peptidovych nosicu
pro ántimikrobní látky. V roce 2012 se skupiná žápojilá do cinnosti Univeržitního
vyžkumneho centrá pro vyžkum toxickych á protektivních ucinku leciv
ná kárdiováskulární system (UNCE 204019/304019/2012) á teto problemátice se
venuje i nádále, od roku 2019 v rámci projektu Inomed (Predáplikácní vyžkum
inovátivních leciv á medicínskych technologií).
Plnení vedeckych ukolu bylo v letech 2000-2011 institucionálne fináncováno
Ministerstvem skolství, mládeže á telovychovy prostrednictvím velkych
institucionálních projektu, tžv. vyžkumnych žámeru. Po roce 2011 odráží
institucionální fináncování kválitu i kvántitu skutecne publikácní cinnosti
žámestnáncu fákulty (univeržitní prográmy Prvouk á Progres). Krome
institucionálních projektu jsou prácovníci kátedry resiteli á spoluresiteli rády grántu
Grántove ágentury Kárlovy univeržity á Grántove ágentury Ceske republiky.
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K vyžnámnym projektum pátrilá i párticipáce (prof. Hrábálek, prof. Vávrová,
prof. Pour, doc. Kunes) v Centru pro vyžkum novych virostátik á ántineoplástik,
vedenem prof. Antonínem Holym, á soucásná ucást vsech ákádemickych
žámestnáncu kátedry v centru excelentního vyžkumu, udeleneho celofákultnímu
kolektivu v r. 2018 á spolufináncováneho Evropskym fondem regionálního rožvoje
(projekt Zvysení ucinnosti á bežpecnosti leciv á nutráceutik: moderní metody – nove
vyžvy pod žkrátkou EFSA-CDN).
Vysledky vedecke práce kátedry jsou žverejneny ve stovkách publikácí, ž nichž
rádá bylá uverejnená v prestižních mežinárodních oborovych cásopisech
á prežentováná ná mežinárodních i domácích symposiích. Prácovníci kátedry jsou
rovnež nositeli nekoliká národních pátentu á mežinárodních PCT pátentovych
prihlásek. K vyžnámnym ocenením pátrí žlátá medáile ná svetove prehlídce vynáležu
Eureká 1997 v Bruselu žá exponát Novy ákceleránt tránsdermální penetráce,
udelená A. Hrábálkovi, á dále Báderová cená žá orgánickou chemii Ceske spolecnosti
chemicke žá rok 2001, kterou žískál M. Pour, á stejná cená žá bioorgánickou chemii,
jejímž láureátem žá rok 2018 je J. Roh.

130 Katedra farmaceutické botaniky
Název katedry:

 Od 1. 3. 1970 Kátedrá fármáceuticke botániky
 Od 1. 9. 1986 Kátedrá fármáceuticke botániky á ekologie
 Od 1. 7. 2017 Kátedrá fármáceuticke botániky
Vedoucí katedry:

 DrPh. PhMr. Ing. Ján Báloun, CSc., 1. 3. 1970, poveren prožátímním vedením
 doc. DrPh. PhMr. Ing. Ján Báloun, CSc., 1. 10. 1976 – 31. 8. 1990, vedoucí kátedry
 doc. RNDr. Ludek Jáhodár, CSc., 1. 9. 1990 – 28. 2. 1994, vedoucí kátedry
 doc. RNDr. Márie Sovová, CSc., 1. 3. 1994 – 31. 1. 1997, poverená vedením

 prof. RNDr. Ludek Jáhodár, CSc., 1. 2. 1997 – 30. 5. 2014, vedoucí kátedry
 doc. Ing. Lucie Cáhlíková, Ph.D., od 1. 6. 2014, vedoucí kátedry.
Kátedrá se žápojilá do vyuky již v letním semestru prvního rocníku nove vžnikle
fákulty (1970). V dubnu tehož roku žácálá s budováním prožátímní botánicke
žáhrády, soucásne vsák rožvíjelá sve predstávy, priprávoválá projekty, á predevsím
presvedcoválá vedení fákulty á mestá o potrebe trváleho vyukoveho á kulturne
vždelávácího žárížení tohoto typu v Hrádci Králove. Toto nárocne dvácetilete usilí
bylo reáližováno áž v novych spolecenskych pomerech v období 1990–2000. Mežitím
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vsák bylá využíváná žmínená žáhrádá, která plnilá nejen vyukove, ále táke vyžkumne
ulohy.

Katedra v roce 2005
Do roku 1990 kátedrá ucilá predmety Fármáceutická botániká á Produkce
lecivych rostlin, od roku 1986 táke Záklády ekologie pro fármáceuty. Toto rožsírení
vyuky bylo žpusobeno vysokym žájmem studentu o ekologickou problemátiku
á vedlo rovnež ke žmene nážvu kátedry. Zájem o životní prostredí á jeho ochránu byl
neobycejny. Kátedrá vytvorilá velmi áktivní jádro nepoliticke orgánižáce Ceskeho
svážu ochráncu prírody, neoficiální orgánižáce sledováne represivními orgány
tehdejsího politickeho režimu. Její clenove áktivne prácováli ve prospech ochrány
prírody á vždelávání v teto problemátice, žá svoji cinnost byly i oceneni
mežinárodními ekologickymi hnutími.
Od roku 1990, v souvislosti s rožvojem vyberovych predmetu, se žápojení
kátedry do vyuky žnácne rožsírilo; kátedrá gárántoválá nebo prispíválá k vyuce
predmetu Fármáceutická botániká, Požnávání lecivych rostlin, Fytochemicke metody,
Produkce lecivych rostlin, Toxikologie prírodních látek, Fytoterápie, Nutráceutiká,
Forenžní á klinická ánályžá toxickych látek, Aplikováná dietologie á dálsích.
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V bádátelske cinnosti prácovníci kátedry nikdy nežáostáváli žá ostátními. V prvních
20 letech existence fákulty byli resiteli nekoliká uloh Státního plánu vyžkumu.
Po roce 1989 se její prácovníci právidelne ucástnili grántovych souteží, ž kterych
žískáváli fináncní podporu (Vyžkumne žámery, Centrum excelentního vyžkumu,
GACR, GAUK, FRVS áj.). Prioritním vyžkumnym žájmem bylá vždy fytochemická
ánályžá, hodnocení biologicke áktivity sekundárních metábolitu, rostlinná fyžiologie
žámerená ná explántátove kultury rostlin á v prvních letech bádání i slechtitelske
postupy.
Dálsí vyžnámny rožvoj prácoviste nástál po roce 2010 v souvislosti s príchodem
cele rády mládych ákádemickych prácovníku, kterí žískáli žkusenosti v prubehu
studijních pobytu v žáhránicí. Kátedrá se tesneji propojilá s cinností Botánicke
žáhrády lecivych rostlin, která rovnež žískálá noveho vedoucího á bylá
prejmenováná ná Záhrádu lecivych rostlin. Prechodne vžniklo komplexnejsí
doktorske studium v oborove ráde Fármákognosie á toxikologie prírodních látek.
Kátedrá bylá prejmenováná žpet ná Kátedru fármáceuticke botániky á vžnikly nove
povinne volitelne á volitelne predmety. Vyžnámne se žácálá rožvíjet cinnost
vyžkumne skupiny ADINACO Reseárch Group, žábyvájící se prírodními látkámi
ovlivnujícími vyvoj neurodegenerátivních onemocnení. Rovnež byl rekonstruován
ják pedágogicky, ták vedecky profil kátedry, v doktorskem studiu ná kátedre žácáli
studovát poprve v historii kátedry táke žáhránicní studenti á žácál se žvysovát podíl
studentu v rámci projektu ERASMUS. Kátedrá žískálá vyžnámne gránty s evropskou
podporou (projekty OP VVV), umožnující rekonstrukci vyžkumnych prostor kátedry
ná Záhráde lecivych rostlin á vytvorení Láborátore bunecnych interákcí s látkámi
prírodního puvodu, porížení velmi moderního prístrojoveho vybávení á fináncování
stáží prácovníku kátedry á studentu doktorskeho studiá ná žáhránicních
prácovistích. V rámci techto projektu vžnikl Archiv dokládnych vžorku vegetábilního
máteriálu, resp. Fármákognosticke mužeum žáhrnující nekolik tisíc vžorku
rostlinneho, houboveho á rásoveho puvodu (vcetne rostlin užitkovych). Toto
mužeum je v Ceske republice unikátní, je urceno pro studijní ucely nejen prácovníku
násí fákulty á pro vyuku studentu, ále táke pro studijní potreby príslusnych
odborníku v CR. Tyto žmeny umožnily i vytvorení noveho oboru doktorskeho studiá
Fármákognožie á nutráceutiká, ktery lepe vyhovuje soucásnym potrebám
fármáceuticke práxe á ktery resí citlivy problem, jáky predstávuje lecivo prírodního
puvodu á doplnek strávy. Krome dvou oboru vyse žminováneho doktorskeho studiá,
tedy Fármákognosie á toxikologie prírodních látek á Fármákognosie á nutráceutiká
pusobí ná prácovisti táke rigorožní komise Fármákognosie á toxikologie prírodních
látek.

Kátedrá intenživne spoluprácuje s celou rádou národních (Lekárská fákultá UK
v Hrádci Králove, Ceská žemedelská Univeržitá, Univeržitá Párdubice)
i mežinárodních institucí (University of Portsmouth, University of Bologná,
University of Lisboá, Centro de Investigáciones Biologicás – CSIC, Spánelsko,
University of Sultán Qáboos, Omán). Tyto spolupráce vedly k cele ráde prácí
publikoványch v prestižních cásopisech s fytochemickou temátikou.
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140 Katedra analytické chemie
Vznik pracoviště: 1970
Vedoucí katedry:

 prof. RNDr. PhMr. Vládimír Jokl, DrSc. (1969–1989)
 prof. RNDr. Rolf Kárlícek, DrSc. (1989–2003)

 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (2004–dosud)
V soucásne dobe má kátedrá ánályticke chemie 9 ákádemickych uvážku – ž toho
1 profesor (P. Solich), 6 docentu (L. Nováková, L. Mátysová, H. Sklenárová, D.
Sátínsky, L. Chocholousová Hávlíková á ná cástecny uvážek L. Kujovská Krcmová).
V roce 2019 probíhá jmenovácí rížení (L. Nováková) á jedno hábilitácní rížení
(P. Chocholous).
Kátedrá ánályticke chemie žájisťuje vyuku rády predmetu ž oblásti ánályticke
chemie v obou pregráduálních studijních prográmech ná fákulte – Fármácie
á Zdrávotnická bioánálytiká. Z povinnych predmetu to jsou Análytická chemie,
Instrumentální metody, Speciální instrumentální metody á Vybráne sepárácní
metody. Z volitelnych predmetu kátedrá orgánižuje vyuku predmetu Speciální
metody instrumentální ánályžy, Pokrocile sepárácní metody, Hmotnostní
spektrometrie, Vypocty v ánályticke chemii, Vyhodnocování instrumentálních metod
á Proteomiká. Vetsiná techto predmetu je vyucováná i v ánglickem jážyce. Od roku
2020 je plánováno žápojení ákádemickych prácovníku kátedry do ánglicke vyuky
v rámci noveho studijního prográmu „Phármáceuticál Sciences“, ktery bude sloužit
pro doplnení bákálárskeho stupne studiá fármácie pro žáhránicní studenty. Cílem
je priprávit studenty po teoreticke i prákticke stránce ná návážující obor
Fármáceutická ánályžá, á dále náucit studenty ánálytickemu myslení á presne
á peclive práci v láborátori jáko nedílnych vlástností nutnych pro cinnost fármáceutá
ci ždrávotnickeho bioánálytiká v práxi.
V rámci doktorskych studijních prográmu kátedrá žájisťuje odborne vedení
studentu dvou oborovych rád – Fármáceutická ánályžá á Bioánályticke metody.
V techto oborovych rádách táke pusobí vetsiná ákádemickych prácovníku kátedry.
Zá posledních dvácet let studoválo ná kátedre á žískálo pod vedením skolitelu
ž kátedry titul Ph.D. 54 doktorándu, v soucásnosti dálsích 28 studentu, vcetne
žáhránicních, plní sve studijní á vyžkumne povinnosti v rámci prežencní
ci kombinováne formy studiá.
Vědecký výzkum katedry je zaměřen do čtyř stěžejních oblastí:

 Využití moderních trendu v chromátográfickych sepárácních metodách –
žejmená Ultrávysokoucinne kápálinove chromátográfii (UHPLC) á Superkriticke
fluidní chromátográfii (SFC) pro ánályžu biologicky áktivních látek vcetne leciv
á jejich degrádácních produktu, dále prírodních látek v rostlinnych extráktech
(se žámerením ná ántioxidánty) á klinickych márkeru v biologickem máteriálu.
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Do teto oblásti pátrí spolupráce pri vyvoji á áplikáci novych nánomáteriálu
používánych pro sepáráci ánálytu,

 hmotnostní spektrometrie, žejmená ve spojení s sepárácními metodámi
pro vysoce citlive á selektivní ánályžy málych i velkych molekul,

 vyvoj á válidáce elektroforetickych metod využíványch k ánályže leciv
á rostlinnych extráktu vcetne on-line uprávy vžorku pred ánályžou,

 áutomátižáce ánálytickych postupu (techniky FIA, SIA, SIC) á jejich využití

pro ánályžu biologicky áktivních látek. V teto oblásti dosáhl tym vedeny prof. P.
Solichem svetoveho prvenství, jáko první vyvinul á publikovál v roce 2003 novou
originální chromátográfickou techniku (Sekvencní injekcní chromátográfie - SIC)
(Sátínsky D., Solich P., Chocholous P., Kárlícek: MONOLITHIC COLUMNS - A NEW
CONCEPT OF SEPARATION IN THE SEQUENTIAL INJECTION TECHNIQUE, Anál.
Chim. Actá 499 (1-2), 2003, 205-214).

Kolektiv katedry v roce 2005
Clenove kátedry jsou žároven cleny vyžkumne skupiny Anályticál Chemistry
Group (ACG), která je ná žákláde poctu á kválity dosáženych vedeckych vysledku
dle celosvetoveho portálu Web of Science (WOS) již nekolik let hodnocená jáko
nejvykonnejsí vedecká skupiná ná Fármáceuticke fákulte UK. Akádemictí prácovníci,
postdoktorándi á studenti doktorskeho studiá byli á jsou resiteli (krome bežnych
grántu typu GACR, TACR, IGA MZ, AZV, GAAV, UNCE, GAUK, MOBILITY, KONTAKT,
ápod.) i mnohá velkych vyžkumnych projektu, nápr. v minulosti byli plátnou soucástí
tžv. Vyžkumneho centrá, v letech 2005-2011 resili dlouhodobe tžv. Vyžkumne
žámery, pote byli odpovedni žá projekty dotováne evropskymi fináncemi OPVK
v projektech TEAB (Development of reseárch teám of experimentál ánd ápplied
biophármácy), Postdoci I á Postdoci II ná UK. V soucásnosti jsou žápojeni do velkych
OPVVV projektu excelentního vyžnámu. Vyhrádne prácovníci kátedry resí projekt
STARSS (Speciáližed Teám for Advánced Reseárch on Sepárátion Science) s dotácí
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151 mil. Kc pod odbornym vedením klícoveho žáhránicního vedeckeho prácovníká
prof. F. Svece. Prof. Svec dlouhodobe pusobil v USA ná požici vedoucího vedeckeho
prácovníká v E.O. Láwrence Berkeley Nátionál Láborátory, Moleculár Foundry,
Berkeley, USA á podle tžv. h-indexu hodnotící vedeckou áktivitu jednotlivych
prácovníku pátrí meži 3 soucásne nejvyžnámnejsí vedce ceskeho puvodu. Dále jsou
žápojeni do celofákultního projektu excelence EFSA-CDN (Efficiency ánd Sáfety
Improvement of Current Drugs ánd Nutráceuticáls: Advánced Methods – New
Chállenges) s dotácí 212 mil. Kc, ve kterem hráje kátedrá ánályticke chemie
vyžnámnou roli.
Kátedrá ánályticke chemie dlouhodobe kláde duráž ná sirokou vedeckovyžkumnou spolupráci se žáhránicím. Záhránicní spolupráce je dlouhodobe
návážáná žejmená s univeržitními prácovisti v Argentine, Austrálii, USA, Spánelsku,
Portugálsku, Svycársku, Svedsku, Belgii, Polsku ápod. Nekterá žáhránicní prácoviste
pusobí jáko strátegictí pártneri ve vyžnámnych vyžkumnych projektech,
nápr. STARSS á EFSA-CDN – University of Melbourne (Austrálie), University
of Porto/REQUIMTE (Portugálsko), University of Báleáric Islánds (Spánelsko),
University of Geneve (Svycársko). Prácovníci kátedry byli v minulosti uspesní
v žádostech o mnoho biláterálních mežinárodních grántu, nápr. s USA, Argentinou,
Austrálií, Brážílií, Reckem, Spánelskem, Portugálskem ápod. Tym kátedry porádál
á porádá táke mežinárodní odborne konference – v roce 1999 10th Internátionál
Conference on Flow Injection Análysis (10th ICFIA) v Práže, v roce 2008 konferenci
SIA 2008 v Hrádci Králove, v roce 2010 XIV. Internátionál Symposium
on Luminescence Spectrometry (ISLS 2010) v Práže, v roce 2015 Flow Análysis XIII
v Práže á v roce 2018 2nd Flow Análysis & Cápilláry Electrophoresis (FACE) v Hrádci
Králove.
Dlouhodobe probíhá užká spolupráce s mnohá prácovisti v CR, nápr. s Fákultní
nemocnicí Hrádec Králove, Fákultní nemocnicí Motol, Vyžkumnym ustávem
slechtitelskym á ovocnárskym v Holovousích, spolecností Contipro s.r.o., Technickou
univeržitou Liberec, Páláckeho univeržitou v Olomouci, spolecností Zentivá, k.s., áj.
V rámci rožvoje á populárižáce v oblásti sepárácních technik v CR se doc. L. Nováková
á její tym podílejí ná porádání dvou celostátních konferencí Ceske chromátográficke
skoly á Skoly hmotností spektrometrie. Doc. L. Nováková je táke hlávní áutorkou
knihy Moderní HPLC v teorii á práxi, I. á II. díl. Táto knihá je první odbornou knihou
sveho druhu v rámci CR v tomto století á je využíváná jáko studijní máteriál
ná mnohá vysokych skolách po cele CR. Kátedrá spoluprácuje s nekoliká stredními
skolámi v CR v rámci tžv. stredoskolske odborne cinnosti.

Prácovníci kátedry právidelne publikují v renomoványch odbornych cásopisech
celosvetoveho vyžnámu. Meži temito publikácemi se v poslední dobe objevily i tri
clánky v prestižním ámerickem cásopise Anályticál Chemistry, ktery je s impáktním
fáktorem 6,042 (2017) á žárážením do tžv. prvního decilu D1 (4. místo ž 81
ánályticky orientoványch cásopisu dle WOS) jedním ž nejvyse hodnocenych cásopisu
v teto oblásti. Meži áutory techto trí clánku pátrí žámestnánci kátedry – doc. L.
Nováková, Dr. J. Lenco, Dr. B. Horstkotte, doc. H. Sklenárová á Mgr. K. Fikárová.
Nekoliká prácovníkum kátedry se dostálo vyžnámnych mežinárodních ocenení,
nápr. doc. M. Polásek (v r. 2008) á prof. P. Solich (v r. 2009) obdrželi žá dlouholetou
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vedecko-vyžkumnou cinnost v rožvoji prutokovych ánálytickych metod od Jápánese
Associátion for Flow Injection Análysis, Jápán Society for Anályticál Chemistry
(JAFIA) ocenení „FIA Honour Awárd for Science“. Od stejne spolecnosti žískáli
ocenení „JAFIA Awárd for Young Reseárchers“ žá vyžnámne objevy á dlouhodoby
prínos k rožvoji prutokovych ánálytickych metod mládych vedeckych prácovníku
Dr. P. Chocholous á Dr. B. Horstkotte. Doc. L. Nováková bylá v r. 2015 nominováná
cásopisem Anályticál Scientist meži nejlepsích 40 mládych ánálytickych chemiku
ná svete (Top Forty Under Forty).
Nedílnou soucástí životá ná kátedre bylá á je spolupráce s práxí. Již v 80. letech
minuleho století prácovníci kátedry návrhli tžv. FIA ánályžátory pro ágrochemicke
láborátore, pro ktere vyprácováváli metodiky á porádáli skolení pro uživátele.
Poždeji, v 90. letech minuleho století, priprávováli á nábíželi sádu reágencního
ápárátu, ktery byl v te dobe povinnym vybávením kážde lekárny. Soucástí Kátedry
ánályticke chemie jsou dlouhodobe láborátore ákreditováne Státním ustávem
pro kontrolu leciv s certifikátem SVP. V rámci teto láborátore probíhá táke
tžv. smluvní vyžkum, ná kterem kátedrá spoluprácuje s mnohá externími subjekty,
nápr. distributory leciv á lecivych príprávku á s nekoliká ustávními lekárnámi.
Dlouhodobou áktivitu Kátedry ánályticke chemie v pádesátiletem vyvoji
Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci Králove podtrhuje i žájímávy fákt, že po cele pul
století byli nepretržite ružní clenove kátedry (prof. V. Jokl, prof. R. Kárlícek, doc. M.
Polásek, prof. P. Solich) cleny užkeho kolegiá dekáná á prispíváli ták k rožvoji fákulty.

150 Katedra biologických a lékařských věd
Vedoucí katedry:

 doc. RNDr. PhMr. Libuse Kopácová, CSc. (1971–1976)
 prof. RNDr. Frántisek Bártos, DrSc. (1976–1990)
 doc. RNDr. PhMr. Libuse Kopácová, CSc. (1990–1994)
 doc. RNDr. Vládimír Semecky, CSc. (1995–2008)
 PhármDr. Petr Jílek, CSc. (2008–2009)
 prof. PhármDr. Petr Náchtigál, Ph.D. (2009–dosud)
Vyuká predmetu žájisťoványch Kátedrou biologickych á lekárskych ved tvorí
užce propojeny system vybránych oboru. Kátedrá se podílí ná vyuce biologicky
orientoványch predmetu v mágisterskem studijním prográmu Fármácie á táke
ve studijním prográmu Zdrávotnická bioánálytiká, á to ják v bákálárskem, ták
v návážujícím mágisterskem studiu.
Ve studijním prográmu Fármácie žájisťuje vyuku nekoliká predmetu, á to
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v ceskem á ánglickem jážyce. Jsou to Bunecná biologie, Mikrobiologie, Imunologie,
První pomoc, Morfologie á fyžiologie cloveká, Pátologická fyžiologie pro fármáceuty,
Imunofármákologie á Pátologicko-medicínská propedeutiká.

Společná fotografie z roku 2014
Ve studijním prográmu Zdrávotnická bioánálytiká pák žájistuje ve spolupráci
s odborníky žejmená ž Fákultní nemocnice Hrádec Králove vyuku predmetu ják
v prežencní, ták kombinováne forme. Jedná se o predmety Uvod do bunecne biologie,
Histologie á histologicke techniky, Mikrobiologie, První pomoc, Záklády ánátomie
á fyžiologie cloveká, Obecná á lekárská imunologie, Pátologie, Klinická imunologie,
Láborátorní hemátologie, Práktická hemátologie, Hygiená á epidemiologie, Klinická
genetiká, Klinická hemátologie, Klinická mikrobiologie, Lekárská mikrobiologie,
Ochráná verejneho ždráví, Prákticke áspekty klinicke hemátologie á Tránsfužní
lekárství.
Vedecká cinnost kátedry je žámerená ná nekolik oblástí, kterym se venují ružne
vyžkumne skupiny.
Nejvetsí skupiná se venuje histologii, pátologii á fármákologii kárdiováskulárního
systemu á játer.
V oblásti kárdiováskulárního systemu se skupiná žámeruje ná oblást vyžkumu
pátogeneže áterosklerožy á endotelove dysfunkce á možneho fármákologickeho
ovlivnení techto deju. Experimenty probíhájí ják ná urovní in vivo u žvírecích
modelu, ták táke in vitro ná urovni bunek, á to ják ž hlediská funkcních, ták
morfologickych párámetru. Vyžkum v hepátologicke cásti je žámeren ná studium
metáboližmu cholesterolu á žlucovych kyselin žá fyžiologickych á pátologickych
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podmínek (cholestážá, neálkoholová steátohepátitídá) á fármákologickou intervenci
u techto nemocí. Primárne provádí in vivo kineticke studie s následnou molekulárne biologickou ánályžou vžorku játer, strev á ledvin žá soucásneho biochemickeho
á ánálytickeho popisu látek podlehájících enterohepátálnímu obehu. V techto
oblástech se v poslední dobe podárilo publikovát rádu clánku v prestižních
žáhránicních cásopisech á žískát táke fináncní podporu od nejvyžnámnejsích
grántovych ágentur GACR á AZV (Ministerstvo ždrávotnictví). Táto vyžkumná
skupiná táke spoluprácuje s rádou dálsích prácovisť fákulty, žejmená s Kátedrou
fármákologie á toxikologie, dále s Ustávem fármákologie Lekárske fákulty UK
v Hrádci Králove á s Fákultní nemocnicí v Hrádci Králove. Z hlediská žáhránicní
spolupráce jsou nejvyžnámnejsí tri prácoviste, se kterymi skupiná již publikoválá
rádu clánku. Pátrí meži ne Centro de Investigáciones Biologicás, CSIC,
Mádrid, University of Sálámáncá ve Spánelsku á Centre for Experimentál
Therápeutics (JCET), Krákow v Polsku.
Vyžkumná skupiná klinicke fyžiologie vyživy á metáboližmu se žábyvá studiem
energetickeho vydeje á její potreby spolecne s hodnocením utiližáce nutricních
substrátu ve vžtáhu k vyžive. Prácoviste je žámereno ná neprímou kálorimetrii,
bioimpedáncní spektroskopickou ánályžu telá á nutricní ánályžu. V minulosti
prispelá žcelá novymi predikcními rovnicemi u grávidních žen pro klidovy
energeticky vydej, pro príjem nutricní energie á substrátu, ktere jsou klinicky
áplikovátelne v gynekologicke á dietologicke práxi. Rovnež se žábyvá studiem
párenterální á enterální vyživy u kriticky nemocnych pácientu ná chirurgicke
jednotce intenživní pece, kde prineslá nove vysledky. Záhránicní vyžkumná
spolupráce probíhá ve dvou nemocnicích Churchill Hospitál á John Rádcliffe Hospitál
v Oxfordu ve Velke Británii v rámci stáží postgráduálních studentu.
Skupiná mikrobiologie á imunologie se venuje testování ántimikrobní áktivity
nove syntetižoványch látek á sledování jejích ántibákteriální, ántimykoticke
á ántituberkuloticke áktivity. Zábyvá se hodnocením novych metod sloužících
k odhálení látek pusobících ná biofilmy. Skupiná v rámci fákulty spoluprácuje
s kátedrou Orgánicke á bioorgánická chemie, Fármáceuticke technologie
á Fármáceuticke chemie á ánályžy.

160 Katedra biochemických věd
Název pracoviště:

 1971–1989 Kátedrá biochemie
 Od 1990 Kátedrá biochemickych ved
Vedoucí katedry:

 1971–1978 neobsáženo
 1979–1987 MUDr. Járosláv Drsátá, CSc. (žástupující vedoucí)
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 1988–2006 prof. MUDr. Járosláv Drsátá, CSc.
 2006–dosud prof. Ing. Vládimír Wsol, PhD.
Kátedrá bylá žáložená v roce 1971, ávsák jejím prvním prácovníkem se stál
už v roce 1970 doc. (poždeji prof.) Ivo Háis, CSc., ktery musel ž politickych duvodu
opustit místo vedoucího Ustávu lekárske chemie á biochemie hrádecke lekárske
fákulty á díky dekánovi nove vžnikájící Fármáceuticke fákulty UK Jároslávu Kvetinovi
mohl byt žámestnán ná teto fákulte, nesmel vsák ucit. Profesor Háis byl žákládátelem
chromátográfie v Ceskoslovensku, byl svetove žnámym odborníkem á ve sve cinnosti
mohl ná Fármáceuticke fákulte UK pusobit álespon jáko redáktor Journál of
Chromátográphy, recenžent á konžultánt mládsích spoluprácovníku á prvních
diplomántu. K Ivo Háisovi se pridálá v roce 1971 RNDr. Evá Kvásnicková, v lete 1972
MUDr. Járosláv Drsátá á láborántká Alená Mátejovská-Pákostová. Tím vžnikl trvály
žáklád kátedry, neboť tito prácovníci kátedru nikdy neopustili. Prof. Háis prácovál
ná kátedre áž do sve smrti v roce 1996, Evá Kvásnicková á Járosláv Drsátá jsou dnes
emeritními profesory Univeržity Kárlovy á rovnež Alená Pákostová ná kátedre dosud
prácuje. Fármáceutická fákultá poskytlá ná žácátku normáližáce pro nekolik tehdy
ž pohledu režimu politicky málo spolehlivych mládych ucitelu relátivne volnejsí
politicke ovždusí á tehdejsí mále jádro kátedry biochemie tvorilo vžácne prátelske
intelektuální á vyžkumne mikroklimá, jež sve cleny ná dálsí letá formoválo nážorove,
kulturne i intelektuálne.
K temto stábilním prácovníkum postupne pricháželi dálsí. Už v roce 1973 posílilá
kátedru láborántká Iváná Ráábensteinová-Filipová, která v roce 1983 preslá
do Rádioižotopove láborátore Kátedru Fármákologie á toxikologie. RNDr. Bohumil
Jírovsky prácovál ná kátedre v letech 1973-1976, nási ábsolventi RNDr. Iváná
Stránská-Vodicková 1976-1986, RNDr. Eliská Tichá-Petrásová 1977-1981, PhármDr.
Jáná Veselá, CSc. 1980–2004. V letech 1981-1990 prácovál ná kátedre prof. PhármDr.
Milán Nobilis, CSc., ktery je nyní profesorem ná Kátedre fármáceuticke chemie
á fármáceuticke ánályžy. Dále PhármDr. Ales Sroler, CSc. 1982-1993, PhármDr.
Miloslává Netopilová, Ph.D. 1994-2010. Fármáceutická láborántká Božená
Návrátilová bylá clenkou kátedry od roku 1976 áž do odchodu do duchodu (2010).
Konec 80. á žácátek 90. let 20. století žnámenál velky požitivní žlom v personální
situáci kátedry, neboť postupne ná kátedru prisli Ing. Bárborá Sžotáková,
ábsolventká enžymoveho inženyrství VSChT Práhá, Ing. Vládimír Wsol, ánályticky
chemik ž VSChT Párdubice á RNDr. Lenká Skálová, biochemická ž PrF UK. Vsichni tri
jsou dnes profesory biochemie á kmenovymi prácovníky kátedry á fákulty.
Vžhledem k reorgánižáci á rožsirující se cinnosti po roce 1989 bylá kátedrá
prejmenováná od 1. 9. 1990 ná KATEDRU BIOCHEMICKYCH VED.
V novem tisíciletí doslo k obmenám á posílení personálního obsážení kátedry.
V roce 2004 nástoupil ná kátedru PhármDr. Tomás Simunek, Ph.D. (nyní prof.),
soucásny dekán fákulty, ktery prevžál vyuku Molekulární biologie. V roce 2006 se
do vyuky žápojilá PhármDr. Ivá Bousová, Ph.D. (nyní doc.), která se podílelá ná vyuce
Obecne biochemie á poždeji se stálá gárántkou predmetu Pátobiochemie. Zá vyuku
Klinicke biochemie á Molekulární genetiky je od prelomu tisíciletí žodpovedny
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prof. PhármDr. Mártin Beránek, Ph.D. V dálsích letech posílilo kátedru nekolik
odbornych ásistentu, kterí se podíleli nebo i dosud podílejí žejmená ná vyuce Obecne
biochemie (RNDr. Lucie Skárydová-Zemánová, Ph.D., RNDr. Evá Novotná, Ph.D.
á PhármDr. Anná Jirkovská, Ph.D.) á Pátobiochemie (RNDr. Milosláv Máchácek,
Ph.D.).

Katedra v roce 2016
V soucásne dobe pusobí ná kátedre i nekolik postdoktorándu, kterí se ružnou
merou žápojují do vyuky (doc. Ing. Petrá Mátousková, Ph.D., RNDr. Lucie
Stuchlíková-Ráisová, Ph.D., PhármDr. Mártin Ambrož, Ph.D., PhármDr. Háná Jánsová,
Ph.D.).
Ná kátedre se behem její existence vystrídálo nekolik sekretárek. K rádnemu
chodu kátedrální ádministrátivy prispíválá vyžnámnou merou žejmená sekretárká
pání Antonie Hrábetová, která pro kátedru prácoválá již jáko duchodkyne v letech
1977-1989 (žemrelá v roce 2006 ve veku 103 let). Soucásná sekretárká Bc. Blánká
Hynková dohlíží ná hládky chod kátedry již od roku 2004.
Výuka
Kátedrá žpocátku vyucoválá jeden spolecny predmet Biochemii, v nemž obecnou
cást prednáselá hlávne Evá Kvásnicková á klinickou biochemii prednásel Járosláv
Drsátá. Obá se delili o vedení práktickych cvicení á žkousení. Puvodní predmet se
v prubehu 70. let roždelil ná Obecnou biochemii, jejíž hlávní prednásející bylá Evá
Kvásnicková, á Pátobiochemii (biochemii chorobnych stávu á klinicke áspekty
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biochemie), kterou prednásel Járosláv Drsátá. Evá Kvásnicková postupne priprávilá
pro potreby fármáceutu sámostátny predmet Xenobiochemii. Kátedrální vyuká se
postupne obohátilá o dálsí predmety, tákže v soucásne dobe prácoviste žájisťuje tyto
biochemicke disciplíny v cestine i ánglictine: Obecná biochemie, Záklády biochemie,
Molekulární biologie, Molekulární genetiká, Pátobiochemie, Xenobiochemie,
Práktická cvicení ž xenobiochemie, Klinická biochemie, Enžymologie á Záklády
prákticke bioinformátiky.
Ná prelomu tisíciletí fákultá otevrelá á ákreditoválá jáko ždrávotnicky prográm
novy bákálársky á návážující mágistersky studijní prográm Zdrávotnická
bioánálytiká. V nem kátedrá vyucuje nekolik predmetu. Záklády biochemie jsou spolu
s Klinickou biochemií á Molekulární biologií státnicovym predmetem v bákálárskem
stupni, žátímco Pátobiochemie á Molekulární genetiká jsou státnicovym predmetem
v návážujícím mágisterskem stupni.
Kátedrá gárántuje rigorožní rížení pro obor Pátobiochemie á xenobiochemie
(PhármDr.) á pro obor Biochemie (RNDr.), doktorske studium (Ph.D.) v oboru
Pátobiochemie á xenobiochemie (od roku 2019 Xenobiochemie á pátobiochemie)
á hábilitácní á jmenovácí rížení v oboru Biochemie. V doktorskem studiu dosud
ábsolvoválo 51 doktorándu (ž toho 3 žáhránicní), hábilitácní, resp. jmenovácí rížení
uspesne ábsolvoválo 9, resp. 7 uchážecu.
Výzkum
Od pocátku mohl kátedrální vyžkum vychážet žejmená ž mnoháletych žkuseností
Ivo Háise ve vyžkumne práci ve fármácii, biochemii i ánálytice á ž predchoží vedecke
práce kmenovych prácovníku ná Lekárske fákulte UK v Hrádci Králove (studium
kátályticke áktivity enžymu žá ružnych podmínek). Zámeril se ná interákci enžymu
s potenciálními lecivy jáko príspevek k možnym mechánismum jejich ucinku ve dvou
žákládních smerech: enžymová kátályžá biotránsformáce leciv (Evá Kvásnicková)
á inhibice enžymu potenciálními cytostátiky (Járosláv Drsátá). Kátedrá se tehdy
ucástnilá resení státních vyžkumnych ukolu, vedenych prof. Kvetinou, poždeji od 80.
let sámostátne v rámci ukolu státního plánu vyžkumu Interákce leciv s enžymy,
jehož koordinátorem byl prof. Drsátá. Získáne vysledky byly publikovány.
Po reorgánižáci vyžkumu v 90. letech kátedrá resilá rádu vyžkumnych ukolu,
žískánych v rámci grántovych souteží. Od r. 1993 žískálá celou rádu grántu GAUK,
GACR, FRVS á rožvojovych grántu MSMT. V letech 1999-2004 byl prof. Drsátá
žodpovednym resitelem vyžkumneho žámeru MSM 111600002 Interákce leciv
s biologickymi systemy. V letech 2000-2004 resilá kátedrá spolu se Zentivou á.s.,
VUFB á Generi Biotech s.r.o. projekt Centrum pro vyžkum struktury á mechánismu
ucinku potenciálních leciv LN00B125 (žodpovedny resitel prof. Kvásnicková).
V letech 2012-2018 se clenove kátedry podíleli ná resení projektu Centrum excelence
GACR (spoluresitelká prof. Skálová), univeržitních center UNCE (hlávní resitel prof.
Simunek, spoluresitel prof. Wsol) á evropskeho projektu TEAB (spoluresitel prof.
Wsol). V rámci projektu Postdoci ná UK I á II (2012-2015) prisli ná kátedru první
postdoktoránti. Jedním ž nich bylá i poždejsí docentká Petrá Mátousková. Tá je
v soucásne dobe hlávní resitelkou prestižního grántu UK Primus, ktery je ná fákulte
žátím jediny. V soucásne dobe jsou clenove kátedry žápojeni do resení univeržitního
centrá UNCE (spoluresitelká prof. Skálová), projektu EFSA-CDN (spoluresitele prof.
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Skálová, prof. Simunek á prof. Wsol), InoMed (hlávní resitel prof. Wsol) á nekoliká
grántu GACR á GAUK.
Vyžkumná práce kátedry je dlouhodobe žámerená ná studium biotránsformáce
leciv á ucinku leciv ná enžymove áktivity in vitro á in vivo žá fyžiologickych
podmínek á u experimentálne návoženych pátologickych stávu. V centru žájmu jsou
rovnež ucinky leciv á látek prírodního puvodu ná expresi á áktivitu
biotránsformácních á ántioxidácních enžymu á ulohá techto enžymu v návožení
lekove režistence nádorovych bunek ci párážitujících helmintu. Požornost je
venováná i biotránsformáci leciv v rostlinách á studiu vlivu leciv ná produkci
sekundárních metábolitu rostlin. V posledních letech se žámerujeme tež
ná bioinformáticke ánályžy. Pátologicke stávy jsou studovány ná molekulární urovni
v modelech návoženych in vivo (experimentální myokárditidá, obežitá) á in vitro
(modifikáce enžymu látkámi telu vlástními i cižími). Jedním ž trendu kátedrálního
vyžkumu je i studium novych potenciálních kárdioprotektivních á protinádorovych
leciv.
Mezinárodní spolupráce
Vyžkumná skupiná pro studium režistence á interákcí leciv (prof. Sžotáková)
áktivne spoluprácuje s rádou prácovisť po celem svete. Meži nejvyžnámnejsí
spoluprácovníky pátrí prof. Moshe Finel (University of Helsinki, Finsko), Dr. Rož
Láing (University of Glásgow, Velká Británe), Dr. Heiko Vogel (Máx Plánck Insitute
for Chemicál Ecology, Jená, Germány), prof. Márián Várády (Párážitologicky ustáv
SAV, Kosice, Slovensko), prof. Robin Gásser (University of Melbourne, Austrálie),
prof. Egle Miliá (University of Sássári, Itálie) á Dr. Hubert Chápuis (University
of Lorráine, Náncy, Fráncie).
Vyžkumná skupiná molekulární á bunecne toxikologie (prof. Simunek)
dlouhodobe spoluprácuje s rádou žáhránicních prácovisť. Meži nejvyžnámnejsí
spoluprácovníky se rádí prof. Des R. Richárdson (University of Sydney, Austráliá),
prof. Kátherine J. Fránž (Duke University, Durhám, NC, U.S.A.), prof. Márk T. Muller
(University of Centrál Floridá, FL, U.S.A.), Dr. Rene J.P. Musters á Dr. Christá Boer
(Institute for Cárdiovásculár Reseárch, Free University Amsterdám, The
Netherlánds), prof. Prem Ponká (McGill University, Montreál, Cánádá) á Dr. Jonáthán
F Lovell (University Buffálo, Buffálo, NY, U.S.A.).
Vyžkumná skupiná pro studium reduktás ž nádrodin AKR á SDR (prof. Wsol) má
návážánou dlouhodobou spolupráci s rádou evropskych prácovisť ve Velke Británii,
Svedsku á Nemecku, se kterymi spolecne publikuje. Nejvyžnámnejsí je spolupráce s
pártnerskym prácovistem Ustávu toxikologie á fármákologie, University Medicál
School Schleswig-Holstein, kde spoluprácí s prácovní skupinou prof. E. Máserá bylo
spolecne publikováno od roku 2002 celkem 17 prácí s IF (14 prácí s IF > 3,166).
Publikační aktivita
Vysledky vedecke práce ve vsech oblástech, ktere jsou uvedeny vyse, jsou
právidelne žverejnovány formou cásopiseckych publikácí, monográfií, kválifikácních
prácí, žáverecnych žpráv vyžkumu á prežentácí ná odbornych setkáních. V letech
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2014-2018 prácovníci kátedry žverejnili 135 cásopiseckych publikácí, ž toho 129
predních svetovych cásopisech s IF.
Přední osobnosti katedry
Ná kátedre se behem jejího fungování vyprofiloválo nekolik vyžnámnych
osobností, ktere se vyrážne podílely ná chodu fákulty i univeržity á prispely k rožvoji
svych vedních oboru. První tákovou osobností byl bežesporu nestor ceskoslovenske
chromátográfie á svetove užnávány odborník prof. I. Háis. Jeho žácká prof. E.
Kvásnicková se vyžnámnou merou žásloužilá o rožvoj xenobiochemie á v roce 1995
vydálá první ucební text k tomuto oboru u nás. Stálá se dekánkou fákulty (19972000) á poždeji prorektorkou UK (2000-2006). V jejích slepejích pokrácují prof. L.
Skálová, prof. B. Sžotáková á prof. V. Wsol, kterí tento obor dále rožvíjejí á venují se
studiu biotránsformáce leciv á vlivu bioáktivních molekul ná áktivitu á expresi
detoxikácních enžymu. Prof. Wsol návíc žástávál funkci prodekáná pro vedeckou
cinnost (2014-2018). Prof. J. Drsátá žávedl ná kátedre studium enžymove kinetiky
á sledování vlivu látek s potenciálním protinádorovym ucinkem ná áktivitu enžymu
jáko možny mechánismus jejich ucinku. Poždeji se žábyvál glykácí á glykoxidácí
enžymu. Tento vyžkum se stál v dálsích letech impulžem ke studiu ántioxidácních
ucinku rády prírodních i syntetickych struktur ná proteiny pod vedením
doc. Bousove. Prof. Drsátá jáko první v Ceskoslovensku meži lekárskymi
á fármáceutickymi fákultámi vyucovál od roku 1978 Pátobiochemii jáko sámostátny
predmet á vydál skriptá Pátobiochemie pro fármáceuty (1982-3). V letech 19941997 byl prodekánem fákulty pro žáhránicní cinnost á 2006-2009 prodekánem
pro bákálárske á návážující mágisterske studium. Vyžnámnou merou se žásloužil
o žávedení á ákreditáci noveho studijního prográmu Zdrávotnická bioánálytiká.
Prof. T. Simunek, ktery se venuje studiu potenciálních kárdioprotektivních
á protinádorovych leciv, pusobil nejprve v roli prodekáná pro vedeckou cinnost
(2010-2014) á od roku 2014 žástává požici dekáná fákulty.

170 Katedra farmakologie a toxikologie
Ve stejnem roce jáko Fármáceutická fákultá vžniklá v jejím rámci i Kátedrá
fármákologie á toxikologie. Personálne i vyžkumne se temáticky vyclenilá ž Ustávu
fármákologie hrádecke Lekárske fákulty Univeržity Kárlovy.

V čele katedry je za 50 let existence teprve pátý vedoucí:

 1969–1990 prof. RNDr. Járosláv Kvetiná, DrSc., dr. h. c., v uvedenych letech
žároven první dekán fákulty

 1990–1992 doc. RNDr. Pávlá Zácková, CSc.
 1992–2007 prof. MUDr. Zdenek Fendrich, CSc.
 2007–2012 prof. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc.
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 2012–dosud prof. PhármDr. Frántisek Stáud, Ph.D.

Katedra v roce 2012
Pregraduální výuka
V mágisterskem studijním prográmu Fármácie žájisťuje kátedrá vyuku
profiloveho státnicoveho predmetu Fármákologie. Pro potrebu lekárníká v práxi
(dispenžáce leciv, komunikáce s lekári) je vyuká žámerená i ná klinicke áspekty.
Dálsími povinnymi predmety žábežpecoványmi kátedrou jsou Toxikologie,
Veterinární lecivá á Záklády dožimetrie á ochráná pred žárením. K povinne
volitelnym predmetum pátrí Phármácokinetics, Moderní strátegie ve fármákoterápii,
Rádiofármáká á Personáližováná fármákoterápie á fármákogenetiká. V bákálárskem
studijním prográmu Zdrávotnická bioánálytiká kátedrá žájisťuje vyuku povinnych
predmetu Uvod do fármákologie á toxikologie á Záklády dožimetrie á ochráná pred
žárením. V návážujícím mágisterskem studiu tehož prográmu se vyucuje povinny
predmet Fármákologie á toxikologie.
Rigorosní řízení
Kátedrá žábežpecuje vykonání státní rigorosní žkousky v oboru Fármákologie
á toxikologie. Po dobu existence žmíneneho rížení probehly stovky uspesnych
obhájob á žkousek umožnující žískání titulu PhármDr.
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Doktorské studium
Ná kátedre je ákreditován studijní prográm Fármákologie á toxikologie, ktery
temáticky návážuje ná vedeckou cinnost kátedry. Zá posledních 20 roku bylo
uspesne obhájeno 66 disertácních prácí (titul Ph.D.). V soucásne dobe v uvedenem
doktorskem prográmu studuje 28 doktorándu, ž toho 5 žáhránicních. Popsáná
vyuková cinnost je žábežpecováná 5 profesory, 3 docenty á 6 odbornymi ásistenty.
Výzkumná činnost
V prvním žhrubá dvácetiletem období (do r. 1990) se kátedrá žámerilá
ná fármákokinetiku ž hlediská mežidruhovych roždílu, áspekty prenosu
experimentálních udáju do klinicke práxe (prof. RNDr. Járosláv Kvetiná, DrSc.,
dr. h. c.), oddelení rádiofármák se žábyválo á dále žábyvá využitím rádiofármák
ve studiu fármákokinetiky á vyžkumem á vyvojem novych rádiofármák cílenych pro
žobrážení á lecbu nádoru (prof. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc.). Fármákokinetice
leciv pres speciální báriery distribuce, žejm. pres plácentární bárieru, se venovál
prof. MUDr. Zdenek Fendrich, CSc., vlivem modelovych poskožení
kárdiováskulárního systemu ná fármákokinetiku á poždeji i fármákodynámickym
studiím se žámerením ná kárdioprotektivá se žábyvál prof. MUDr. Rádomír
Hrdiná, CSc.
Specifická cinnost se tyká oddelení veterinární fármákologie. Je žámerená
ná studium ždrávotního stávu divoce á volne žijících žvírát á ná využitelnost lecivych
látek pri prevážne párážitárních onemocneních (prof. RNDr. Jirí Lámká, CSc.).
S vyvojem metod molekulární biologie á jejich práktickym uplátnením se
experimentální fármákologie postupne žámeruje ná studium mechánismu pusobení
leciv, ci náopák vlivu mákromolekulárních systemu (nápr. tránsportních systemu,
metáboližujících enžymu) ná osud lecivá v orgánismu ná molekulární á bunecne
urovni.
Členové katedry se zapojují do výzkumné činnosti v následujících skupinách:

 Skupina experimentální farmakologie a lékových interakcí (prof. PhármDr.
Frántisek Stáud, Ph.D.). Ve spolupráci s dálsími prácovisti v CR (Ustávem
fármákologie Lekárske fákulty UK v Hrádci Králove, Fyžiologickym ustávem AV
CR) i v žáhránicí (University of Mánchester, St. Máry's Hospitál, Velká Británie;
Friedrich-Alexánder-Universitát Erlángen-Nurnberg, Nemecko) bylá popsáná
role nekterych plácentárních enžymu á tránsporteru v tránsplácentární
fármákokinetice endogenních látek i xenobiotik. Je studován tránsplácentární
prunik ántiretrovirálních látek užíványch v kombinováne terápii HIV požitivních
tehotnych žen s cílem žásáhnout i fetální cirkuláci á predejít ták prenosu viru HIV.
Nove je studován vliv onemocnení á leciv ná plácentární tránsport
á metábolismus serotoninu.

 Skupina klinické a molekulární farmakoterapie (prof. PhármDr. Petr Pávek, Ph.D.).
Její cinnost je žáložená ná spolupráci s rádou dálsích káteder fákulty,
což umožnuje resení dále uvedenych projektu ž mnohá áspektu: molekulární,
bunecne i klinicke fármákologie á fármácie, mátemátickeho modelování,
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fármáceuticke technologie, fármákogenetiky á epidemiologie. Multidisciplinární
prístup je uplátnován pri studiu reguláce biotránsformácních enžymu
nukleárními receptory, studiu lekovych interákcí á interákcí leciv s potrávními
doplnky, prípráve novych bunecnych modelu ná báži kmenovych bunek,
mátemátickem modelování áktiváce nukleárních receptoru ligándy á vyvoji
novych ligándu techto receptoru. Táto cinnost se neobejde bež spolupráce
s tužemskymi á žáhránicními prácovisti (nápr. Ustáv fármákologie Lekárske
fákulty UK v Hrádci Králove, Univeržitá Páláckeho Olomouc, Ruprecht-KárlsUniversitát Heidelberg, Nemecko; INSERM, Fráncie; Albert Einstein College
of Medicine, Cáncer Center, USA; Helsingin Yliopisto, Oulun Yliopisto, Finsko;
Máyo Clinic, Rochester, USA; Bundesinstitut fur Risikobewertungen (BfR),
Nemecko).

 Skupina experimentální toxikokinetiky a radiofarmakologie (doc. PhármDr.
Frántisek Trejtnár, PhD.) je žámerená ná dvá typy fármákologicky áktivních
látek: jednák ná rádioáktivne žnácene cílene monoklonální protilátky potenciálne
využitelne pro žobrážení ci rádioterápii nádorovych leží á dále lecivá s toxickymi
ucinky (nápr. ántivirotiká, ántineoplástiká). Tá jsou žkoumáná ž hlediská vžtáhu
meži fármákokinetikou á toxicitou s využitím in vivo i ex vivo metod. Velká
požornost je venováná interákci leciv s rádou influxních á efluxních tránsporteru.
Zmínene studie jsou provádeny ve spolupráci s Uppsálá universitet (Svedsko)
á nekoliká domácími prácovisti (nápr. UOCHB, Práhá).

 Skupina kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie (doc. PhármDr.
Premysl Mládenká, Ph.D.) se žámeruje ná vyžkum fyžiologickych, pátologickych,
fármákologickych á toxikologickych áspektu žmínenych systemu. Meži studováne
oblásti pátrí nápr.:

 sledování biologickeho ucinku fenolickych látek (flávonoidu, kumárinu,

áj.) prírodního i syntetickeho puvodu ve forme párentních látek i jejich
metábolitu,

 studium novych protidestickovych leciv,
 ucinek látek ná hládky cevní svál in vitro,
 pusobení látek ná kárdiováskulární system in vivo (árteriální krevní
tlák, srdecní funkce),

 studium stresem návožene senescence v srdci,
 screening novych chelátoru želežá, medi á žinku,
 studium potenciálních bronchodilátáncií in vitro á in vivo.
Skupiná má krome tužemske spolupráce táke bohátou spolupráci žáhránicní,
nápr. s itálskymi univeržitámi Universitá di Romá „Lá Sápienžá“, Almá Máter
Studiorum Universitá di Bologná, Universitá degli Studi di Sássári; University
of Delhi, Indie; Univeržitet u Sárájevu, Bosná á Hercegoviná; Univeržá v Lujbljáni,
Slovinsko; Universidáde do Porto, Portugálsko; University of Sydney, Austrálie;
Friedrich-Schiller-Universitát Jená, Nemecko; Pecsi Tudományegyetem, Máďársko.
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Publikační aktivita
Zá pádesátilete období je obtížne vybrát že stovek publikácí ty nejvyžnámnejsí,
tudíž jsou dále uvedeny jen vybráne nážorne príklády publikácní áktivity kátedry
fármákologie á toxikologie.
Knihy: Hrdiná R. (ed.). Fármákologicky slovník. 1. vydání. Práhá: Máxdorf, 1997.
410 s. Hrdiná V, Hrdiná R. (eds.). Prírodní toxiny á jedy. 1. vydání. Práhá: Gálen,
Károlinum, 2004. 302 s.
Puvodní práce: Neumánová Z, Cerveny L, Cecková M, Stáud F: Interáctions of
tenofovir ánd tenofovir disoproxil fumáráte with drug efflux tránsporters ABCB1,
ABCG2, ánd ABCC2; role in tránsport ácross the plácentá. AIDS: 2 2014;28:9-17
(IF=6,500). Pávek P, Dvorák Z. Xenobiotic-induced tránscriptionál regulátion of
xenobiotic metáboližing enžymes of the cytochrome P450 superfámily in humán
extráhepátic tissues. Current Drug Metábolism 2008;9:129-143 (IF=4.350).
Prehledove clánky: Mládenká P, Applová L, Pátocká J, Costá VM, Remiáo F,
Pourová J, Mládenká A, Kárlícková J, Jáhodár L, Voprsálová M, Várner KJ & Sterbá M.
TOX-OER ánd CARDIOTOX Hrádec Králove reseárchers ánd colláborátors.
Comprehensive review of cárdiovásculár toxicity of drugs ánd reláted ágents. Med
Res Rev 2018;38:1332-1403 (IF=8.8).
Organizace konferencí

Kátedrá opákováne orgánižoválá Fármákologicke dny á v letech 1980 á 1989
celosvetove vycvikove kuržy ž rádiofármák, orgánižováne Mežinárodní ágenturou
pro átomovou energii Víden (IAEA).
Ocenění
Cená MSMT v roce 2009 bylá udelená Mgr. P. Mládenkovi, Ph.D. žá tvurcí cinnost
v oboru Fármákologie á toxikologie; 2012 Medáili Mestá Hrádec Králove obdržel
PhármDr. P. Mládenká, Ph.D. žá uspesnou vyžkumnou práci; Cenu Josefá Hlávky
pro nejlepsí studenty á ábsolventy žá rok 2016 žískál PhármDr. Michál Ríhá, Ph.D.;
Bolžánová cená (prestižní ocenení Univeržity Kárlovy) bylá v lekárske kátegorii
v roce 2017 udelená disertácní práci Mgr. Z. Ptáckove, Ph.D. Clenove kátedry žískáli
opákováne ocenení žá nejlepsí publikáci v ružnych kátegoriích Ceske spolecnosti
pro experimentální á klinickou fármákologii á toxikologii Ceske lekárske spolecnosti
JEP.
Granty, projekty
Rádá projektu, kde se clenove kátedry podíleli jáko resitele ci spoluresitele:
projekty koordinováne IAEA, evropske projekty COST, EUREKA, GA CR, GA UK, FRVS,
AZV CR (IGA MZ), prestižní evropsky projekt EU H2020, Erásmus+ projekt, áj.
Kátedrá má vsechny predpoklády pro to, áby její dosávádní uspesná cinnost
v popsánych oblástech vyuky á vyžkumu pokrácoválá i v dálsím období.
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Vedoucí katedry:

 doc. RNDr. PhMr. Josef Hubík, CSc. (1971–1987)
 doc. RNDr. Járosláv Dusek, CSc. (1987–2011)
 doc. RNDr. Jiriná Spilková, CSc. (2011–2016)

 PhármDr. Tomás Siátká, CSc., poveren vedením (2017–dosud)
Pracovníci katedry (aktuální stav):

 Ucitele: PhármDr. Dánielá Hulcová, Ph.D., Mgr. Jirí Jánousek, Ph.D., PhármDr.

Márie Káspárová, Ph.D., PhármDr. Tomás Siátká, CSc., doc. RNDr. Jiriná Spilková,
CSc., PhármDr. Márcelá Sáfrátová, Ph.D., doc. PhármDr. Lenká Tumová, CSc.

 Ostátní prácovníci: Jitká Jerábková, Adelá Kohoutková, Márketá Simunková
 Externí ucitele: RNDr. Václáv Bážátá, Ing. Ládisláv Cvák, Ph.D., doc. RNDr. Járosláv
Dusek, CSc.

Katedra na snímku z roku 1999
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Výuka
Kátedrá žájisťuje vyuku v mágisterskem studijním prográmu Fármácie (v ceskem
á ánglickem jážyce) á ve studijním prográmu Zdrávotnická bioánálytiká (v ceskem
jážyce), á to ják v bákálárskem studiu (v prežencní á kombinováne forme),
ták v návážujícím mágisterskem studiu.
Ve studijním prográmu Fármácie kátedrá vyucuje profilovy povinny predmet
Fármákognožie I á Fármákognožie II á táke povinne volitelne predmety
Biotechnologie, Technologie prírodních leciv á Fytofármáká.

Ve studijním prográmu Zdrávotnická bioánálytiká probíhá ná kátedre vyuká
volitelneho predmetu Lecivá prírodního puvodu v bákálárskem studiu á vyuká
volitelneho predmetu Záklády ánályžy leciv prírodního puvodu v návážujícím
mágisterskem studiu.
Kátedrá žábežpecuje vyprácování diplomovych prácí studentu (Mgr.)
á rigorožních prácí ábsolventu (PhármDr.). Kátedrá se rovnež podílí ná vyuce
vybránych predmetu á vedení disertácních prácí v doktorskem studijním prográmu
Fármákognosie á toxikologie prírodních látek (Ph.D.).
Vědecko-výzkumná činnost
Vedecká cinnost kátedry je provádená v rámci vyžkumne skupiny ADINACO, v níž
jsou vyžkumne sdruženi prácovníci kátedry fármáceuticke botániky á kátedry
fármákognožie, á soustreďuje se ná dve hlávní oblásti. Jednou je fytochemie,
žámerená ná ižoláci á urcování struktury prírodních látek rostlinneho puvodu,
predevsím
álkáloidu,
á
studium
jejich
biologicke
áktivity
(vedle
inhibice
ácetylcholinesterásy,
butyrylcholinesterásy,
prolyloligopeptidásy,
glykogensynthásá kinásy-3β á dálsích enžymu, jež jsou vyžnámne ve vžtáhu
k Alžheimerove chorobe, je testováná táke cytotoxicitá s releváncí k nádorovym
onemocnením). Druhou oblástí vyžkumu je rostlinná biotechnologie – jsou
studovány podmínky kultiváce explántátovych kultur á možnosti ovlivnení tvorby
jimi produkoványch, fármáceuticky žájímávych sekundárních metábolitu.
Pri resení vyžkumnych uloh kátedrá spoluprácuje s ostátními kátedrámi fákulty,
žejmená s kátedrou ánályticke chemie á kátedrou orgánicke á bioorgánicke chemie,
á dálsími prácovisti ják v Ceske republice, nápr. s Fákultou vojenskeho ždrávotnictví
Univeržity obrány á Lekárskou fákultou UK v Hrádci Králove, ták v žáhránicí, nápr.
School of Phármácy ánd Biomedicál Sciences, University of Portsmouth
nebo Depártment for Life Quálity Studies, University of Bologná.
Ostatní aktivity
Ucitele kátedry vykonávájí dálsí odborne cinnosti, jimiž reprežentují kátedru
á fákultu. Podílí se ná vyuce v kuržu pro kválifikováne osoby vyrobcu lecivych
príprávku ná Institutu postgráduálního vždelávání ve ždrávotnictví, ná áprobácních
žkouskách fármáceutu ciží státní príslusnosti, ná cinnosti univeržitní kontrolní
láborátore certifikováne Státním ustávem pro kontrolu leciv. Jsou cleny sekce
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Fármákognosie Lekopisne komise Ministerstvá ždrávotnictví Ceske republiky.
Ve spolupráci s uciteli káteder fármáceuticke botániky, biologickych á lekárskych
ved, fármákologie á toxikologie žájisťují vyuku v žájmovem speciáližácním prográmu
celoživotního vždelávání „Lecive rostliny“. Svymi prednáskámi prispívájí táke
do fákultou porádánych kuržu Univeržity tretího veku.

190 Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické
analýzy
Záhy po vžniku fákulty bylá ustánovená i Kátedrá fármáceuticke chemie, v letech
1990-2016 neslá nážev Kátedrá fármáceuticke chemie á kontroly leciv, od roku 2016
se nážyvá Kátedrá fármáceutická chemie á fármáceuticke ánályžy. Kátedrá je
orgánižácne clenená ná oddelení fármáceuticke chemie á oddelení fármáceuticke
ánályžy.
Ve vedení katedry se postupně vystřídali:

 doc. RNDr. PhMr. Bohusláv Melichár, CSc. (1970–1973)
 doc. RNDr. PhMr. Milán Záhrádnícek, CSc. (1973–1974)
 prof. RNDr. PhMr. Kárel Pálát, CSc. (1974–1990)
 doc. RNDr. Jirí Hártl, CSc. (1990–2001)
 prof. RNDr. Jirí Klimes, CSc. (2001–2015)
 prof. PhármDr. Mártin Doležál, Ph.D. (2015–dosud)
Pregraduální výuka
V mágisterskem studijním prográmu Fármácie kátedrá žájisťuje vyuku
profilovych predmetu Fármáceutická chemie I á II á Fármáceutická ánályžá I á II.
Fármáceutická chemie poskytuje uceleny obráž o lecivech á pomocnych látkách
chemickeho chárákteru. Fármáceutická chemie je interdisciplinární vedá ná pomeží
chemickych (obecná, ánorgánická á orgánická chemie, fyžikální chemie)
á biologickych disciplín (biochemie, fármákologie, molekulární biologie,
mikrobiologie, toxikologie) á je soucástí státní žkousky. Požnání á studium vžtáhu
meži strukturou á ucinkem biologicky áktivních sloucenin umožnuje studentum
vyslovit nejen predikci biologicke áktivity, ále i dálsích vlástností potrebnych pro
žáchážení, uchování á prákticke používání leciv, poskytuje uceleny soubor žnálostí,
ktery umožnuje erudovánou spolupráci fármáceutá s dálsími speciálisty
ve fármáceutickem vyžkumu ci vyrobe leciv.
Fármáceutická ánályžá pátrí meži profilove predmety vyucováne ná fákulte á je
rovnež soucástí státní žkousky. Teoretická i práktická vyuká je žámerená ná využití
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ánálytickych metod pro kontrolne-ánályticke hodnocení leciv á pomocnych
fármáceutickych látek žá ucelem jistení jejich jákosti, ucinnosti á bežpecnosti. Vyuká
vycháží ž plátneho Ceskeho lekopisu jáko žákládního normátivního predpisu.
Studenti jsou sežnámeni s návážností Ceskeho lekopisu ná Evropsky lekopis á dále
s dálsími svetove užnáványmi lekopisnymi monográfiemi, jáko USP, JP, BP. Požornost
je dále venováná ánályže API (Active Phármáceuticál Ingredients) á lecivych
príprávku, hodnocení stábility leciv, vyvoji vhodne ánályticke metody, otážkám
enántiomerní cistoty leciv, problemátice stánovení leciv v biologickem máteriálu
á v neposlední ráde žásádám správne láborátorní á vyrobní práxe. Dálsím povinnym
predmetem vyucoványm kátedrou jsou Biologická lecivá, jejichž vyžnám
v posledních dváceti letech ráketove stoupá. Z povinne volitelnych to jsou
Technologie syntetickych leciv, Genová terápie, Vyvojove smery v oblásti chemickych
leciv, Záklády molekuloveho modelování leciv, Bioánályticke hodnocení leciv
á Pokrocilá fármáceutická ánályžá. Ve studijním prográmu Zdrávotnická bioánálytiká
(bákálárske studium) kátedrá žábežpecuje predmety Anályžá exogenních látek
v biologickem máteriálu á Správná láborátorní práxe. V návážujícím mágisterskem
studiu pák kátedrá nábíží volitelny predmet Anályžá chemickych leciv.

Kolektiv katedry v roce 2019

Vyžnámnou á cásove nárocnou roli v pedágogicke cinnosti predstávuje vedení
diplomovych prácí, vesmes experimentálního chárákteru, rocne je uspesne obhájeno
30–40 prácí. Popsáná pedágogická cinnost je žábežpecováná v soucásnosti
3 profesory, 4 docenty á 6 odbornymi ásistenty. Nejžkusenejsí ucitele kátedry se
káždorocne v roli exáminátoru ucástní i márátonu státních žáverecnych žkousek.
Rigorózní řízení
Kátedrá žábežpecuje vykonání státní rigorosní žkousky v oboru Fármáceutická
chemie ci Fármáceutická ánályžá. Zá celou dobu existence rigorožního rížení
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probehly stovky uspesnych obhájob rigorožních prácí á žkousek umožnujících
žískání titulu PhármDr.
Doktorské studium
Ná kátedre jsou ákreditovány dvá doktorske studijní prográmy Fármáceutická
chemie á Fármáceutická ánályžá (dríve Kontrolá chemickych leciv). Jedná se
o nejvyssí stupen vysokoskolskeho vždelání, kátedrá žá celou dobu sve existence
vychoválá mnoho desítek vynikájících odborníku, kterí násli uplátnení
ve fármáceutickem skolství, ve fármáceutickem vyžkumu ci ve vyrobe leciv. Aktuálne
v uvedenych doktorskych prográmech studuje 13 doktorándu, ž toho je 5
žáhránicních studentu.
Výzkumná činnost
Vedecky vyžkum byl od pocátku existence kátedry žámeren ná studium žávislostí
meži chemickou strukturou á ucinkem nove priprávenych sloucenin, potenciálne
ucinnych ántineoplásticky, protižánetlive, ántibákteriálne, ántifungálne, popr.
ánthelminticky. V posledních triceti letech je žde prováden žákládní vyžkum látek
v oblásti chemie pyrážinkárboxylove kyseliny. Hlávní požornost se soustreďuje
žejmená ná deriváty pyrážinu s predpokládánym ucinkem ántituberkulotickym.
V souvislosti s rožvojem pocítácove techniky á jejím žávádením do vyvoje leciv se
ve vyžkumu kátedry uplátnují žáklády "Computer-Aided Drug Design" (CADD).
Molekulove modelování, nápr. docking nebo molekulová dynámiká jsou
pocítácovymi simulácemi, ktere predpovídájí teoreticke interákce ligándu s cílovymi
strukturámi (enžym, receptor, tránsporter, ...). Fármákoforovy skrínink jáko duležity
nástroj fármáceuticke chemie je velmi efektivní prístup k CADD. Již více než 5 let
máme k disposici softwárovy bálícek MOE (Moleculár Operáting Enviroment), ktery
využíváme ják v pregráduálním, ták v doktorskem studiu. Nás vyžkum reflektuje
rovnež nejnovejsí trendy v chemicke synteže („želená chemie“, využívání
mikrovlnámi ásistoványch chemickych reákcí) á soucásne možnosti áutomátižáce
pro purifikáci sloucenin (prepárátivní chromátográfie). Približne od roku 2000 je
ná kátedre prováden žákládní vyžkum látek typu ážáftálocyáninu: jejich syntežá,
fotofyžikální á fotochemicke merení. Látky jsou žkoumány vžhledem ke svym
vyhodnym vlástnostem umožnujícím áplikáci ve fotodynámicke terápii nádoru, jáko
žhásecu fluorescence v DNA hybridižácních sondách á senžoru. Požornost je
venováná práktickym i teoretickym áspektum fluorescencního žárení á jeho
potenciálu v senžorickych áplikácích. Cílem je prohloubení teoretickych áspektu
žmínenych jevu á jejich možneho využití v oblásti fármáceuticke chemie, molekulární
biologie á príbužnych disciplín.
Nosnym prográmem vyžkumu ná kátedre jsou dále fármáceutickoánályticke
á bioánályticke studie leciv s využitím sepárácních metod. Vyžkum je žámeren
ná využití moderních chromátográfickych á elektromigrácních metod používánych
v ánályže leciv á lecivych príprávku, v oblásti ánályžy leciv á potenciálních leciv
v biologicke mátrici. Požornost je dále venováná válidácím bioánálytickych metod
á technikám upráv vžorku pred ánályžou. Duráž je kláden predevsím ná využití HPLC
á UHPLC ve spojení s hmotnostní spektrometrií á táke ná moderní trendy v oblásti
ánályžy leciv.
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Clenove kátedry se žápojují do vyžkumne cinnosti v techto trech vedeckych
skupinách:

 Návrh á vyvoj novych ántimikrobiálních leciv

(vedoucí: prof. PhármDr. Mártin Doležál, Ph.D.),

 Vyžkumná skupiná ážáftálocyáninovych bárviv
(vedoucí: prof. PhármDr. Petr Zimcík, Ph.D.),

 Vyžkumná skupiná fármáceuticke ánályžy (vedoucí: doc. PhármDr. Rádim

Kucerá, Ph.D.). Sámožrejmostí je mežikátedrová spolupráce v rámci fákulty,
spolupráce v rámci CR i žápojení do mežinárodních vedeckych tymu.

Přístrojové vybavení
Kátedrá disponuje relátivne rožsáhlym á moderním vybávením, k nemuž pátrí
nápr. elementární ánályžátor Micro Cube; Autoláb PGSTAT101; Shimádžu UV2401PC spektrofotometr; FS5 spektrofluorimetr; mikrovlnny reáktor CEM Discover
s áutosámplerem Exlorer 24; Prepárátivní (flásh) chromátográfy – Combiflásh Rf,
puriFlásh XS420+ Ultrá ánd puriFlásh 5.125 (UV-VIS + ELSD); kápálinove
chromátográfy HPLC, UHPLC systemy; LC/MS system – Shimádžu, Thermo; CE –
Agilent; GC/MS system.
Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni

Meži nejvyžnámnejsí pártnery lže žárádit: Generi Biotech s.r.o., Hrádec Králove,
príprává konjugátu žhásecu fluorescence s oligonukleotidy, jejich testování;
University of Mánitobá (Winnipeg, Kánádá), prof. Victor Nemykin,
spektroelektrochemická merení á teoreticke vypocty hládin molekulovych orbitálu
násich vžorku; Kuwáit University (Kuvájt), prof. Sáád Mákhseed, fotofyžikální merení
á stánovování fotodynámicke áktivity in vitro u vžorku spoluprácujícího prácoviste;
Ivánovo Státe University of Chemicál Technology (Ivánovo, Rusko), prof. Pável
Stužin, syntežá novych typu ážáftálocyáninu, fotofyžikální merení vžorku
spoluprácujícího prácoviste; University of New York át Buffálo (USA), dr. Jonáthán
Lovell, fotodynámická terápie; Nátionál Institute of Allergy ánd Infectious Diseáse
(NIAID), TAACF (Tuberculosis Antimicrobiál Acquisition ánd Coordináting Fácility,
Dr. J. Máddry), Birminghám, USA, prográm testování novych ántituberkulotik;
Chemicky ustáv, Prírodovedecká fákultá UKo Brátislává, SR (dr. K. Kráľová, CSc.),
testování herbicidní áktivity derivátu pyrážin á thiážolu; Centrál Europe Leuven
Strátegic Alliánce, spolupráce Univeržity Kárlová s KU Leuven, Belgie, Structurebásed design of new ántituberculár medicines; Open Innovátion Drug Discovery (Eli
Lilly), 2014 – dosud testování leciv; Univeržitá Komenskeho v Brátisláve,
Fármáceutická fákultá (Mgr. Pávol Ježko, Ph.D.) – vyvoj ántibákteriálních leciv,
pocítácem podporovány vyvoj leciv; strátegicky pártner projektu EFSA-CDN –
prof. Des Richárdson ž University of Sydney, Austrálie.
Publikační aktivita
Zá pádesátilete období je obtížne vybrát že stovek publikácí ty nejvyžnámnejsí,
žde jsou álespon tri príklády ž poslední doby:
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 Zitko, J.; Doležál, M. Old Drugs ánd New Tárgets ás án Outlook for the Treátment
of Tuberculosis. Curr. Med. Chem., 2018, 25, 5142–5167. (IF2017: 3.469)

 Kollár, J.; Máchácek, M.; Jáncárová, A.; Kubát, P.; Kucerá, R, Miletin, M.; Nováková,
V.; Zimcik, P. Effect of bovine serum álbumin on the photodynámic áctivity of
sulfonáted tetrápyrážinoporphyrážine. Dyes ánd Pigments, 2019, 162, 358-366.
(IF2017: 3.767)

 Jirkovsky E., Jirkovská A., Bures J., Chládek J., Lencová O., Stáriát J., Pokorná Z.,

Kárábánovich G., Roh J., Bráždová P., Simunek T., Kováriková P., Sterbá M.
Phármácokinetics of the cárdioprotective drug dexrážoxáne ánd its áctive
metábolite ADR-925 with focus on cárdiomyocytes ánd the heárt. J. Phármácol.
Exp. Ther. 2018, 364, 433-446. (IF2017: 3.706).

Kátedrá se ž tohoto hlediská dlouhodobe rádí meži ctyri nejuspesnejsí prácoviste
fákulty. V posledních 15 letech bylo reáližováno více než 230 publikácí v prestižních
(impáktoványch) cásopisech. Prácovníci kátedry jsou áutory i nekoliká národních
ci mežinárodních pátentovych prihlásek.
Kátedrá nežánedbává áni tvorbu ucebních textu, v tomto ohledu návážuje
ná bohátou trádici. Nelže opomenout stežejní monográfii MELICHAR, B. á kol.:
Chemická lecivá. 3. preprácováne vydání, Práhá: Avicenum 1987. Táto monográfie
melá žásádní prínos pro cele fármáceuticke skolství (1. vydání v r. 1972) á rovnež
velky vyžnám pro fármáceutickou práxi.

Ocenění
Prof. PhármDr. Petr Zimcík, Ph.D. v roce 2010 žískál cenu Alfredá Báderá
žá bioorgánickou á bioánorgánickou chemii. Cenu ministrá skolství, mládeže
á telovychovy pro vynikájící studenty á ábsolventy Ph.D. studiá pro rok 2012 žískálá
PhármDr. Veroniká Nováková, Ph.D. Z poslední doby lže jmenovát uspechy násich
Ph.D. studentu Mgr. Lukáse Lochmáná (2017) á Mgr. Bárbory Servusove-Vánáskove
(2015), kterí žískáli 2. místá v souteži „Cená Sánofi žá fármácii“ orgánižováne
ve spolupráci s Fráncoužskym velvyslánectvím v CR á láureátem Nobelovy ceny JeánMárie Lehnem. Nási postgráduální studenti se právidelne umisťují ná predních
místech Studentske vedecke konference.
Granty, projekty

Rádá projektu, kde se clenove kátedry podíleli jáko resitele ci spoluresitele:
evropske projekty COST, GA CR, GA UK, FRVS, AZV CR (IGA MZ), CELSA, Erásmus+ áj.
Organizace konferencí
Prácovníci kátedry se právidelne podílejí ná orgánižáci konferencí, nápr. „Syntežá
á ánályžá leciv“ ve spolupráci s Ceskou fármáceutickou spolecností CLS JEP, letos se
bude konát již 48. rocník. Z mežinárodních ákcí lže pripomenout velmi uspesnou ákci
4th Meeting of the Pául Ehrlich MedChem Euro-PhD Network, 20. – 22. cervná 2014,
Hrádec Králove. V roce 2019 prácovníci kátedry priprávili mežinárodní 11th Joint
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Meeting on Medicinál Chemistry 27. – 30. cervná 2019 v Práže, ktery byl mj. venován
50. vyrocí žáložení Fármáceuticke fákulty UK. Akce probehlá návíc pod žástitou
Europeán Federátion for Medicinál Chemistry.
Kátedrá fármáceuticke chemie á fármáceuticke ánályžy predstávuje v roce 2019
ják personálne, ták ž hlediská prístrojoveho vybávení dobre konsolidováne vyukove
á vedeckovyžkumne prácoviste, ktere má vsechny predpoklády pro dálsí rožvoj.

210 Katedra farmaceutické technologie
Vedoucí katedry:

 prof. RNDr. PhMr. Hubert Zácek, DrSc. (1971–1986)
 doc. RNDr. Milán Rehulá, CSc. (1986–1990)
 doc. RNDr. Mirosláv Mužík, CSc. (1990–1998)
 prof. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc. (1998–2000)
 doc. RNDr. Pável Doležál, CSc. (2000–2011)
 doc. RNDr. Milán Rehulá, CSc. (2011–2014)
 doc. PhármDr. Zdenká Sklubálová, Ph.D. (2015–dosud)
Výuka
Pro studenty oboru Fármácie žájisťuje Kátedrá fármáceuticke technologie (KFT)
vyuku rády predmetu. Hlávním vyucoványm predmetem je Fármáceutická
technologie 1 á Fármáceutická technologie 2 v rožsáhu 4 h prednásek á 5 h prákticke
vyuky tydne. Vyuká je žámerená predevsím ná obecne áspekty formuláce lekovych
forem, lekopisne požádávky, využití pomocnych látek, technologii vyroby lekovych
forem á kontrolu jejich kválity. Práktická vyuká studentum umožnuje žískání
žákládních dovedností potrebnych pro mágistráliter príprávu (žákládní práktiká)
á vyrobu á hodnocení lecivych príprávku (speciální práktiká). Nárocnejsí temátá jsou
žájistená seminární vyukou, v níž jsou studenti vedeni k propojení teoretickych
á práktickych informácí nejen ž Fármáceuticke technologie, ále i souvisejících
predmetu, nápr. Fyžikální chemie, Fármákologie, Fármáceuticke pece.
Krome konvencních lekovych forem jsou nedílnou soucástí vyuky táke moderní
lekove systemy pro rížene uvolnování lecivá (drug delivery systems) nebo jeho
dorucení ná cílene místo (tárgeting). Podle áplikácních skupin (perorální,
párenterální, ocní, tránsdermální, váginální) jsou studentum prežentovány principy
modifikácních upráv. Požornost je venováná volbe novych moderních pomocnych
látek, žejmená polymeru á kopolymeru, á jejich kombinácím, využití moderních
technologickych postupu, jáko je nápr. potáhování, sprejove susení, koprocesování.
Kátedrá prubežne reáguje ná rychly vyvoj v oblásti lekovych forem, novych
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excipientu á novych metod žprácování.
Z povinnych predmetu je nutne žmínit predmet Zdrávotnicke prostredky,
ve kterem je studentum priblížen žákládní sortiment ždrávotnickych potreb,
vysvetlená jejich funkce s durážem ná správnou volbu á použití.
Predmet Fyžikální žáklády lekovych forem sežnámuje studenty s obecnymi
principy uplátnujícími se pri formuláci lecivych príprávku á jejich stábiližáci,
pri modifikáci uvolnování á cílení leciv.
Dále katedra zajišťuje výuku řady výběrových předmětů:
Uvod do industriální fármácie, Prumyslová vyrobá fármáceutickych príprávku I
á II á Vyvoj leciveho príprávku I á II jsou predmety žáclenene do profiláce v oboru
Fármáceutická technologie. Vyuká je žájisťováná erudoványmi odborníky ž podniku
Zentivá á Tevá. Vyuká predmetu Prumyslová vyrobá fármáceutickych príprávku je
žámerená ná vyrobní technologie á prumyslovou vyrobu lecivych príprávku á je
doplnená odbornou stáží ve jmenoványch podnicích. Cílem predmetu Vyvoj leciveho
príprávku je provest studenty složitym postupem vyvoje leciveho príprávku od volby
áktivní látky, lekove formy, pomocnych látek, áž po finální hodnocení príprávku.
Dálsím vyberovym predmetem v uvedene profiláci jsou Vybráne metody
fármáceuticke technologie. Tento predmet umožnuje studentum žískát hlubsí
teoreticke i prákticke žnálosti v oblásti speciáližoványch vyrobních á kontrolních
metod fármáceuticke technologie.
Technologicky nárocne príprávy žprostredkovává predmet Nemocnicní príprává
lecivych príprávku, v nemž je priblížená individuální príprává, príprává sterilních
príprávku, rižikove príprávy (hážárd drugs) á príprává cytostátik v nemocnicních
lekárnách. Soucástí vyuky predmetu je táke práktická stáž studentu.
Predmet Kosmetologie pro fármáceuty poskytuje studentum vybráne informáce
ž oblásti kosmetologie á tím žájisťuje jejich budoucí odborny prístup pri vyberu
kválitních kosmetickych príprávku do sortimentu lekáren.
Predmet Technologie homeopátickych príprávku poskytuje posluchácum
žákládní informáce o podstáte á vyrobe homeopátickych príprávku. Sežnámuje je
táke se žákládními príprávky vyskytujícími se v sortimentu lekáren.

Kátedrá žájisťuje rovnež diplomove práce studentu á rigorožní práce ábsolventu
(PhármDr.). Káždorocne se ná KFT obhájuje více než 40 techto prácí.
Aktivní prístup ákádemickych prácovníku KFT se uplátnuje i v uspesnem resení
grántovych projektu podporujících vyuku, ž poslední doby nápr. projekt Inováce
studijního prográmu Fármácie ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy, projekt
Zvysení kválity vždelávání ná UK á jeho relevánce pro potreby trhu práce, IRP 20162018 Závedení noveho predmetu „Vybráne metody fármáceuticke technologie“, IRP
2019-2020 Inováce žákládních práktickych cvicení ž Fármáceuticke technologie.
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Pedágogicky kontákt s fármáceutickou práxí reáližuje kátedrá nápríklád
ve spolupráci s IPVZ prostrednictvím kuržu kválifikoványch osob pro fármáceuticky
prumysl á pri doskolování á átestácích v oboru Fármáceutická technologie. Vyrážne
se ángážuje táke v Lekopisne komisi MZCR v sekcích Fármáceuticke technologie
á Lekárenske sekci, á v Evropske lekopisne komisi ve Strásburku ve skupine
12 – Doságe forms.

Katedra na snímku z února 2005
Vědecko-výzkumná činnost
Vyžkum kátedry je prováden ve trech vyžkumnych skupinách se žámerením
ná žákládní i áplikovány vyžkum v oblásti lekovych forem:

 ve skupine vedene gárántem ákreditováneho oboru Fármáceutická technologie
doc. Sklubálovou,

 ve vyžkumne skupine prof. Pávká ná pomeží Fármáceuticke technologie

á Fármákologie á toxikologie žámerenych ná cílení lecivá do bunek imunitního
systemu,

 ve vyžkumne skupine prof. Vávrove ná pomeží Fármáceuticke technologie
á Fármáceuticke chemie se žámerením ná tránsport leciv kožní bárierou.

Prácovní skupiná vedená doc. PhármDr. Zdenkou Sklubálovou, Ph.D. se žámeruje
ná žákládní i áplikovány vyžkum v oblásti formuláce lecivych príprávku, modifikáce
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uvolnování leciv á vyvoje nosicu pro jejich cílenou distribuci:
1. Fráktální áspekty sypneho á konsolidácního chování fármáceutickych pártikulárních máteriálu.
2. Proces lisování á jeho ovlivnení použitymi excipienty, jejich vlástnostmi á metodámi jejich žprácování, nápr. co-processing á gránuláce, s metodickym využitím
rovnic sypání, rovnic lisování, žážnámu sílá–dráhá, testu stresove reláxáce,
kinetiky drcení táblet. Specifickou cást tvorí státisticke plánování á mátemáticke
modelování ve spolupráci s doc. Duintjer Tebbensem (Kátedrá biofyžiky
á fyžikální chemie).

3. Ovlivnení biodostupnosti leciv príprávou mátricovych systemu s prodlouženym
nebo žrychlenym uvolnováním nebo cílenych do kolonu á žvysení rožpustnosti
leciv príprávou interáktivních smesí, liquisolid systemu á sámoemulgujících
systemu.
4. Príprává mikro- á nánodisperžních biodegrádovátelnych systemu s lecivy
ž komercních i originálne syntetižoványch polyesteru á oligoesteru álifátickych
hydroxykyselin s lineární, vetvenou á blokovou konstitucí molekuly pro áplikáci
ná sližnice, ná kuži nebo k implántáci á príprává lipidickych nosicu pro dermální
á tránsdermální áplikáci leciv.
5. Formulácní á stábilitní studie príprávku, žejmená pediátrickych, pro mágistráliter príprávu v nemocnicní lekárne s prímou návážností ná národní lekopis
á práxi.

6. Relátivne novou oblástí je vyvoj lyofiližátu pro orální áplikáci vákcín, imunoprotekci á desenžibiližáci.
Kátedrá gárántuje doktorske studium (Ph.D.) oboru Fármáceutická technologie
se stándárdní dobou studiá 4 roky. V soucásnosti je v DSP 15 studentu (2 ž toho
žáhránicní), ž toho 4 v kombinováne forme. V posledních ctyrech letech obhájilo
(k 10. 2. 2019) disertácní práci 7 studentu, dvá práci fináližují. Temátá již obhájenych
ci probíhájících doktorskych prácí odpovídájí žámerení oboru ná technologicke
áspekty vyvoje, príprávy á vyroby lekovych forem á fármáceuticke nánotechnologie.
V oboru Fármáceutická technologie je možno ná kátedre konát hábilitácní rížení
á rížení ke jmenování profesorem táke uchážecum ž jinych institucí. V soucásne dobe
se jedná o jedine prácoviste s ákreditácí pro jmenovácí rížení v CR.

Vyžkumnou áktivitu žájisťují dlouhodobe projekty, nápr. MSM 1116000 Vyvoj,
príprává á technologie leciv (1999–2004), MSM 00221620822 Vyžkum novych
lekovych struktur (2005–2011), Prográm UK P40 Prvouk Vyvoj á studium leciv
(2012–2016), Prográm UK Progres Vyvoj á studium leciv (2017–2021).
Prácovníci kátedry jsou resiteli á spoluresiteli projektu TACR (TA01010128,
2011-2015), MPO (FV40365, MPO-Trio, 2019-2021), GACR (nápr. 17-06841S, 20172019), GAUK (nápr. 322315/2015; 850617/2016; 1286218/2018; 70119/2019)
á jsou žápojeni do mežinárodních projektu (H2020 EU UNGAP, GACR-DFG).
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Skupiná dlouhodobe spoluprácuje s Technickou Univeržitou v Básileji (prof. M.
Kuentž), s Univeržitou v Bonnu (prof. K. Wágner), s Institutem Fármáceuticke
technologie á Biofármácie Univeržity Mártiná Lutherá Hálle-Wittenberg,
se spolecností GKSS Reseárch Center Geesthácht GmbH, s Institutem procesního
inženyrství Brátislává (prof. Peciár) á dále s ceskymi pártnerskymi univeržitámi:
Fármáceutickou fákultou VFU Brno (doc. Vetchy), Univeržitou Párdubice
(doc. Komersová), VSCHT Práhá (prof. Zámostny), VUT Brno (doc. Sverák) á dálsími,
vcetne komercních subjektu.
Prácovníci kátedry jsou áutory á spoluáutory nekoliká pátentu v oblásti
tránsdermální áplikáce ántidot nervove párálytickych látek, implántácní áplikáce
protinádorovych chemoterápeutik, nosicu pro oromukosální, žejmená sublingvální
áplikáci fyžiologicky áktivních látek á táke áutory á spoluáutory užitnych vžoru, nápr.
Kompožice urcená k másážím, áj.
Prácovníci kátedry jsou áutory á spoluáutory publikácí v odbornych cásopisech,
primárne v impáktoványch, á mnohá ábstráktu ve sbornících ž vedeckych konferencí.
Poskytují rovnež konžultácní cinnost v oblásti lekovych forem.

220 Katedra sociální a klinické farmacie
Vedoucí katedry:

 doc. RNDr. PhMr. Václáv Rusek, CSc. (1993–1994)
 prof. RNDr. Jirí Vlcek, CSc. (1994–2019)
 doc. PhármDr. Josef Mály, Ph.D. (od 2019)
Zástupce vedoucího katedry:

 doc. RNDr. Stánislává Hártlová, CSc. (1993–2003)
 doc. PhDr. Kárel Král, CSc. (2003–2006)
 PhármDr. Helená Máresová (2006–2015)
 doc. PhármDr. Josef Mály, Ph.D. (2016–2019)
 PhármDr. Mártin Dosedel, Ph.D. (od 2019)
Kátedrá sociální á klinicke fármácie (KSKF) bylá ustávená k 1. žárí 1993 v príme
návážnosti ná Kátedru orgánižáce á rížení fármácie (KOR). Ná pocátku byl vedením
KSKF poveren doc. RNDr. PhMr. Václáv Rusek, CSc., od roku 1994 po cele následující
ctvrtstoletí bylo její vedení spjáto s osobností prof. RNDr. Jirího Vlcká, CSc.
Cílem áktivit kátedry je vždelávát nejen pregráduální á postgráduální studenty,
ále i odbornou á láickou verejnost v oblástech klinicke á sociální fármácie á rožvíjet
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vyžkum terápeuticke hodnoty leciv v reálnem živote á v sociálních áspektech
fármácie. KSKF se dále podílí ná žvysování vedecke erudice odborníku v oblásti leciv
á jejich možnem žápojení do vedecko-pedágogicke káriery v oborech klinická
á sociální fármácie. Kátedrá táke orgánižuje dve nádstávbove formy vedeckoinformácní áktivity. Již od roku 1994 to je Lekove informácní, žámerene
ná porádenství á kontinuální vždelávání odborne ždrávotnicke verejnosti v oblásti
fármákoterápie, á od roku 2014 Univeržitní centrum klinicke fármácie, urcene
pro speciáližácní á kontinuální vždelávání v klinicke fármácii.
Predchoží kátedrá (KOR) pusobilá ná fákulte 25 let á vnitrne se delilá ná ctyri
oddelení – sociální fármácie, orgánižáce á ekonomiká vyroby á roždelování leciv,
lekárenství á dejiny fármácie. V cele kátedry stál dlouhodobe prof. RNDr. PhMr. Ján
Solich, CSc., k jejím predním postávám pák pátrili mj. doc. RNDr. Stánislává Hártlová,
CSc., doc. RNDr. PhMr. Vládimír Smecká, CSc., doc. RNDr. PhMr. Václáv Rusek, CSc.,
RNDr. Dusán Chlápek, CSc., á PhármDr. Jirí Zych, CSc., ktery je táke áutorem prvních
skript o sociální fármácii v Ceske republice. Kolektiv tehdejsí kátedry se žácál
rožpádát po sámetove revoluci, kdy se perspektivní strední generáce ucitelu kátedry
žápojilá do podnikátelske cinnosti á vícemene ukoncilá ákádemickou cinnost.
Spektrum áktivit soucásne KSKF je dáleko sirsí, odpovídá vyvojovym trendum
v dáne oblásti. Její áktuální tym se speciáližuje ják ná spolecenskovední (populácní
áspekty), ták ná klinicke obory (individuální áspekty) á kultivuje tímto rožvoj
klinicke fármácie, fármáceuticke pece á sociální fármácie nejen vedeckymi projekty,
ále i populárižácí techto disciplín, psáním odbornych textu á monográfií, porádáním
národních á mežinárodních sympožií, udržováním mežinárodních kontáktu á áktivní
ucástí ná postgráduálním vždelávání fármáceutu.
Vyuká ná KSKF je žároven žámerená ná pácientá á spolecnost á probíhá
v souládu s moderními trendy, vcetne snáhy logicky propojit sociální á klinickou
fármácii. Kátedrá je v užkem kontáktu s práxí spjátou s lekovou politikou
á poskytováním lekárenske á klinickofármáceuticke pece, což potvržují dosud
žískáne speciáližováne žpusobilosti (átestáce) odbornych ásistentu v oborech
verejneho ci nemocnicního lekárenství (4x) á klinicke fármácii (3x) á príprává
dálsích kolegu v techto oborech. Kátedrá návíc spoluprácuje se sirokou skupinou
odborníku ž práxe. Vyžnámná cást vyucoványch predmetu je vedená formou
interáktivní kontáktní vyuky vcetne využití e-leárningu v prostredí Moodle UK
(podporá elektronickeho vždelávání Univeržity Kárlovy), hlásovácího žárížení
TurningPoint á lekárenskeho trenážeru, kde probíhá nácvik dispenžácní cinnosti
á komunikáce.
Studenti se s KSKF setkájí již od prvního useku pregráduálního studiá fármácie,
kdy se v predmetu Historie á orgánižáce fármácie sežnámují s historickymi koreny
á vyvojovymi peripetiemi oboru. Soucásne probíhá i vyuká predmetu Záklády
lekárenství, poskytující žákládní žnálosti o lekárne á vybránych lekovych formách.
V dálsích usecích studiá kátedrá gárántuje povinne príprávne predmety
Zdrávotnická psychologie, Právo á etiká pro fármáceuty, Ekonomiká á mánágement
fármáceuticke práxe á Komunikáce pro fármáceuty. Ve vsech techto predmetech je
snáhou vyuku bežprostredne provážát s konkretní problemátikou fármácie. To plne
plátí i o dálsích predmetech, jáko jsou Lekárenství á Odborne práxe v lekárne.
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Jedním ž pilíru povinne vyuky fármácie je Sociální fármácie. Velky duráž je
v tomto predmetu kláden ná vnímání fármácie v kontextu ždrávotnickeho systemu,
resení populácních áspektu fármákoterápie á efektivní využívání nástroju lekove
politiky. KSKF se podárilo jáko první v Ceske republice žáhrnout do vyuky sociální
fármácie vyuku ž oblásti fármákoepidemiologie, fármákoekonomiky á správne práce
s odbornymi informácemi o lecivech. Tyto áspekty jsou pák dále prákticky trenovány
v rámci predmetu orientoványch ná pácientá.
Meži predmety žámerene ná pácienty pátrí Klinická fármácie I, která integruje
fármákologicke požnátky o lecivech á požnátky o pátofyžiologii onemocnení
v uváhách nád rácionální volbou leciv u konkretního pácientá. Vlástní rožbor
fármákoterápie individuálního pácientá je i soucástí žkousky, pricemž duráž je
kláden
ná
pochopení
cílu
lecby,
možnych
fármákoterápeutickych
á nefármákologickych strátegií lecby á ná žnálost hlávních indikácí á kontráindikácí
á nežádoucích ucinku leciv. Studenti mohou sve žnálosti v oboru dále rožvíjet v rámci
vnitrního žámerení v klinicke fármácii, ktere bylo žáhájeno pri restrukturáližáci
pregráduálního studiá fármácie v ákádemickem roce 2017/2018. Kátedrá v tomto
smeru žástiťuje predmety Klinická fármácie II, Klinicko-fármáceutická pece,
Fármákoepidemiologie á bežpecnost fármákoterápie á Interpretáce vybránych
láborátorních vysetrení. Velká cást teto speciáližováne vyuky probíhá ná klinickych
prácovistích ve Fákultní nemocnici Hrádec Králove pod vedením internisty MUDr.
Kárlá Mácká, CSc., klinickych fármáceutek PhármDr. Mártiny Máríkove á PhármDr.
Petry Rožsíválove, psychiátrá MUDr. Iváná Tumy, CSc., á revmátologá doc. MUDr.
Tomáse Soukupá, Ph.D. Do vyukove cinnosti byli žápojeni i dálsí žkusení externí
klinictí fármáceuti. Ználost fármákoepidemiologie á principu kultury bežpecí pri
poskytování ždrávotní pece studenti trenují ná reálnych prípádech v kontextu
soucásnych národních á mežinárodních trendu.
Vyuká dálsích klícovych predmetu KSKF, Fármáceuticke pece I á II, probíhá
ve dvou semestrech á dosáhuje spickove urovne v evropskych podmínkách. Smyslem
á snáhou vyuky je prenest požnátky klinicke á sociální fármácie do fármáceuticke
pece s durážem ná využívání dokládu o ucinnosti á bežpecnosti fármákoterápie, tj.
v souládu s principy medicíny žáložene ná dukážech (evidence-básed medicine).
Nežbytnym predpokládem je náucit studenty prácovát s nástroji jáko jsou reviže
fármákoterápie, informácní ždroje, žáklády fármákoepidemiologie, dokumentáce, áj.
Vyuká je žáložená ják ná prednáskove, ták ná interáktivní seminární vyuce, kdy jsou
reseny prípády konkretních pácientu ž ružnych prostredí, ve kterych je poskytováná
fármáceutická pece (lekárná, klinická oddelení nemocnice, domácí pece ápod.). Velky
duráž je kláden ná dostátecne vnímání symptomátologie, vycvik v monitorování
vybránych biochemickych á fyžikálních párámetru á jejich intepretáci. Nežbytnou
soucástí je prákticky nácvik práce s lekovymi formámi, jednoduchymi diágnostickymi
testy, áplikácními pomuckámi á selfmonitoringu u pácientu s kárdiováskulárními
onemocneními, diábetem mellitem, ástmá bronchiále ci chronickou obstrukcní plicní
nemocí. Cílem predmetu je náucit studenty uplátnit principy á nástroje
fármáceuticke pece u jednotlivych nosologickych jednotek, symptomu á ružnych
skupin pácientu á prispet ták k individuáližáci á optimáližáci terápie.
K tomu jsou využívány dve strátegie, á to máximáližáce ucinku terápie
á minimáližáce rižik terápie. Z didáktickych duvodu byly vyvinuty álgoritmy, jáko
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jsou nápr. álgoritmus trí pilíru (mánágement nežádoucích ucinku) á SAZE (signálánályžá-žmerení-elimináce), ktere mj. nápomáhájí studentum vyhodnotit udáje
pácientu.
Cílem vyuky klinicky orientoványch predmetu je, áby budoucí fármáceutictí
profesionálove žvládáli žákládní cinnosti á prístupy ják klinickofármáceuticke práxe,
ták i lekárenske pece. Je nežbytne, áby byli schopni identifikovát rožsáh á kválitu
informácí potrebnych k vymežení á provedení kválifikováneho rožhodnutí
vedoucího k dosážení cílu fármákoterápie á soucásne k snížení jejích rižik.
KSKF má díky doktorskemu studiu v klinicke á sociální fármácii nejrožsáhlejsí
vyžkumnou áktivitu v techto oborech v Ceske republice. Ve spolupráci s kátedrou
prácuje Oborová rádá pro klinickou á sociální fármácii, pricemž v podmínkách KSKF
do roku 2018 obhájilo dižertácní práci 19 uchážecu v oboru Klinická fármácie, 25
v oboru Sociální fármácie – lekárenství á 7 v oboru Klinická á sociální fármácie.
Prácoviste splnuje tež podmínky pro hábilitáce á jmenovácí rížení v dánych oborech.
V roce 2008 byl jmenován první profesor v oboru klinická á sociální fármácie
(prof. RNDr. Jirí Vlcek, CSc.) á v roce 2019 bylá v tomto oboru uspesne ukoncená dve
hábilitácní rížení (doc. PhármDr. Dánielá Fiálová, Ph.D., á doc. PhármDr. Josef Mály,
Ph.D.).

Katedra v roce 2010
Ják již bylo žmíneno vyse, KSKF se snáží obor rožvíjet i formou komunikáce
s odborníky že žáhránicí. Kátedrá disponuje vyžnámnymi kontákty po celem svete
á podílelá se ná orgánižáci mežinárodních odbornych ákcí – Workshops
on Educátion in Pátient Oriented Phármácy (Hrádec Králove, 1993), Ethicál ánd
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Economicál Aspects of Phármácotherápy (Hrádci Králove, 1998), Eurodrug
Symposium (Práhá, 2001), 33rd Europeán Symposium on Clinicál Phármácy (Práhá,
2004), 42nd Europeán Symposium on Clinicál Phármácy (Práhá, 2013), 15th Annuál
meeting of Internátionál Society of Phármácovigilánce (Práhá, 2015), 18th Annuál
meeting of Europeán Society of Pátient Adherence, Compliánce, ánd Persistence
(Práhá, 2015) á 34th Annuál Internátionál Conference on Phármácoepidemiology
(Práhá, 2018). Prof. Vlcek byl v letech 1999–2006 clenem vyboru á v období 2004–
2006 prežidentem ESCP (Europeán Society on Clinicál Phármácy). Ná járe 2019 byl
ocenen primátorem mestá Práhy žá prínos pro kongresovou turistiku. Akádemictí
prácovníci kátedry áktivne prácují ve FIP (Internátionál Phármáceuticál Federátion),
ESCP ci ESPACOMP (Europeán Society of Pátient Adherence, Compliánce, ánd
Persistence), podíleli se ná tvorbe doporucení pro žlepsení bežpecnosti
fármákoterápie v ád hoc komisi Evropskeho párlámentu á ná urovni Svetove
ždrávotnicke orgánižáce (WHO). Dlouhodobe probíhá spolupráce s ECDC (Europeán
Centre for Diseáse Prevention ánd Control) á byli jsme spoluresiteli dvou evropskych
grántu. Stále probíhá evropsky gránt ve vyžve Evropske komise Horižont 2020
ke sledování rižik fármákoterápie u senioru v evropskych žemích pod nážvem
EUROAGEISM H2020-FIP7 (hlávní resitelkou je doc. PhármDr. Dánielá Fiálová,
Ph.D.). Kátedrá je ták jedním ž center vyžkumu v klinicke fármácii v geriátrii
ve strední Evrope. V neposlední ráde je trebá žmínit, že žájem meži žáhránicními
studenty o doktorske studium v klinicke á sociální fármácii prevysuje kápácitní
možnosti KSKF.
Vlástní kápitolou je orgánižáce Sympožiá klinicke fármácie Rene Máchá
v Mikulove, porádáneho KSKF á Sekcí klinicke fármácie Ceske fármáceuticke
spolecnosti CLS JEP. V roce 2018 probehl slávnostní 20. rocník teto odborne ákce.
Jedná se káždorocne o nejvetsí konferenci klinicke fármácie v Ceske republice,
žáhrnující ružne edukácní formáty – interáktivní resení lekovych problemu,
prednásky s mežioborovou diskuží ná ružná fármákoterápeutická temátá,
workshopy á posterová sdelení.
Kátedrá predstávuje unikátní spojení nekoliká roždílnych disciplín v rámci jednoho prácoviste. Klinicky fármáceut á lekárník orientovány ná pácientá musí pochopit
sociální áspekty medicíny á v teoretickych uváhách by mel vychážet ž fármákoepidemiologie, která vedle žnálostí struktury á fyžikálne chemickych vlástností leciv
dává pohled ná predikci jejich ucinnosti á rižik i díky vedomostem o populácních
skupinách á možnostech vyvoje žpusobu chování ždrávotníku á pácientu.
Velke podekování pátrí jednápádesáti ábsolventum doktorskeho studiá v násich
oborech. Rádá ž nich postupne žáujálá místá ákádemickych prácovníku kátedry. Pátrí
k nim: PhármDr. Ján Bábicá, Ph.D., PhármDr. Mártin Dosedel, Ph.D., doc. PhármDr.
Dánielá Fiálová, Ph.D., PhármDr. Terežá Hendrychová, Ph.D., PhármDr. Jirí Klimes
Ph.D., PhármDr. Ing. Ján Kostribá, Ph.D., PhármDr. Káteriná Málá, Ph.D.,
doc. PhármDr. Josef Mály, Ph.D., PhármDr. Petrá Mátoulková, Ph.D., PhármDr. Anná
Pátková, Ph.D., PhármDr. Jitká Pokládníková, Ph.D., Mgr. Ládislává Válásková, Ph.D.,
PhármDr. Mágdá Vytrísálová, Ph.D., á PhármDr. Evá Zimcíková, Ph.D.
Noví príslusníci kátedry svymi žnálostmi, mládickym entužiásmem, neotrelymi
prístupy doplnují á táke postupne strídájí ucitele, kterí ná kátedre dlouhodobe
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pusobili nebo stále pusobí. Pátrí k nim, vedle prof. RNDr. Jirího Vlcká, CSc.,
doc. PhDr. Frántisek Dohnál, CSc., doc. RNDr. Jožef Kolár, CSc., doc. PhDr. Kárel Král,
CSc., RNDr. Jáná Kotlárová, Ph.D., á PhármDr. Lenká Prážnovcová, Ph.D.(†). Táke díky
jim, probíhál ná kátedre bežpocet projektu v rámci diplomovych á rigorožních prácí
ják v oboru klinická fármácie, ták i sociální fármácie.
Vedá á vyžkum KSKF jsou blíže specifikovány ná webovych stránkách fákulty
(www.fáf.cuni.cž). Vysledky reprežentuje pet vybránych monográfií žprácoványch
cleny kátedry nebo ve spolupráci.
Monografie:

 Vlcek J, Dálecká R. Vybráná fármáceutická odvetví. Práhá: Professionál Publishing
2004, 176 p. ISBN: 80-86419-69-X

 Vlcek J, Dálecká R. Záklády fármákoepidemiologie, fármákoekonomiky á

fármákoinformátiky. 2. preprácováne vydání. Práhá: Remediá; 2005, 88 p.
ISBN: 80-903555-0-1

 Vlcek J, Fiálová D á kol. Klinická fármácie I. Práhá: Grádá; 2010, 255 p.
ISBN 978-80-247-4532-9.

 Bárráclough B, Ellis B, Leotsákos A, Wálton M, Vlcek J. Pátient Sáfety Curriculum
Guide: Multi-professionál Edition. Genevá: World Heálth Orgánižátion; 2011,
270 p. ISBN 978-92-4-150195-8.

 Vlcek J, Vytrísálová M á kol. Klinická fármácie II. Práhá: Grádá; 2014, 255 p.
ISBN 978-80-247-4532-9.

Lékové informační centrum
Lekove informácní centrum (LIC) Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy
v Hrádci Králove vžniklo v roce 1994 á od roku 2005 funguje jáko spolecne
prácoviste Fármáceuticke fákulty UK á Fákultní nemocnice Hrádec Králove. LIC je
jedinym univeržitním centrem v Ceske republice, pricemž rok 2018 byl 25. rokem
jeho existence.

U žrodu LIC stáli prof. RNDr. Jirí Vlcek, CSc., PhármDr. Háná Mullerová, Ph.D.,
á PhármDr. Petrá Mátoulková, Ph.D. Vedle vyžkumu v oblásti odbornych informácí
o lecivech á treningu postgráduálních studentu v teto problemátice se LIC již
od žácátku venoválo informácní službe pro odbornou ždrávotnickou verejnost
á celoživotnímu vždelávání fármáceutu á lekáru, pricemž v letech 2009 áž 2016 se
stálo ákreditácním prácovistem pro odborne práxe v rámci vždelávácího prográmu
Klinická fármácie. Dr. Mátoulková se podílelá ná vedení LIC do roku 2014, následne
orgánižáci cinnosti centrá prevžály PhármDr. Petrá Rožsíválová á PhármDr. Káteriná
Málá, Ph.D.
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Cílem LIC je podporá fármáceuticke pece poskytováním vcásnych á vystižnych
odpovedí ná lekove dotážy, ktere se tykájí fármákoterápie pácientu á ktere jsou
vyprácovány s respektováním principu medicíny žáložene ná dukážu. LIC žprácovává
á poskytuje informáce vyhrádne ždrávotnickym prácovníkum, tj. lekárum,
fármáceutum, vedeckym prácovníkum, fármáceutickym ásistentum, ždrávotním
sestrám á dálsím odborníkum ve ždrávotnictví ž cele Ceske republiky i že žáhránicí.
Resená je rožsáhlá oblást otážek, ktere se tykájí rácionální áplikáce lecivych
príprávku vydáványch ná lekársky predpis i bež lekárskeho predpisu. To je
umožneno díky prístupu k rožsáhlemu fondu tistenych i elektronickych odbornych
informácních ždroju á díky vyskolenym clenum LIC, kterí stándárdním procesem
v dánych ždrojích vyhledávájí, informáce ánályžují á formulují je do požádoványch
odpovedí.
Lekove dotážy žodpovídájí odborníci ná klinickou fármácii á práci s informácemi
orientoványmi ná lecivo. Jedná se o žámestnánce Kátedry sociální á klinicke fármácie
vcetne odborníku se speciáližácní žpusobilostí á áktivne práktikujících klinickofármáceutickou peci, studenty prežencního á kombinováneho doktorskeho studiá
oboru Klinická á sociální fármácie, pro ktere cinnost v centru slouží k odbornemu
vycviku, á klinickeho fármákologá FN HK. Zároven jsou vybráne dotážy konžultovány
se speciálisty fákultní nemocnice ci s kolegy ž jinych káteder násí fákulty. Cleny
centrá jsou vyskolení pregráduální studenti fármácie, ž nichž nekterí ánályžují dílcí
cinnosti LIC v rámci svych diplomovych prácí.
V roce 2018 LIC vytvorilo kontáktní webovy formulár, ktery má tážátelum
usnádnit žásílání lekovych dotážu do centrá á umožnit resitelum stándárdižáci
v evidenci dotážu. Vsechny lekove dotážy jsou dokumentovány á strukturne cleneny
v dátábáži LIC, která je kontinuálne vedená od žáložení centrá. Zá více než 25 let
cinnosti lže konstátovát, že v LIC bylo reseno pres 2200 odbornych lekovych dotážu,
pricemž souhrnne vysledky jsou právidelne prežentovány ná mežinárodních
i tužemskych konferencích, nápr. ná Symposiu klinicke fármácie Rene Máchá
v Mikulove nebo Internátionál Conference on Phármácoepidemiology & Therápeutic
Risk Mánágement v Práže 2018. Vybráná problemátiká ž resenych dotážu je táke
publikováná v odbornych periodicích.
Vedle žprácovávání lekovych dotážu se LIC podílí ná celoživotním vždelávání
ždrávotnickych profesionálu formou krátkodobych speciáližácních stáží, ktere
odpovídájí požádávkum áktuálne plátnych vždelávácích prográmu. Stáže jsou urceny
ják pro fármáceuty v oborech klinická fármácie, nemocnicní á prákticke (dríve
verejne) lekárenství, ták pro lekáre, kterí se chtejí ždokonálit v práci s odbornymi
informácními ždroji, interpretáci fármákoepidemiologickych studií á resení lekovych
problemu. Ucástníci jsou sežnámováni s cinností LIC á s vyhledáváním á žprácováním
informácí ž mežinárodních i národních bibliográfickych, fáktográfickych á citácních
dátábáží vcetne specificky žámerenych informácních ždroju (tehotenství, kojení,
pediátrii, inkompátibility lecivych príprávku, nežádoucí ucinky, lekove interákce,
komplementární medicínu ápod.).
Web LIC: www.fáf.cuni.cž/LIC
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Univerzitní centrum klinické farmacie Farmaceutické
fakulty UK (UCKF)
Univeržitní centrum klinicke fármácie Fármáceuticke fákulty UK (dále jen
„UCKF“) pro speciáližácní á kontinuální vždelávání vžniklo ná Fármáceuticke fákulte
UK s cílem podporit kválitní speciáližácní á celoživotní vždelávání v oboru klinická
fármácie. UCKF rožvíjí svoji cinnost od roku 2014 á porádá velmi kválitní vždelávácí
kuržy postgráduálního chárákteru pro poslucháce ž fármáceutickeho terenu, kterí se
priprávují ke speciáližáci ž oboru klinická fármácie, i pro dálsí fármáceuty,
jež vyhledávájí vždelávácí ákce s cílem prohlubovát sve žnálosti v klinicke fármácii.
Kuržu UCKF se ucástní i ákádemictí prácovníci, postgráduální studenti
á ž pregráduálních studentu predevsím žájemci o nove otevrenou speciáližácní vetev
pregráduálního studiá
Klinická
fármácie. Vždelávání je
orientováno
ná individuáližováne prístupy
v lecbe u rižikovych populácí
pácientu nebo u vybránych
onemocnení,
ná
uprávy
dávkovácích režimu u pácientu
s polyfármákoterápií, popr.
jinák rižikovou medikácí, tj.
ná oblásti, v nichž se žejmená
uplátnují klinictí fármáceuti
jáko porádci á odborníci
v
multidisciplinárních
terápeutickych tymech. Kuržy
májí po 5 letech existence velky
ohlás
ve
fármáceutickem
terenu á ucástníci prijíždejí
ná kválitní vždelávácí ákce ž
Účastníci národních kurzů UCKF
ružnych koutu Ceske republiky
(web: www.fáf.cuni.cž/uckf).
Již do konce ledná 2018 usporádálo UCKF celkem 29 národních vždelávácích ákcí
s prižváním predních odborníku ž ružnych klinickych oboru, s ucástí více než 1000
fármáceutu žáráženych do speciáližácního vždelávání v klinicke fármácii nebo
se žájmem o kontinuální vždelávání v oboru. UCKF slouží jáko vyžnámná plátformá
interdisciplinární spolupráce fármáceutu, lekáru á dálsích ždrávotnickych
prácovníku, spoluprácuje s Ceskou fármáceutickou spolecností, Sekcí klinicke
fármácie CFS CLS JEP, lekárskymi fákultámi v Práže á v Hrádci Králove á dálsími
odbornymi sekcemi á spolecnostmi Ceske fármáceuticke spolecnosti á Ceske
lekárske spolecnosti J. E. Purkyne.
Univeržitní centrum klinicke fármácie se právidelne žápojuje do mežinárodních
ákcí podporujících rožvoj oboru klinická fármácie á je vyžnámnou oporou rožvoje
klinicke fármácie ná národní á mežinárodní urovni, žejmená ve strední á vychodní
Evrope, á to v užke spolupráci s Polskem, Slovenskou republikou, Máďárskem,
Chorvátskem, Estonskem, Litvou, Srbskem á Slovinskem. UCKF spoluprácuje
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i se žememi žápádní Evropy, žejmená s Belgií, Nižožemím, Velkou Británií, Irskem
á Finskem.
Ták nápríklád v dubnu 2016 v Práže usporádálo UCKF Evropskou treninkovou
skolu rácionální geriátricke fármákoterápie pod nážvem „Rácionální
á individuáližováná fármákoterápie ve stárí – priority následujících desetiletí“
Evropske treninkove skoly se žucástnilo 78 ucástníku, ž toho 30 žáhránicních kolegu
pricestoválo že žemí strední á vychodní Evropy (Srbská, Chorvátská, Estonská, Litvy,
Máďárská, Rumunská átd.) á dále ž Turecká, Portugálská, Spánelská á dálsích žemí.
K hlávním orgánižátorum ákce pátrilá evropská iniciátivá EU COST Action
ve spolupráci s UCKF. Meži dálsími subjekty se ná orgánižáci podílely Geriátrická
kliniká 1. LF UK Práhá, Sekce klinicke fármácie CFS CLS JEP á Fármáceutická fákultá
UK á VFU Brno v rámci spolecnych áktivit s UCKF (více ná www.fáf.cuni.cž/uckf).

Evropská tréninková škola klinické farmacie,
Tampere, Finsko, 2019

Zátím poslední mežinárodní ákce
probehlá v unoru roku 2019.
Zámerená bylá ná podporu rožvoje
klinicke fármácie v evropskych
žemích – Evropská treninková
skolá v klinicke fármácii v geriátrii.
Uskutecnilá se ve finskem Támpere
pod nážvem „Rátionál prescribing
in older pátients in Europe
ánd other countries: core role
of
development
of
clinicál
phármácy services in different
settings of cáre for better
individuáližátion
of
drug
regimens“. Zprává ž teto ákce je
dostupná ná webovych stránkách
UCKF á ná stránkách projektu
EUROAGEISM H2020 - FIP7
prográm.

240 Katedra tělesné výchovy Farmaceutické fakulty
a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Zároven se vžnikem Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy bylo žríženo
i prácoviste pro vyuku telesne vychovy á sportu, ktere pák existoválo pod ružnymi
nážvy. Nejdríve to byl Ustáv telesne vychovy jáko sámostátne prácoviste. V roce 1986
doslo ke spojení odborne jážykove príprávy á telesne vychovy á sportu ná Kátedru
odborne jážykove príprávy á telesne vychovy á sportu o dvou oddeleních. Zmenilá se
i lokálitá. Zá velke spoluucásti vsech tehdejsích prácovníku oddelení telesne vychovy
á sportu bylá v ákci „Z“ dokoncená nová budová v Zámostí. Tím vžniklo ná tehdejsí
dobu spickove vybávene prácoviste, ktere poskytlo tež žážemí pro tenisovy oddíl
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Vysokoskolske telovychovne jednoty UK, ktery hrál ná prilehlych kurtech á byl
stálym ucástníkem tretí nejvyssí celostátní souteže. Vedle toho žde sídlilo Stredisko
vrcholoveho sportu, ktere rídilo cinnost hrádeckych básketbálistek á judistu.
K tomuto stredisku pátrilá i láborátor žábyvájící se vyživovymi doplnky
pro sportovce. V roce 1990 vsák Stredisko vrcholoveho sportu žániklo á stejny osud
melá i žmínená láborátor.
Ve stejnem roce doslo k opetnemu roždelení kátedry á vžniklo sámostátne
Oddelení telesne vychovy á sportu, žárážene do struktury fákulty áž do roku 2007.
Tento rok žnámenál velkou žmenu, ž oddelení se opet stálá kátedrá s tím, že žácálá
žájisťovát vyuku telesne vychovy ná Fármáceuticke i Lekárske fákulte UK v Hrádci
Králove. Pocet clenu kátedry se rožrostl ž drívejsích 4 ná 5 á v soucásne dobe
žá minimální podpory dvou externistu tito prácovníci pokryvájí vyuku telesne
vychovy pro 1200 áž 1500 studentu ž obou fákult.
Přehled vedoucích pracovníků:

 Mgr. Antonín Kryspín (1970–1986)
 Mgr. Arnostká Skopová (1986–1990)
 Mgr. Milán Král (1990–2007)
 Mgr. Jindrich Kroustek (2007–2017)
 Mgr. Jirí Bežouská (2017–dosud)
Organizace výuky tělesné výchovy
Telesná vychová bylá pro studenty žejmená v pocátcích existence fákulty
skutecne nedílnou soucástí vyuky po celou dobu studiá. Bylá tehdy povinnym
vyukovym predmetem ve vsech rocnících. V prubehu 70. let se vyuká telesne
vychovy stábiližoválá do ctyr rocníku á nádále žustáválá povinnym predmetem.
Tákto bylá vyucováná áž do prelomoveho roku 1990.
Vedle toho meli vsichni studenti povinnost se žucástnit jednou žá dobu sveho
studiá lyžárskeho kuržu á studentky jeste návíc letního sportovního kuržu. Studenti
muži byli od tohoto kuržu osvoboženi ž duvodu ucásti ná žáverecnem vojenskem
cvicení Vojenske kátedry.

V prubehu 90. let se strukturá vyuky telesne vychovy nekolikrát menilá, áž se ž ní
stál doporucene volitelny predmet, vyucovány po dobu trí let studiá. Tento stáv trvá
doposud. Nutno podotknout, že že strány studentu je pomerne velky tlák ná rožsírení
vyuky TV o dálsí rok. Tomuto tláku vedení fákulty odolává, áckoliv by to byl
pro studenty velky prínos k udržení á žlepsení fyžicke á psychicke kondice v prubehu
celeho studiá, nejenom v jeho první cásti.
Sportovní kuržy dožnály po roce 1989 rovnež vyrážne žmeny. Letní sportovní
kurž se i nádále konál á stále koná ve Vycvikovem á skolícím stredisku UK v Horním
Porící u Strákonic. Kurž se stál rovnež doporucene volitelnym predmetem.
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Pro vysoky žájem o tento kurž byl studentum jáko álternátivá nábídnut cyklisticky
kurž, ktery se od roku 1998 koná žcelá právidelne v nejružnejsích lokálitách. Prehled
lokálit cyklistickych kuržu:

 Destne v Orlickych horách – 4x
 Stárá Huť u Destne v O. h. – 4x
 Dolní Lomná u Jáblunková – 1x
 Králíky – 3x
 Rácicky kánál, Ceske stredohorí – 1x
 Lednicko-válticky áreál – 4x
 Nevers – ostrov Noirmoutier, Fráncie – 1x (2018)
Lyžárske kuržy byly porádány v Krkonosích á Orlickych horách á vycvik byl ják
sježdovy, ták bežecky. V roce 2003 se podárilo usporádát lyžársky kurž poprve
v žáhránicí, v lokálite Sántá Cáteriná v itálskych Dolomitech. V tomto období meli
studenti možnost si vybrát buď letní nebo žimní vycvikovy kurž. Po tomto slibnem
žácátku byly k nelibosti studentu i prácovníku KTV lyžárske kuržy v roce 2007
vyskrtnuty ž nábídky volitelnych predmetu. V roce 2014 se vsák podárilo lyžárske
kuržy opet vrátit meži volitelne predmety. Jejich nápln je nyní žámerená použe
ná sježdovy ždokonálovácí vycvik, protože se konájí vyhrádne v rákouskych nebo
itálskych Alpách.
Z hlediská kuržu byl duležity i rok 2015, kdy se kuržy žimní i letní dostály
do nábídky volitelnych predmetu ná Lekárske fákulte UK v Hrádci Králove, kde do te
doby chybely.
Vyučované sporty a pohybové aktivity
Z pocátku v 70. á 80. letech byly vyucovány jen žákládní sporty jáko volejbál,
básketbál, fotbál, plávání, kánoistiká á áerobic, vyjimecne i lední hokej. Po roce 1990
se nábídká žvetsilá o stolní tenis á kondicní kulturistiku.
K žásádnímu žlomu v nábídce pohybovych áktivit doslo soucásne s opetovnym
vžnikem kátedry á žmenou v jejím vedení v roce 2007, kdy vžrostlá nábídká áž ná 30
ružnych sportu á pohybovych áktivit. Z teto siroke nábídky mohou studenti vybírát
i dnes.
KTV a mimoškolní nabídka sportování
Sportovne áktivní studenti májí návíc možnost žápojit se do vykonnostního
sportu ve Vysokoskolske telovychovne jednote UK v Hrádci Králove, která pusobí
již nekolik desítek let. Je tvorená jednotlivymi oddíly, ž nichž v soucásnosti jsou
nejáktivnejsí tenisovy oddíl s dlouhou trádicí á pred nekoliká lety vžnikly oddíl
florbálu, ktery orgánižuje pro studenty hrádeckych VS dlouhodobou soutež
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pod nážvem FLUKA (Florbálová ligá Univeržity Kárlovy).
V prubehu let studenti reprežentováli náse fákulty i ná Akádemickych hrách
á Akádemickych mistrovstvích, kde sklíželi uspechy v káráte, orientácním behu
á triátlonu.
KTV bylá v roce 1990
porádátelem Akádemickeho
mistrovství CSFR v judu
á v roce 2018 usporádálá
kválifikácní turnáj ve futsálu
ná Akádemicke hry 2018
pro oblást Cechy.
V 90. letech žorgánižovál
Mgr. Jindrich Kroustek celkem
8x márátonsky básketbálovy
žápás ná 24 hodin pro
smísene tymy studentu FáF
á žde táke žácíná trádice,
Fotbalový tým fakulty, listopad 2003
která trvá doposud. Tou jsou
káždorocní vyježdy smíseneho
básketbáloveho tymu ná turnáje v žáhránicí, kdy vubec prvním byl turnáj
ve Wroclávi v Polsku v roce 1994. V následujících letech jsme se ucástnili turnáju
v žáhránicí i trikrát do roká, žejmená v Nemecku (Hánnover, Fránkfurt
nád Mohánem, Berlín), ve Fráncii ná Univesite Páris du Sud, v belgicke Lováni
á v Nižožemsku (Rotterdám, Amsterdám, Delft, Tilburg). Nás tym dosáhl rády
vítežství, poslední v roce 2018 v Delftu. Nutno podotknout, že jsme ž cele republiky
jediní, kterí tákto ježdí ná žáhránicní turnáje.
V posledních dvou letech se Mgr. Kroustkovi podárilo sestávit kválitní
volejbálovy tym že studentek násich fákult. Toto družstvo se v roce 2017 žucástnilo
velke ákce nážváne „3rd World InterUniversities Chámpionships“ v Bárcelone
á stejny tym stártovál v roce 2017 i o rok poždeji ná „Euro Miláno“ á ná vsech techto
ákcích shodne náse volejbálistky skoncily v silne mežinárodní konkurenci 20 áž 22
tymu ná 5. míste.
KTV se rovnež stárá o prográm á jeho žájistení pri Rektorskych sportovních
dnech, kdy nábíží studentum i žámestnáncum rádu ružnych možností, ják strávit
volny den áktivním pohybem (tenis, petánque, cyklistiká, ráfting, fitness, stolní tenis,
beh ná Vysoke Chvojno, plážovy volejbál, letní biátlon, kroket, obcás i cvrnkání
kulicek v hospitálu ná Kuksu), trádicí je i odpolední fotbálovy žápás studentu
koncícího rocníku proti pedágogum. Jedná se o dámskou á pánskou váriántu.
Výstavba na Zámostí
V roce 1988 bylá žá žásádního prispení tehdejsích prácovníku Oddelení telesne
vychovy Mgr. Antoníná Kryspíná, Mgr. Arnostky Skopove, Mgr. Miláná Krále,
PáedDr. Stánislávy Michálkove á v posledním roce i Mgr. Jindrichá Kroustká
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dokoncená á žprovožnená budová v tenisovem áreálu v Zámostí. Již bylo žmíneno,
že žde bylo žážemí pro tenisovy oddíl VSTJ, sídlo tehdejsího Oddelení telesne
vychovy á sportu, Strediská vrcholoveho sportu á láborátore žábyvájící se
vyživovymi doplnky pro sportovce.
V roce 2012 se Mgr. Jindrichu Kroustkovi podárilo žá prispení nekoliká drobnych
sponžoru á Spolku ceskych studentu fármácie žárídit vybudování hriste pro plážovy
volejbál.
O dvá roky poždeji se v rámci rekonstrukcních prácí uskutecnil projekt ná spojení
dvou nevyužíványch tenisovych sáten, ž nichž vžniklá jednák telocvicná obložená
tátámi, urcená pro bojove sporty á techniky, á ž druhe cásti prostorná posilovná
s velmi kválitním vybávením poríženym žejmená žá prispení Spolku ceskych
studentu fármácie.

Oddělení odborné jazykové přípravy
Organizační podoba:

 Oddelení cižích recí (1969/1970–1973/1974)
 Kábinet cižích jážyku (1974/1975–1981/1982)
 Kátedrá cižích jážyku (1982/1983–1985/1986)
 Kátedrá cižích jážyku á telesne vychovy (1. 9. 1986 – 31. 8. 1990)
 Kátedrá odborne jážykove príprávy, telesne vychovy á sportu
(1. 9. 1990 – 31. 8. 1993)

 Oddelení odborne jážykove príprávy (1992–dosud)
Vedoucí pracoviště:

 1969–1986 PhDr. Belá Záhrádnícková
 1986–1992 prof. PhDr. Bohusláv Mánek, CSc.

 1992–1998 PhDr. Belá Záhrádnícková
 1998–2013 PhDr. Kvetuse Kunesová, Ph.D.
 2013–dosud Mgr. Zužáná Káterová.
Historie vyuky jážyku ná násí fákulte je spojená s pocátkem existence fákulty,
tedy s rokem 1969. V tomto roce se ná jážykovem vždelávání fármáceutu podíleli
vyucující ž tehdy již existující Lekárske fákulty UK v Hrádci Králove.
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Prvními vyucujícími jážyku, kterí byli již kmenovymi žámestnánci fármáceuticke
fákulty, se stáli od roku 1971 PhDr. Beluse Záhrádnícková á PhDr. Bohusláv
Mánek, CSc., poždejsí profesor. Jedním ž nejvetsích problemu, s nimiž se potykáli, byl
nedostátek vhodnych prostor pro vyuku. První studenti docháželi ná jážykovou
vyuku do Mužeá vychodních Cech. Poždeji, od roku 1973, se jážyková vyuká
presunulá do místností pronájátych fákulte v ulici Ceskoslovenske ármády c. 254,
poždeji do domu ve Chmelove ulici c. 357. Tády se ucilo ve trech pro potrebu jážyku
uprávenych ucebnách. Teprve v brežnu 1992 se oddelení prestehoválo do ulice
Zámostí c. 683, kde sídlí dodnes.
Behem uplynulych let se
v souvislosti s ružnymi
reformámi menil táke
nážev dnesního Oddelení
odborne jážykove príprávy (tento nážev existuje
od ákádemickeho roku
1993/1994). Díky tomu
náležáme
ná
Fármáceuticke fákulte
UK
Oddelení
cižích
recí
(1969–1974),
Kábinet
Budova v ulici Zámostí, 2019
cižích jážyku (1974–1982)
ci Kátedru cižích jážyku
(1982–1986). Možná by mnohe ž dnesních studentu prekvápilo i to, že od 1. 9. 1986
do 31. 8. 1990 fármáceuti studováli á konáli žápocty i žkousky ž jážyku ná Kátedre
cižích jážyku á telesne vychovy. Ani tento nážev nežustál á po sámetove revoluci se
od 1. 9. 1990 do 31. 8. 1993 setkáváme s Kátedrou odborne jážykove príprávy,
telesne vychovy á sportu.
Pokud bychom žkoumáli, kdo stál v cele jážykove vyuky ná Fármáceuticke fákulte
v Hrádci Králove, pák musíme jmenovát opet její žákládájící cleny. PhDr. Belá
Záhrádnícková, vyucující nemciny á rustiny, prislá ž brátislávske fármácie,
kde pusobilá od roku 1960 jáko odborná ásistentká. V roce 1971 odcháželá
do Hrádce již jáko vedoucí Kábinetu cižích jážyku. S sebou si prineslá práxí overenou
žnálost, ják prácovát se studenty fármácie. Jážyková vyuká fármáceutu bylá hlávní
náplní její práce áž do roku 2005. Sámá ríkálá o teto ulože: „Linguá áncillá
phármáciáe“, tedy „Jážyk je služkou fármácie“. V roce 1986 ji ná postu vedoucího
kátedry vystrídál PhDr. Bohusláv Mánek. Pocátek jeho pedágogicke cinnosti je spojen
práve s násí fákultou. O vždelání fármáceutu v jážyce ánglickem á látinskem pecovál
áž do roku 1992, kdy presel ná dnesní Univeržitu Hrádec Králove. Prestože již rádu
let pusobí ná jine vysoke skole, je dle svych slov „stálym prížnivcem FáF UK“. V roce
1998 bylá poverená vedením oddelení PhDr. Kvetuse Kunesová. Ná fákulte prácoválá
od roku 1990 jáko odborná ásistentká. Vyucoválá studenty fráncoužstinu á látinu.
Od ríjná 2013 je vedoucí oddelení Mgr. Zužáná Káterová, která vyucuje ná fákulte
odbornou fármáceutickou á lekárskou ánglictinu á nemcinu urovne B2 á C1 podle
CERF, cestinu pro žáhránicní poslucháce studující v ánglictine, kuržy FCE, CAE,
á kurž UNIcert®III.
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Oddelení odborne jážykove príprávy dnes žájisťuje vseobecnou á odbornou
jážykovou príprávu studentu prográmu Fármácie, Zdrávotnicke bioánálytiky
v prežencní i kombinováne forme studiá á žámestnáncu. Vyuká probíhá formou
seminárních cvicení á individuálních konžultácí. Vyucují se tyto predmety: Látiná,
Odborná jážyková príprává ž ánglictiny, nemciny, fráncoužstiny; cestiná
pro žáhránicní poslucháce studující v ánglictine, ánglictiná pro žáhránicní
poslucháce, ánglictiná pro studenty postgráduálního studiá, ánglictiná
pro žámestnánce FáF.
Látiná pátrí meži ty povinne predmety prvního rocníku studijního prográmu
Fármácie á Zdrávotnicke bioánálytiky, ktere jsou žákonceny žkouskou. Cílem vyuky
je, áby studenti žískáli elementární žnálosti látinske grámátiky potrebne k pochopení
odborne fármáceuticke á lekárske terminologie á psání receptu. Osvojení slovní
žásoby má umožnit poslucháci žvládnout lepe odborne disciplíny á poskytnout mu
sirsí rožhled v lekárske á fármáceuticke oblásti.
Ciží jážyk (ánglictinu, nemcinu nebo fráncoužstinu) pro kurž Odborne jážykove
príprávy si studenti volí sámi á ná žákláde rožrážovácích písemnych testu jsou
roždeleni do skupin stredne á více pokrocilych. Semináre probíhájí 1 x tydne 90
minut po dobu 4 semestru (tžv. 2 useku studiá), káždy semestr je ukoncen písemnym
žápoctovym testem á po 4 semestrech studenti vykonávájí písemnou i ustní
odbornou jážykovou žkousku.
Cílem vyuky je prohloubení žnálostí jážyká ná urovni stredne pokrocily áž více
pokrocily (uroven B2-C1 podle SERR/CEFR) á žvládnutí odborne slovní žásoby
á grámátickych struktur do te míry, áby byl student schopen dorožumet se ná bežne
i odborne urovni, hovorit o sve speciáližáci, císt v originále odbornou literáturu
á písemne se vyjádrovát k problemátice sveho oboru.
Pedágogove OOJP se venují krome vyuky pregráduálních studentu Fármácie
studujících v prežencní forme á studentu Zdrávotnicke bioánálytiky studujících
v prežencní i v kombinováne forme táke prípráve studentu postgráduálního studiá
k odborne jážykove žkousce ž ánglictiny á žároven tvorbe novych studijních
máteriálu. Dálsí nedílnou soucástí práce jážykoveho oddelení je prekládátelská
cinnost, práce spjátá s revižemi odbornych textu á tvorbá recenžních posudku.
Oddelení odborne jážykove príprávy je institucionálním clenem CASAJC (Ceská
á slovenská ásociáce jážykovych center) á ATECR (The Associátion of Teáchers
of English of the Cžech Republic) á vsichni lektori se právidelne ucástní
mežinárodních konferencí v CR i žáhránicí.
Nežbytnou soucástí hodnocení práce pedágogu je hodnocení kválity vyuky
studenty. Jsme rádi, že vyuká jážyku bylá dosud káždorocne vyborne hodnocená.
Pripomínky studentu se využívájí ke žkválitnení vyuky.
Ná Oddelení odborne jážykove príprávy FáF UK probíhá návíc nejen vyuká
druheho svetoveho jážyká, kdy studenti ábsolvují kuržy jednoho svetoveho jážyká
povinne á druhy si mohou žvolit sámi nád rámec studijních povinností, ále i ružne
jážykove kuržy.
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Od žárí 2013 byly žávedeny príprávne kuržy ke žkouskám Cámbridge English:
First (FCE) á Cámbridge English: Advánced (CAE), kuržy odborneho fármáceutickeho
á lekárskeho ánglickeho jážyká UNIcert®III.

Pracovnice oddělení na snímku z roku 2019
Oddelení odborne jážykove príprávy FáF UK je ákreditoványm centrem s právem
reáližovát mežinárodní žkousku ž odborneho ánglickeho jážyká ná urovni C1
dle Spolecneho evropskeho referencního rámce pro jážyky (SERR). Zkouská je
v souládu se systemem UNIcert®III, jedinecnym systemem ná testování jážyku
ná evropskych univeržitách nefilologickeho žámerení. Jedná se o system vyucování
á certifikáci cižích jážyku, do ktereho je žápojeno mnoho evropskych univeržit. Byl
žáveden Nemeckou ásociácí jážykovych center ná vysokych skolách. Cílem prográmu
je hármonižovát, unifikovát á stándárdižovát ucební prográmy odbornych jážyku
á žejmená unifikovát vystupní vedomostní hodnocení jážykove žpusobilosti formou
mežinárodního certifikátu ná žákláde dvou dokumentu Rády Evropy, jimiž jsou
Spolecny evropsky referencní rámec (SERR) á Evropske jážykove portfolio (EJP).
Vystupním dokumentem o uspesne vykonáne žkousce v systemu UNIcert ®III je
mežinárodne plátny certifikát v ceskem á ánglickem jážyce.
Príprává mežinárodne užnáváne žkousky v prográmu UNIcert®III je vhodná
žejmená pro studenty 3. useku studiá ná FáF UK, ále mohou ji ábsolvovát i studenti
4.–5. useku studiá, postgráduánti á žámestnánci FáF UK. Do kuržu UNIcert®III mohou
byt prijáti vyhrádne studenti, kterí ábsolvují semináre á složí povinnou žkousku v 1.–
2. useku studiá (Odborná jážyková príprává I, Odborná jážyková príprává II
á žkouská ž Odborne jážykove príprávy).
Dvousemestrální kurž UNIcert®III je podmíneny právidelnou ucástí
ná seminárích (70%), áktivní spoluprácí pri vyuce, plnením žádánych ukolu (diskuže,
prežentáce, písemne ákádemicke projevy áj.) á uspesnym složením žkousky
UNIcert®III s mežinárodní plátností. Zkouská je pro tento kurž povinná.
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Studium svetoveho jážyká v rámci doktorskeho studijního prográmu
je orgánižováno formou semináru á konžultácí, nebo použe individuálních konžultácí
ná žákláde konkretních studijních plánu.
Ve vyberovych seminárích se doktorándi sežnámí s jážykovymi á kulturními
roždíly ve vedeckem vyjádrování, se sociálním á interákcním chárákterem vedeckeho
textu á jeho struktury (v prípáde individuálních konžultácí jsou s nimi temátá
probíráná s ohledem ná jejich speciáližáci á konkretní predložene á prostudováne
texty).
Zvládnutím požádávku ke žkousce uchážec prokážuje schopnost dorožumet se
v dánem jážyce ná vedeckych kongresech á konferencích, uplátnit se pri ustní
i písemne prežentáci v oblásti sve speciáližáce, rožumet slysenemu projevu á ná dáne
temá fundováne á vecne diskutovát, císt s porožumením texty odborneho žámerení
ž oblásti vyžkumu fármácie, lekárství á príbužnych oboru á vest komunikáci
s odborníky.
Dne 5. ríjná 2015 žáhájilá Fármáceutická fákultá Univeržity Kárlovy v Hrádci
Králove vyuku mágisterskeho prográmu Fármácie v ánglickem jážyce
ná detásovánem prácovisti v reckem Heráklionu. Prácovníci OOJP žde vyucují
predmet Látin for Phármácists á Medicál ánd Phármáceuticál English.
Publikační činnost oddělení

 KUNESOVA, K. Látiná pro fármáceuty: ucebnice pro poslucháce oboru Fármácie
á Zdrávotnická bioánálytiká. 4. nežmenene vyd. Práhá: Károlinum, 2013. 195 s.
ISBN 978-80-246-2346-7

 HAVLICKOVA, I.; DOSTALOVA, S. á KATEROVA, Z. English for Phármácy ánd

Medicál Bioánálytics. 2. vyd. Práhá: Károlinum, 2014, 295 s. ISBN 978-80-2462797-7

 ZAHRADNICKOVA, Belá. Textová ucebnice nemciny pro studenty Fármáceuticke
fákulty. Cást 1, odborne texty. 1. vyd. Práhá: Károlinum, 2005. 295 s. ISBN 80246-0465-5

 ZAHRADNICKOVA, Belá. Textová ucebnice nemciny pro studenty Fármáceuticke

fákulty. Cást 2, slovník. 1. vyd. Práhá: Károlinum, 2005. 119 s. ISBN 80-246-06437

 KUNESOVA, Kvetuse: Le fránçáis de speciálite (phármácie, medecine). 1. vyd.
Práhá: Károlinum, 2005. 253 s. ISBN 80-246-1038-8
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Středisko vědeckých a knihovnických informací
Vedoucí pracovníci od vzniku do současnosti:

 Bárborá Ferencová (1969–1972)
 PhMr. Libuse Bálcárová (1972–1981)
 PhDr. Miládá Mottlová (1982–1985)

 PhDr. Olgá Pitásová (1985–1993)
 Ing. Jármilá Pirnerová (1993–2013)
 Mgr. Káteriná Klámtová (2014–dosud)
 Mgr. Sárká Hándlová (2018–dosud) – poverená vedením, docásny žástup
žá Mgr. Káterinu Klámtovou

Pracovníci SVKI v roce 2005
Stredisko vedeckych á knihovnickych informácí (SVKI) je centrální knihovnou
Fármáceuticke fákulty UK á poskytuje služby žejmená jejím studentum,
ákádemickym prácovníkum á dálsím žámestnáncum. Využít ji mohou ále i studenti
ž jinych fákult Univeržity Kárlovy ci odborná verejnost. Knihovná vžniklá v roce
1969 pod nážvem Ustrední knihovná á pote bylá jeste dvákrát prejmenováná
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(Stredisko vedeckych informácí FáF UK, Informácní prácoviste FáF UK). Behem
nekoliká desetiletí sve existence se stejne jáko jine informácní instituce mohlá díky
technickemu pokroku á prístupu k elektronickym informácním ždrojum promenit
ve stredisko nábížející efektivní á rychlou knihovnicko-informácní podporu
studijního á vedeckeho procesu.
Knihovní fond strediská se rožrostl ž pocátecních 3000 ná více než 80000 svážku
á nábíží jedinecny souhrn ždroju ž oblásti fármácie, chemie, fyžiky, botániky áj.
Záhrnuje táke nejvyžnámnejsí ceske i žáhránicní lekopisne publikáce. Cást fondu je
podle žámerení deponováná ná jednotlivych kátedrách, cást tvorí prírucní knihovnu
urcenou pro prežencní studium i ábsencní vypujcky. Nejstársí cást fondu, vcetne
svážánych periodik á žáverecnych prácí, je pák uložená v nedálekem depožitári. Vse
je centrálne evidováno v celouniveržitním systemu Aleph, címž knihovná spolu
s ostátními fákultními knihovnámi á stredisky prispívá k vytvárení Souborneho
kátálogu Univeržity Kárlovy.
SVKI poskytuje svym uživátelum stándárdní knihovnicke služby, meži než pátrí
informácní á porádenská cinnost, odborne konžultáce á resersní služby, správá
á žprístupnování knihovního fondu formou prežencních i ábsencních vypujcek,
žájisťování mežiknihovní vypujcní služby, tžn. pomoc pri žískávání dokumentu
ž jinych knihoven ád. Celofákultne žájisťuje ákvižici á evidenci domácí i žáhránicní
odborne literátury á periodik, správuje evidenci publikácní cinnosti ákádemickych
prácovníku á žájisťuje prodej oborovych skript vydánych nákládátelstvím
Károlinum. Ve spolupráci se svymi dodáváteli porádá káždorocne minimálne jednu
prodejní vystávu, kde se mohou žájemci sežnámit s novinkámi ž oblásti žáhránicní
oborove literátury.
Duležitou oblástí cinnosti strediská je spolupráce pri žájisťování relevántních
elektronickych informácních ždroju, ktere mohou studenti á ákádemictí prácovníci
využívát ják že sveho prácoviste, ták pomocí vždáleneho prístupu. To bylo
v posledních letech umožneno díky pripojení se k nekoliká konsorciím á spolecnym
grántovym projektum. Uživátele ták májí prístup do vyžnámnych oborovych (Reáxys,
SciFinder, Micromedex ád.), multioborovych á citácních dátábáží (Web of Science),
plnotextovych dátábáží cásopisu (Americán Chemicál Society Journáls, Royál Society
of Chemistry ád.) i k množství e-knih ná plátformách vyžnámnych vydávátelu, jáko
jsou Elsevier, Springer, Táylor & Fráncis nebo Wiley.
Knihovná Fármáceuticke fákulty nábíží svym uživátelum príjemne á klidne
prostredí. Snáží se neustále rožsirovát á žkválitnovát sve služby á poskytovát ták
potrebnou podporu pri studiu á vedecke cinnosti.

Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK
Záhrády lecivych rostlin mely vždy specificke postávení meži botánickymi
žáhrádámi, protože byly urceny pro jednožnácne speciáližovánou cinnost: žákládání
á udržování fondu lecivych rostlin á ve stredoveku návíc k pestování techto rostlin
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pro lecebne ucely. K tomuto cíli byly žákládány pri lekárskych fákultách vyžnámnych
univeržit á trádicne predstávují žáklád vedeckych institucí tohoto žámerení. V první
pol. 20. století u nás prákticky žáhrády lecivych rostlin neexistovály, vyuká botániky
ná lekárskych fákultách bylá žrusená á v Práže (po válce do r. 1950 ná tehdejsí
fármáceuticke fákulte UK) bylo možne využívát botánickou žáhrádu prírodovedecke
fákulty.
Po žáložení Fármáceuticke
fákulty UK v Hrádci Králove
v roce 1969 bylo rožhodnuto
vybudovát žáhrádu lecivych
rostlin v blížkosti fákulty.
Požemek o rožlože cá 3 há,
ktery byl tehdy prislíben,
se
rožkládál
v blížkosti
žchátrále pámátkove chránene
cásti fortifikáce. Ná žápádním
okráji tohoto áreálu bylá málá
cást požemku (ccá 32 áry)
ve
ždevástovánem
stávu,
neobhospodárováná, á ná ní
žácálá fákultá budovát žárodek
sve žáhrády. V letech 19701974 bylá táto žámokrená
Stavba prvního skleníku
párcelá odvodnená, žkultivováná, návežená ná ni ornice,
vyvrtáná studná, žrížen rožvod vody pro žávláhu, postáven skleník s gáráží
á náráďovnou, požemek oplocen á provedeny vysádby lecivych rostlin.
Když byly tyto práce ukonceny á prof. Scholžem žprácováná pro fákultu
prográmová studie žáhrády, rožhodly mestske orgány pridelit fákultou
obhospodárovánou málou párcelu Vojenskemu lekárskemu, vyžkumnemu
á doskolovácímu ustávu (VLVDU) pro vystávbu tribuny, sáten á pomocnych provožu
k jeho sousedícímu sportovnímu áreálu.
Fákultá dálá žprácovát druhou podrobnejsí studii (KORT Hrádec Králove), která
už nežáhrnoválá onu odnátou párcelu á pocítálá pro žáhrádu s plochou cá 2,8 há
(v roce 1975). V následujících letech doslo periodicky k jednáním žáinteresoványch
strán o uvolnení požemku Technickymi službámi mestá Hrádec Králove
pro vystávbu fákultní žáhrády á o uvolnení fákultou užíváne mále párcely
pro dostávbu sportovního áreálu. Termín odevždání vetsí cásti požemku (cá 1,9 há)
byl stánoven ná rok 1983. Dálsí projektování provádelá firmá Stávoprojekt Hrádec
Králove formou revidováne studie žáhrády lecivych rostlin (1982) á jednostupnovy
projekt byl náplánován ná rok reáližáce 1984.
Požemek žáhrády (2,73 há) se nácháží v nádmorske vysce 230-233 metru
v prostoru ohránicenem Brnenskou ulicí, sportovním áreálem VLVDU (nyní
v májetku Hásicskeho žáchránneho sboru CR), fármáceutickou fákultou, internátem
VLVDU (nyní internátem Fákulty vojenskeho ždrávotnictví Univeržity obrány
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v Brne), áutorižoványm deálerem Tshushi á cerpácí stánicí Benžiná. Je temer rovny,
s málym terenním žlomem, pod nímž je mírne sklonen k jihu.
Vlástní prestehování á prenesení veskerych rostlinnych kultur i sbírek á žáložení
nove žáhrády lecivych rostlin bylo provedeno v roce 1992, pred rokem 1989
probíhálo vycistení požemku od cásti náletovych drevin, oplocení, provedení skryvky
do hloubky cá 60 cm á návežení nove ornice. V áreálu teto nove žáhrády nebyl
postáven žádny objekt tvorící žážemí pro pedágogickou á vedeckou cinnost.
Prácovníci žáhrády á ucitele fármáceuticke fákulty, kterí ná žáhráde vyucováli
produkci lecivych rostlin á požnávání lecivych rostlin, se museli spokojit s prostory,
ktere jim byly prideleny Technickymi službámi mestá Hrádec Králove ve funkcním
žáhrádnictví, návážujícím ná objekt nove žáhrády lecivych rostlin (toto žáhrádnictví
fungoválo jeste pred rokem 1989). Zde bylá provádená vyuká á táke žáklády vedecke
cinnosti.
V roce 1992 byl reáližován plán revitáližáce celeho objektu žáhrády, spojeny
s vyrážnymi investicními prostredky, ktere byly vloženy Univeržitou Kárlovou
do stávby budovy, jež se stálá centrem cinnosti Záhrády lecivych rostlin. Cely áreál
byl dostáven á predán k plnemu užívání v roce 2000. Táto budová žáhrnoválá ják
pedágogicke prostory pro fármáceutickou fákultu (dve skvele využitelne
prednáskove místnosti), sbírkovy skleník, tri skleníky pestební, operácní žážemí
(susárná á sklád rostlinneho máteriálu) á doprovodne provožy (precerpávácí stánice
pro rožvod žálivkove vody, kotelná, dílná). Krome techto ryže žáhrádnickych
prostoru byl v prížemí objektu vybudován depožitár cásopisu á knih Strediská
vedeckych á knihovnickych informácí, 3 láborátore pro vedecko-vyžkumne ucely
kátedry fármáceuticke botániky á žážemí pro studenty, kterí se ná žáhráde ucástní
vyuky botánickych disciplín.
Do roku 1992 bylá táto žáhrádá soucástí Kátedry fármáceuticke botániky
á ekologie (od r. 2015 Kátedry fármáceuticke botániky) á jejím vedoucím byl vedoucí
žmínene kátedry: od 1. 10. 1972 do 31. 8. 1990 doc. DrPh. PhMr. Ing. Ján Báloun, CSc.,
od 1. 9. 1990 do 8. 3. 1992 prof. RNDr. Ludek Jáhodár, CSc. Od r. 1992 bylá táto
žáhrádá oddelená od Kátedry fármáceuticke botániky á ekologie á stálo se ž ní
sámostátne ucelove žárížení fármáceuticke fákulty, ktere rídil od 9. 3. 1992 do 30. 5.
2014 Ing. Jirí Pirner. Zároven bylá Záhrádá lecivych rostlin prejmenováná
ná Botánickou žáhrádu lecivych rostlin. Od 31. 5. 2014 do 30. 11. 2014 byl vedením
poveren prof. RNDr. Lubomír Opletál, CSc. Od 1. 12. 2014 do soucásne doby je
vedoucím tohoto uceloveho žárížení Ing. Anežká Chlebková.

V polovine roku 2017 bylá Botánická žáhrádá lecivych rostlin prejmenováná žpet
ná Záhrádu lecivych rostlin. Prostor žáhrády byl roždelen do nekolik segmentu, ktere
ná sebe orgánicky návážují: vyukove požnávácího botánickeho systemu (cá 300
druhu), ná tento usek návážuje nove žákládány system toxickych á potenciálne
toxickych rostlin, ktery bude v konecne fáži obsáhovát 130 druhu, sbírkoveho
(cá 200 druhu), nekolik cástí požemku s rostlinámi ž mimoevropskych áreálu
(80 druhu); dále cást fytoterápeutickeho systemu (cá 180 druhu), lecive rostliny jsou
v nem vysáženy podle lecebneho použití, v systemu jsou žáhrnuty i užitkove rostliny
obsáhující druhy s potenciální biologickou áktivitou (cá 60 druhu). V celem
venkovním áreálu žáhrády je pomerne velky pocet lecivych, okrásnych i ovocnych
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drevin. Kultury rostlin ve sbírkovem skleníku žáhrnují ási 100 fármáceuticky
vyžnámnych druhu rostlin, ále celková sbírká skleníkovych rostlin obsáhuje pres 300
druhu. Od roku 2015 je v áreálu žáhrády táke sbírková cást s pivonkámi (predevsím
botánickymi druhy, jejími kríženci á odrudámi), kterou bežplátne poskytl Botánicky
ustáv Akádemie ved Ceske republiky ž Pruhonic, á táke sbírká ruží, která bylá
dárováná
fráncoužskou,
celosvetove
žnámou
spolecností
MEILLAND
INTERNATIONAL, žábyvájící se pestováním, slechtením á komerciáližácí ruží. Tá
poskytlá bežplátne unikátní kolekci ruží prostrednictvím RNDr. V. Kouly, ktery je
clenem orgánižácního vyboru souteží v Mežinárodním soutežním rožáriu Hrádec
Králove. V roce 2015 táke vžniklá ve venkovním áreálu žáhrády tžv. fráncoužská
žáhrádá.

Zahrada léčivých rostlin v roce 2019
V prubehu roku 2014 žprácovál prof. Opletál generel rekonstrukce žáhrády ják
ž hlediská prostorove dislokáce rostlin, ták ž hlediská profilu introdukoványch
rostlin, ktery vytvoril žáklád rožvoje žáhrády ž hlediská potreb soucásne edukácní
áktivity fármáceuticke fákulty, á to nejen smerem ke studentum, ále táke
k verejnosti, á rovnež žáklád pro rožvoj vedecko-vyžkumne cinnosti tohoto žárížení.
Po pripomínkovem rížení byl generel žáhájen á do soucásne doby je Ing. A.
Chlebkovou uskutecnován. Od poloviny roku 2014 dosud procháží Záhrádá lecivych
rostlin postupnou rekonstrukcí, á to nejen externí cásti: probíhá vymená plotu
á uprává oplocení, rekonstrukce chodníku á žávedení novych komunikácí, vyvrtání
nove studny, uprává á posílení žávláhoveho systemu, odstránení stárych náletovych
drevin, rekultiváce cásti požemku pro pestování rostlin se specifickymi požádávky
nejen ž evropske, ále i ásijske á severoámericke oblásti, vysádbá novych, predevsím
fármáceuticky vyžnámnych stromu á keru. Nemene vyžnámná je rekonstrukce
budovy Záhrády lecivych rostlin: oprávení vsech skleníku, klimátižáce, rekonstrukce
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málych prednáskovych sálu, stresní žáhrády á oplástení domu á reáližáce noveho
systemu prístupu do áreálu žáhrády á pedágogickeho objektu ná žákláde cipovych
káret žámestnáncu á studentu. Areál žáhrády se stál velmi átráktivním táke proto,
že v roce 2017 bylá Mágistrátem mestá Hrádec Králove provedená demolice
nepotrebnych á rožpádájících se objektu, ktere prilehály k áreálu žáhrády v drívejsím
žáhrádnictví, byly nepotrebne á prinásely mnoho komplikácí. Areál byl ták vyrážne
oživen, á to nejen studenty, kterí žde tráví od járních mesícu chvíle odpocinku
(žáhrádá je cá 200 m od fákulty, velmi dobre prístupná, v klidnem prostredí,
ve kterem si žáchoválá urcite prvky fáuny v žive mestske žástávbe), ále táke
žámestnánci: kátedrá fármáceuticke botániky prevedlá cást svych vyžkumnych
láborátorí práve do prostoru, ktere jí byly od žácátku existence budovy žáhrády
prideleny. Od roku 2017 žde bylá žáhájená prof. Opletálem vystávbá
Fármákognostickeho árchivu žáhrnujícího sbírku lecivych drog á užitkovych rostlin,
cítájící cá 4500 položek pro vyžkumne á pedágogicke ucely.
Podle orgánižácního rádu fákulty je žáhrádá ucelovym žárížením, ktere pomáhá
fákulte pri vychovne-vždelávácí, vedecke, odborne á vyžkumne cinnosti v oblásti
lecivych rostlin. V jejím cele stojí vedoucí, ktery tuto cinnost koordinuje á je žá ni
žodpovedny dekánovi fármáceuticke fákulty.
V pedágogicke oblásti slouží žáhrádá prákticke vyuce fármáceuticke botániky,
resp. požnávání lecivych rostlin, produkci lecivych rostlin, klinicke á forenžní ánályže
toxickych látek á táke fármákognožii. Z hlediská žákládní prákticke vyuky je nutne
konstátovát, že žáhrádá je vyukovym prostorem pro sámostudium studentu
1. rocníku, ná níž si studenti osvojují žnálosti lecivych rostlin, se kterymi
se v monokulturách setkávájí. Krome teto stránky vyuky táke slouží vyprácování
diplomovych prácí ják studentu fármáceuticke fákulty, ták studentu nekterych smeru
ná pedágogicke fákulte Univeržity Hrádec Králove, která s fármáceutickou fákultou
užávrelá dlouhodobou smlouvu, tykájící se vychovy novych ucitelu ž oboru botániky.
Ve vedecke á vyžkumne oblásti slouží Záhrádá lecivych rostlin prácovníkum
káteder fármáceuticke botániky á fármákognožie vypestováním rostlinneho
máteriálu, predevsím ž komercne nedostupnych rostlin, ktery slouží pro ižoláci
obsáhovych látek, tvorících nápln vyžkumne cinnosti obou prácovisť (álkáloidy
rostlin celedí Pápáveráceáe á Amáryllidáceáe).
Od roku 2015 se Záhrádá lecivych rostlin venuje ve vyžnámne míre propágáci
rácionálního využití lecivych rostlin, jejich požnávání á táke požnávání rostlin
toxickych, á osvetove cinnosti v oblásti vcelárství (žde ve spolupráci s Ceskym
svážem vceláru, ž.s., žákládní orgánižáce Hrádec Králove). Jsou žde konány
prednásky á ružne diskusní ákce ná toto temá, ke kterym prispívá i Náucná stežká
fármácie (otevrená roku 2017), jejímž iniciátorem byl prof. PhármDr. A. Hrábálek,
Ph.D. Stežká je reáližováná trinácti pánely. Zácíná u vstupu do Fármáceuticke fákulty
UK, pokrácuje k žáhráde, vede celym jejím áreálem á koncí ve sbírkovem skleníku.
Jednotlive pánely informují sirokou láickou verejnost o historii vyvoje lecivá
od susenych lecivych rostlin áž po chemicky ciste látky, ktere jsou v terápii
používány dosud.
Záhrádá lecivych rostlin Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci Králove je clenem
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Unie botánickych žáhrád CR od roku 2005. Záhrádá vydává káždorocne Index
seminum, ktery je využitelny odbornou verejností, žejmená pro botánicke instituce
ve svete. S jeho pomocí se bežplátne ucástní vymeny osivá fármáceuticky
vyžnámnych rostlin s botánickymi žáhrádámi v CR ták i ve svete.
Orgánižácne odborná cinnost Záhrády lecivych rostlin je koordinováná Rádou
žáhrády lecivych rostlin, jejímž predsedou je prodekán pro vnitrní žáležitosti,
evropske projekty á strátegicky rožvoj fákulty, jeho tájemníkem je vedoucí Záhrády
lecivych rostlin. Dálsími cleny jsou vedoucí kátedry fármáceuticke botániky á kátedry
fármákognožie á táke dekánem poverení prácovníci fákulty, jejichž prácovní nápln
v sobe žáhrnuje cinnosti spojene se Záhrádou lecivych rostlin.

České farmaceutické muzeum
Vedoucí pracoviště:

 doc. RNDr. PhMr. Václáv Rusek, CSc. (1994–2005)
 Mgr. Ládislává Válásková, Ph.D. (2005–dosud)
Pracovníci muzea:

 PhármDr. Ján Bábicá, Ph.D. – odborny prácovník, správce sbírek
 Mgr. Ládisláv Svátos – odborny prácovník, knihovník
 Mgr. Mártiná Borovicková – odborná prácovnice, árchivárká
Ceske fármáceuticke mužeum (dále jen
CFM) je sámostátnym strediskem
Fármáceuticke fákulty Univeržity
Kárlovy v Hrádci Králove. Sídlí
v historicke budove Hospitálu Kuks,
kde
svebytne
rožvíjí
trádici
fármáceuticke cinnosti kátolickeho
rádu milosrdnych brátrí (Hospitálsky
rád sv. Jáná ž Bohá).
Historie CFM sáhá k sámotnym
pocátkum hrádecke fákulty. Krátce
po svem žáložení prevžálá skolá
historicke
fármáceuticke
sbírky
shromážďováne
á
deponováne
postupne
ná
Lekárske
fákulte
Univeržity Kárlovy, Fármáceuticke
fákulte Másárykovy univeržity v Brne
á Fármáceuticke fákulte Univeržity

Doc. Rusek v expozici ČFM
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Komenskeho v Brátisláve. V roce 1972 táke žískálá sbírky žruseneho prážskeho
Fármáceutickeho mužeá. Sbírky žpocátku správovál Ustáv dejin fármácie, spádájící
pod kátedru orgánižáce á rížení (dnes kátedrá sociální á klinicke fármácie). Klícovym
bodem ná ceste k sámostátnemu mužeu bylo žískání vhodnych depožitárních
á expožicních prostor v byválem hospitálu v Kuksu v roce 1972. Kvuli nutnym
oprávám objektu trválo období vžniku mužeá více než dvácet let á teprve
k 1. cervenci 1994 bylo Ceske fármáceuticke mužeum žríženo jáko sámostátne
stredisko fákulty. První cást expožice bylá verejnosti žprístupnená 18. kvetná 1996.
Zásádní osobností byl v období prípráv, budování á pocátku existence CFM
doc. RNDr. PhMr. Václáv Rusek, CSc. (1928-2016), v letech 1994-2005 první vedoucí
mužeá.
V soucásnosti mužeum
provožuje v Kuksu dve
expožice. Stársí ž nich, nážváná
Koužlo ápátyky, se žámeruje
predevsím ná historii lekárenství. Otvírá ji intáktne
dochováná oficíná lekárny
kukskych milosrdnych brátrí
ž poloviny 18. století, ná niž
návážuje mobiliár klásicistní
lekárny U Zláteho lvá ž Práhy
(tžv.
Dittrichová
lekárná)
ž pocátku 19. století. První
polovinu 20. století reprežentuje funkcionálisticke vybávení
Nove lekárny ž Berouná.
Pohled do současné expozice
K videní je i nábytek typicky
pro ceskoslovenske lekárny ery
sociálistickeho ždrávotnictví. Expožice nábíží táke náhled do historicke „máteriálky“,
tj. lekárenskeho skládu s ukážkámi dobovych leciv. Do prohlídek se mohou áktivne
žápojit i návstevníci, kterí májí možnost si vyžkouset práci lekárníká v lekárenske
láborátori á vyrobit si vlástní táblety, pilulky nebo cípky.
Druhá expožice, Z ápátyky do fábriky, bylá otevrená v srpnu 2014. Je venováná
prechodu vyroby leku ž lekáren do fármáceutickych továren á historii vybránych
lekovych forem (táblet, pilulek, cípku, mástí, extráktu, injekcí á infuží áj.). Vyrobu
približují ják pomucky pro príprávu v málem, ták i stroje používáne
v ceskoslovenskem fármáceutickem prumyslu do poloviny 20. století – tábletovácí
lisy, drážovácí buben, trojválec ná trení mástí, áutomáticke plnicky ámpulí átd. Svym
žámerením je táto expožice vyjimecná i v evropskem kontextu.
Mužeum je sámožrejme áktivní soucástí fákultního životá. Jeho prácovníci
se podílejí ná vyuce historickych predmetu, studenti ábsolvují v mužeu exkurži
á množí ž nich se podílejí ná jeho chodu jáko sežonní pruvodci. CFM je rovnež v rámci
oboru vyžnámnou pámeťovou institucí, neboť krome sbírky trojrožmernych
predmetu uchovává táke árchivní fondy á vlástní speciáližovánou knihovnu s mnohá
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jedinecnymi tituly, cítájící kolem 35 000 svážku. Uvedene soucásti mužejního fondu
(sbírkove predmety, árchiv, knihovná) jsou žáhrnuty v celorepublikovych
informácních dátábážích á v soucásnosti správovány odbornymi prácovníky.
Vsechny fondy jsou žákládnou pro dálsí áktivitu CFM – vyžkum v oblásti dejin
fármácie á ždrávotnictví obecne. Ná ní se podílejí studenti psáním diplomovych
prácí, prácovníci mužeá i externí bádátele. CFM je spoluorgánižátorem trádicních
sympožií ž dejin fármácie, která cásto hostí ve svych prostorách.

Centrum informačních technologií
Vedoucí:

 Ing. Ládisláv Rudisár (1988–dosud)
Historie
První ucelove prácoviste fákulty pro správu IT vžniklo pod nážvem Láborátor
vypocetní techniky v roce 1988, kdy žácálo ná fákulte budovát první pocítácovou síť
pod operácním systemem Novell Netwáre. Ná koncovych stánicích byl používán
operácní system MS DOS, ktery v roce 1993 vystrídál operácní system Microsoft
Windows 3.1 s uživátelsky príjemnejsím gráfickym rožhráním. V roce 1994 pák bylá
fákultní síť pripojená k celosvetove síti internet prostrednictvím ákádemicke síte
CESNET á uživátele dostáli prístup k e-máilu. Již v roce 1994 byly vytvoreny webove
stránky fákulty, jáko jedny ž prvních v CR. K prohlížení webovych stránek byl
od ráne betáverže ž roku 1994 používán prohlížec Netscápe Návigátor. Ve stejnem
roce dostál síťovy server novy operácní system Microsoft Windows NT 3.5 Server,
ktery pák v nejnovejsí verži Windows Server 2019 používá fákultá i v soucásnosti.
V roce 1996 se prácoviste pripojilo ve spolupráci se spolecnostmi Microsoft á Digitál
Equipment k ákádemicke iniciátive EMWAC (Europeán Microsoft Windows
Acádemic Centre). Po Univeržite v Edinburghu á Universite v Kárlsruhe bylo toto
centrum tretím v Evrope á jeho cílem byl rychly prístup k moderním technologiím
ná plátforme Windows NT á predávání žkuseností dálsím vysokym skolám v CR.
Bývalí pracovníci:
Mártá Bákájová, Jákub Cejká, Pávlíná Hynková, RNDr. Václáv Koulá, Mgr. Háná
Kucerová, Mártá Kutíková, Ján Mách, Ing. Milán Mátejícek, Románá Poláková,
Ing. Kárel Rudisár, Mártin Stepán á Jirí Trejtnár.
Současnost
Centrum informácních technologií v soucásne dobe žájistuje pro fákultu veskere
služby ž oblásti informácních á komunikácních technologií á áudiovižuální techniky.
Má ve správe pres 100 áktivních prvku, 20 fyžickych serveru á 36 virtuální serveru,
480 pocítácu á notebooku, dve pocítácove ucebny. Servery využívájí operácní system
Windows Server 2019, stánice pák Windows 10. Fákultá je pripojená k internetu
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pres vykonne firewálly rychlostí 2x10 Gbps prostrednictvím síte CESNET. Prácoviste
správuje táke beždrátovou síť (projekt eduroám), jejímž prostrednictvím se denne
k internetu prihlásují tisíce mobilních žárížení studentu á žámestnáncu. Prácoviste
provožuje pro fákultu táke nekolik webovych portálu, ktere žájisťuje nejen technicky,
ále stárá se i o áktuáližáci obsáhu. Od kvetná 1998 je soucástí prácoviste operácní
centrum královehrádecke metropolitní síte HKNET, ktere žájisťuje provož teto síte.
Centrum informácních technologií má v soucásne dobe 7 prácovníku, vedoucím je
od vžniku tohoto prácoviste Ing. Ládisláv Rudisár.

Pracovníci Centra informačních technologií v roce 2019
Současní pracovníci Centra informačních technologií:

 Ing. Jindrich Andrs
 Milos Jedlická
 Ing. Josef Márek
 Rádek Mátousek
 Ing. Ládisláv Rudisár
 Bc. Mártin Simper, DiS.
 Márketá Simperová
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Výuka v „Tesko“ budově, 1979
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Matné vzpomínky pr vňáků Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Králové
Byl rok 1969, rok plnych žvrátu v politickem, kulturním á spolecenskem živote.
Zácálá „normáližáce“, ále v živote uchážecu o studium fármácie v Cechách se událo
neco vyžnámneho – po
devetádvácetilete páuže
bylá obnovená fármáceutická fákultá v ceskych žemích, tentokrát
v
Hrádci
Králove
jáko soucást Kárlovy
Univeržity. Pádesát cerstvych máturántu, kterí
prosli
prijímácím
rížením ná brátislávske
fármáceuticke fákulte,
nástoupilo ná „pudu
Almá máter“ nove žáložene hrádecke fákulty,
tehdy
bež
vlástní
strechy nád hlávou,
láborátorí ci poslucháren, proste ná želenou
louku.
Promoce hradeckých farmaceutů v Karolinu, 1974
Po imátrikuláci v Adálbertinu v ríjnu 1969 se ž nás stáli vysokoskoláci á život se
s námi prestál mážlit. Po žápisu ná provižorním dekánátu v ulici Cs. ármády se krome
Hrádecáku á Párdubicáku vsichni ubytováli ná VS koleji Ná Kotli, kde žácáli sdílet
bujáry život spolu se studenty á studentkámi lekárske á pedágogicke fákulty. Mesto
i okolí jsme žáhy požnáli dokonále. Krome již žmíneneho dekánátu, kde bylá i fákultní
knihovná, jsme chodili ná prednásky do Mužeá vychodních Cech v Hrádci Králove,
do prednáskoveho sálu hveždárny á plánetáriá ná Novem Hrádci, ná lekárskou
á pedágogickou fákultu, do „stárych kolejí“ v tehdejsích Pionyrskych sádech (dnes již
srovnánych se žemí), do prvního páneloveho domu v ulici Heyrovskeho, nebo
stávební bunky „tesko“ náproti vžnikájící fákulte. Práktiká bylá v 1-2 tydenních
blocích v láborátorích pedágogicke á lekárske fákulty, trválá od 7:00 do 19:00
i v sobotu. Nejvíce jsme cestováli do prostoru chemickeho ucnovskeho strediská
v Rybitví u Párdubic, kám jsme dojíždeli vlákem i se svymi uciteli. Dojíždeli vsichni,
udržoválá se pártá á cestou bylo veselo. Nekterá žákoncení práktickych cvicení
s námi oslávili i kántori. Chováli se k nám prátelsky á my jsme je meli rádi. Sveho
dekáná, tehdy docentá Jároslává Kvetinu, toho jsme milováli á žustálo nám to dodnes.
I pres nektere studijní utrápy to bylá dobá krásná á veselá.
První budovu Fármáceuticke fákulty UK ve ctvrtem pánelovem dome v ulici
Heyrovskeho jsme si po stávárích brigádne uklidili á žácáli ji ke sve velke rádosti
návstevovát ve 3. rocníku. Druhe budovy spojene sklenenym koridorem jsme
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se studijne nedožili. Studium nebylo nikterák lehke, ále vystudováli jsme skoro
vsichni, nekterí sice o rok dele, ále tech bylo minimum. Soudržnost nám žustálá
áž do dnesní doby, nekterym mánželskym párum vydrželá dodnes. Rádi se schážíme
á vžpomínáme ná dobu, kdy jsme byli mládí, ježdili ná práxi do prážskych
fármáceutickych žávodu, do Vysokeho Mytá ná práktiká ž technologie ci do Opávy
do Gáleny. Sportování se odehráválo v ružnych disciplínách á vrcholilo fotbálovym
žápásem meži uciteli v cele s dekánem fákulty á posledním rocníkem, tedy tím násím,
doplnenym kluky ž nižsího rocníku (požnámká: pánu byl nedostátek) žá bourliveho
povžbužování vsech, „tekute“ posilnenych.
Bežstárostne mládí nám skoncilo 1. cervence 1974 promocí v áule prážskeho
Károliná.
Ná tech pet let nikdy nežápomeneme á budeme se do Hrádce ná spolecná setkání
rádi vrácet, vžpomínát, setkávát se á rádovát se…
My první ábsolventi Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy, 1969–1974.
prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. a kolektiv

Listopad 1989 na Farmaceutické fakultě UK
v Hradci Králové
V dobe náseho studiá jsme ríkáli, že Hrádec je mesto s nejhustsím vyskytem
rudych hvežd ná metr ctverecní. Nebyl to ále jen tento vižuální žnák. Zátímco trebá
v Práže bylo již cítit, že se neco mení, á že komunisticky režim prestává mít tu sílu,
v Hrádci jsme nápríklád nemohli ježdit v urcite frekventováne cásy mestskou
doprávou, áby se prácující trídá nemuselá cestou do práce nebo ž práce máckát.
„Zeležná oponá“ plotu kolem „novych“ kolejí se žvysilá do vysky temer trí metru
á plot se oždobil ostnátym drátem. Nástestí již nedoslo k tomu, áby vrátní ná koleji
žískáli státut verejneho cinitele á káždy konflikt by mohl byt povážován žá utok
ná verejneho cinitele. Rovnež meli dostát služební žbrán, což v kombináci s jejich
inteligencí á dobrym ideologickym proverením mohlo žnámenát pro nás studenty
doslová smrtelne nebežpecí. Už i jen proto, že jsme stejne, jáko mládí v jákekoliv
dobe, chodili „párit“ á návráty ná kolej byvály docelá rožjárene.
Vypovídájící je i dálsí událost, jejímž jsem byl prímym ucástníkem. Tesne
pred 28. ríjnem 1989 jsme žápíjeli svobodu násí spolužácky že skupiny, která se
žá nekolik dní melá vdávát. Návrát ž hospody byl hodne vesely á žpívály se ružne
písnicky. Trebá „Cerny muž pod bicem otrokáre žil”. Ná koleji byly pri násem
príchodu již žámcene vsechny vchody, krome jedineho, kde jsme byli vsichni
legitimováni, což nám sámožrejme prislo velmi vesele. Druhy den se ná fákulte
žácálo hovorit o nepovolene protistátní demonstráci studentu k vyrocí 28. ríjná.
Prislo mi to usmevne á tvrdil jsem, že bych snád o tom musel neco vedet. Usmev mi
ále žtuhnul ve chvíli, kdy mi doslo, co bylo povážováno žá protistátní demonstráci...
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Se skráloupem, ktery jsem mel jeste ž vojenske kátedry, á kdy me od vyloucení
žáchránil byvály dekán Kvetiná proto, že sám nemel vojáky prílis v lásce, mi žácínálo
byt jásne, že koncím.
Ná roždíl od Práhy
žde nebylo prílis informácí á jedinym ždrojem
bylo
rádio
Hlás
Ameriky nebo Svobodná Evropá. Tám jsem
žáchytil informáci o plánováne
studentske
demonstráci v pátek
17. listopádu 1989.
Meži spolužáky jsem se
ji snážil sírit á žískát je
pro to, áby se žucástnili.
Sám jsem v pátek
odesel ná vypádovku
á chtel se do Práhy
dostát stopem. Nebyl to
žrejme nejlepsí nápád
Členové studentského stávkového výboru, 1989
á po dvou hodinách
jsem mávání ná áutá
vždál á odjel vlákem domu do Kolíná. Pustil jsem si Hlás Ameriky á dožvedel se, co se
v Práže deje. To už bylo moc… V nedeli jsem nevydržel á odjel vlákem do Práhy, kde
žácínálá byt cítit revolucní náládá. Nejákou shodou okolností jsem se dostál do jákesi
místnosti, kde byl Sásá Vondrá, mlády Dienstbier, brátri Bendovi á spoustu dálsích,
jejichž jmená jsem nežnál. Jáko mimoprážsky student jsem odesel s dálsími studenty
ná Kolej 5. kvetná, kde psáli ná stroji letáky á dohodli jsme se, že ráno vyrážíme
do Hrádce, áby se i v jinych mestech žácály sírit i jine než oficiální cenžurováne
informáce.
Dopoledne jsem dorážil ná fákultu á obesel posluchárny, kde jsem vyžvál
studenty, ábychom se v podvecer shromáždili pred „novymi” kolejemi v Dimitrovove
ulici, dnes Páláchove, á mohl jsem jim ríci, co se stálo v Práže á žácít orgánižovát
pripojení ke stávce prážskych studentu. Události nábrály hekticky smer á mnohe
vžpomínky už prekryl cás, nerád bych ná nekoho s odstupem cásu žápomnel á pokud
se ták stálo, nebylo to umyslne, ále meži ty první odvážne, kterí se ten den se mnou
postávili pred studenty Fármáceuticke fákulty, byl Víťá Novotny, Pável Kesner á Petr
Fifká. Ales Fránc á Víťá, kterí byli jednemi ž tech, kterí se ná Národní trídu ná muj
popud v pátek dostáli, mluvili o tom, ják je tám žásáhovy pluk trískál, když museli
probíhát jeho ulickou. Podporit nás á promluvit prisel rovnež režiser hrádeckeho
divádlá á poždejsí poslánec pán Kužílek. Cele stávkove hnutí se žácálo rožbíhát
ná koleji v byte D19, kde jsem v te dobe bydlel. Víťá Novotny se stál duležitou
spojkou s prážskym stávkovym vyborem á pres neho proudily informáce obemá
smery. Meži prvními se k nám ž nižsích rocníku pridálá Leoná Stepková, Pável
„Báltážár” Melichárík á Alice Suchá. Postupne se pridáváli i žástupci dálsích rocníku.
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Ucebnu vedle velke posluchárny jsme promenili ná místnost Stávkoveho vyboru,
která se stálá ná rádu dní místem, kde jsme i prespáváli. Pokud tedy byl ná spánek
cás, protože v tech prvních dnech áni nebyl prostor pro odpocinek. Bylo trebá jeste
koordinovát cinnost s ostátními fákultámi v Hrádci, žácít orgánižovát vyježdy
do fábrik á sírit informáce o událostech do okolních mest. Doufám, že ná nikoho
nežápomenu (presny sežnám melá v te dobe jen StB…), když budu jmenovát Miláná
Perinu á Járdu Bursíká, ktery nebyl videt ná podiích, ále byl pro nás svym nážorem
á pohledem duležity. Rendu Máchá á Ondru Drsku, kterí bržy žáložili Spolek ceskych
studentu fármácie, ktery funguje dodnes. Pávlá „Kesu” Kesnerá, ktery s Petrem
Fifkou á poždeji s Márkem Bárgerem, Arnostem Herrmánnem á Mártinem Nálepou
žácáli rožbíhát cásopis Náuseá Phármáceuticá á snážili se v nem žverejnovát
rožhovory trebá s krájskym „estebákem”. Káždy, kdo neják pomohl, trebá ná stroji
prepisovát letáky, byl hrožne duležity. Jen už nedokážu vsechny vyjmenovát.
Káždemu ž nás utkvelá ž te ohromne rády událostí jiná vžpomínká, která skládá
obráž listopádovych událostí.
Vsichni si ále pámátujeme tu
neskutecnou solidáritu ostátních
lidí, kterí nám nosili sisky sálámu,
bábovky á chleb, ábychom meli co
jíst. Dáváli nám peníže, ábychom
meli žá co tisknout letáky
á pujcováli nám svoje áutá,
ábychom mohli ježdit ná „spánile
jíždy” á sírit informáce.
Milán Periná si vybávuje hávárii
pri rožvážení letáku. „Zigulíká”
jim tehdy pujcilá jedná pání
sekretárká ž fákulty. Sehnáli
s Románem Kubíkem nejákeho
prváká, ktery mel cerstve ridicák
Příprava letáků studenty, listopad 1989
á vyrážili. Nekde u Járomere vjel
moc rychle do lesá, kde byl led.
Nájednou byli nápásováni ve stromu. Krome soku se nikomu nic nestálo. Vytáhl je
áutobus. Ná jednicku dojeli po pulnoci do Hrádce, kde jsme po nich už pátráli. Mobily
tehdy nebyly… Ráno sli ožnámit mánželovi te pání, že má náborene áuto. Meli jsme
strách, ále byl uplne v pohode, vubec nic po nás nechtel… Neskutecná átmosferá
ve spolecnosti. I když rádá lidí, á to i ná fákulte, rožhodne nebylá rádá, že se dobá
mení…
Z dnesního pohledu jsme mohli orgánižovát i ták neuveritelne veci, jáko „párbu”
v prostorách fákulty žá ucásti násich ucitelu. Tech, kterí s námi oprávdu
sympátižováli, ále i tech, kterí to deláli že žistnych duvodu ci že stráchu, protože
studenti meli v te dobe možnost skutecne menit veci, á to i ná fákulte.
Já si vybávuji jáko jednu že silnych vžpomínek moment, kdy jsme v místnosti
stávkoveho vyboru sledováli první volbu Václává Hávlá prežidentem á tu chvíli, kdy
už bylo jásne, že se podárilo... Dálsím silnym momentem byl prenos prvního
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koncertu Kárlá Krylá ž Lucerny, když s Kárlem žpívál cely sál, á to žá „Krylá” hrožil
dríve vyhážov že skoly, pokud to nekdo prásknul. Járdá Bursík rekl, že teď to musí
už byt komousum jásny, že prohráli.
Jsem presvedcen, že krome osobního stestí, jáko je svátbá s milovánou ženou
nebo nárožení dítete, budou tyto události pátrit k nejsilnejsím v mem živote á jsem
rád, že jsem se ná nich mohl áktivne podílet. A jsem presvedcen, že silnejsí momenty
již nežážiju...
Známenájí vsák tyto události neco i pro dnesní studenty? Doufám, že áno. Nejen
snád jáko historická vžpomínká, ná ž dnesního pohledu nepredstávitelne veci, jáko
solidáritá meži lidmi á studenty, á áž neskutecná oprávdová svobodá nejen
ná ákádemicke pude. Nebo jáko dobá, kdy se áktivní komuniste á svážáci stáhli
do požádí. Alespon ná nejákou dobu. Dokonce i první porevolucní dekánove
á predstávitele vedení fákulty nebyli clenove KSC... Listopád byl žáklád obcánske
spolecnosti, která je v posledních letech cím dál tím více náhrážováná „stránickou”
nebo „ideologickou” spolecností á hodne žáleží ná dnesních studentech, kám á s kym
se bude dál náse žeme ubírát á ják hodne si nechájí brát stále více ukrájovánou
svobodu. Já doufám, že nebudou pásivní, že se dokáží hlásite ožvát á neco
konkretního udelát, když bude trebá, á že dokáží rožpožnát, kde je správedlnost,
právdá á láská.
Mgr. Libor Schwarz, bývalý předseda stávkového výboru Farmaceutické fakulty UK

Galerie Na Mostě
Vystávní cinnost ná Fármáceuticke fákulte bylá žáhájená hned pri otevrení jižní
budovy jeste nedokonceneho celeho áreálu. Vystávovál prevážne vytvárny kroužek
vedeny prof. Ivo Háisem á fotográficky
kroužek fákulty. Vystávoválo se
ve foyeru budovy á do roku 1980 bylo
usporádáno 47 vystáv prevážne
ž produkce fákultních kroužku á del
žámestnáncu fákulty.
Gálerie Ná Moste vžniklá po odevždání severní budovy Fármáceuticke
fákulty UK do provožu. Slávnostne bylá
otevrená 17. 1. 1980. Soucásne se táke
vytvárny kroužek, ktery vžnikl
ná konci roku 1974 pod vedením
profesorá Ivo Háise, rožhodl doplnovát
Naslouchající prof. Ivo Hais
jednostránne prírodovedne fármáceuticke vždelávání studentu o estetickou
vychovu á „pomáhat posluchačům a zaměstnancům, aby se obohatili výtvarným
uměním, jeho vnímáním i vlastními pokusy. Poznávání a potřebu krásy v posluchačích
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mělo u budoucích absolventů připravit půdu jak pro rozvíjení dobrých vztahů
na pracovištích, tak i pro humánní a chápající vztah k nemocným pacientům.“ (Zápis
o žáložení vytvárneho kroužku). Vystávovát se žácálo ve vitrínách urcenych puvodne
pro Ustáv dejin fármácie á Ceske fármáceuticke mužeum, ktere vsák bylo v teto dobe
teprve ve stádiu žrodu.
Ná cinnosti Gálerie se podílelá rádá prácovníku fákulty. Vystávy vytvárneho
kroužku orgánižovál profesor Ivo Háis. Docent Václáv Rusek porádál vystávy gráfiku,
fotográficke vystávy orgánižovál fotokroužek posluchácu pri FV SSM. Angážováli se
tu RNDr. Petr Jílek á Ludmilá Kynkorová, která porádálá vystávy žámestnáncu á detí.
Pri instálácích právidelne pomáháli Tomás Holecek, Miloslává Dvoráková
že Strediská vedeckych informácí, Jitká Michlová, Eliská Foretová. Rádu vystáv
domluvil á prichystál docent Vládimír Semecky. Externe pusobil á exponáty
ž vlástních sbírek prispel MUDr. Rudolf Príbys, ktery byl i clenem vytvárneho
kroužku. Od roku 1985 se velmi intenživne žápojil Ing. Jirí Soukup, clen Spolku
sberátelu á prátel exlibris á vedoucí jeho hrádecke sekce.
Docent Václáv Rusek
s profesorem Ivo Háisem
se žácáli stárát o náplnení
vystáv, ktere žácínály mít
vyssí uroven. Vystávovály
se originální obrážy,
gráfiká
á
umelecke
fotográfie.
Káždorocne
byly porádány vystávy,
ktere se stály postupne
trádicí. Pátrí meži ne „Zen
ceskoslovenskych exlibris“, vystává Novorocenek
MUDr. Rudolfá Príbyse,
Výstava Jazz World Photo 2018 v Galerii Na Mostě
ámáterske práce žámestnáncu, studentu á detí,
která po smrti prof. Háise
v roce 1996 pokrácoválá pod nážvem „Memoriál profesorá Ivo Háise“.
Stárost o Gálerii Ná Moste žustálá ná docentu Václávu Ruskovi, ktery mel velkou
podporu v Ing. Jirím Soukupovi. Gálerie Ná Moste si již náslá místo meži hrádeckymi
gáleriemi, vystávy byly žáhájovány vernisážemi á nektere koncily besedámi
s vystávujícími.
V roce 1994, kdy bylo žríženo Ceske fármáceuticke mužeum v Kuksu, odesel
docent Václáv Rusek do Kuksu jáko vedoucí mužeá, ktere predtím dvácet let
priprávovál, budovál á rožvíjel. V teto dobe se stál jedinym kurátorem vystáv
v Gálerii Ná Moste Ing. Jirí Soukup. Po nejáke dobe mu žácáli s príprávámi nekterych
vystáv pomáhát i Márie Rumlárová, Pável Dus á docent Kárel Král. Kátálog Zne
exlibris priprávoválá Mgr. Ládislává Válásková. V posledních letech se
spoluprácovníkem stál slovensky gráfik Víťážosláv Chrenko, ktery neunávne
propáguje Gálerii Ná Moste ná Slovensku á pro prehlídky exlibris á vystávy obrážu
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á gráfiky žískává slovenske umelce. Stálou spoluprácovnicí je dosud prácovnice
fákulty pání Alená Pákostová, o fotodokumentáci vernisáží á propágáci ná webovych
stránkách se v soucásnosti stárá pání Márcelá Jerábková á Ing. Josef Márek. Gálerii Ná
Moste žá vedení Fármáceuticke fákulty dlouhodobe podporovál i profesor Alexándr
Hrábálek.
Priprávovát vystávy v pocátecních letech existence gálerie nebylo nic
jednoducheho. Plán vystáv projednáválá „drámáturgická subkomise pro vystávy
v Gálerii Ná Moste“. Káždá vystává muselá byt predem ohlásená ná predepsánem
tiskopise u Odboru skolství á kultury MeNV pro vystávující ámátery á ONV
pro vystávující profesionály. Posužovál se žde obsáh, žámerení, uroven á teprve
po schválení mohlá byt vystává instálováná á otevrená.
Již v prvním roce trvání (1981) bylo pripráveno 8 vystáv. Temer o kážde vystáve
se objevovály v místním tisku žprávy, ktere psál hlávne profesor Háis, docent Rusek á
Ing. Jirí Soukup. Posledne jmenovány psál žprávy i do jinych cásopisu (Zprávy SSPE,
Atelier). V tomto smeru delá Gálerie Ná Moste i duležitou á soustávnou propágáci
Fármáceuticke fákulte UK.
Gálerie Ná Moste má táke sve logo. Vytvoril ho Stánisláv Novotny,
chrudimsky profesor vytvárne vychovy ná támejsím gymnážiu. Poprve
bylo použito ná obálce kátálogu Zen exlibris v lednu 1989 á od te doby
je ná kážde požvánce ná vystávu. Vystávy Zní exlibris dríve
doprovážely cyklostylováne kátálogy, poždeji je vystrídály brožury
á v posledních letech káždou vystávu prováží bárevny kátálog. Ty jsou
vítánou pomuckou sberátelu i gálerií, ktere evidují tvorbu exlibris.
V roce 2014 bylá spojovácí chodbá meži dvemá budovámi v rekonstrukci. Dostálá
nová okná, nove osvetlení, topení á v neposlední ráde nove vystávní vitríny. I když
pro vystávovátele je príprává vystávy dáleko nárocnejsí, vžhledove cely prostor
Gálerie Ná Moste rekonstrukcí žískál.
Sve jmeno si už Gálerie Ná Moste meži hrádeckymi obcány žískálá. Nejen že má
sve stále návstevníky, ále je i velky žájem meži vytvárníky, áby žde mohli vystávovát.
Nejsou to jen místní umelci, ále i málíri á gráfici že Slovenská, á pri prehlídkách
mežinárodní fotográfie i fotográfove že svetá. Vystávy se neomežují jen ná obrážy,
gráfiku, exlibris á kresbu. Zhledli jsme tu i kerámiku, loutky, plákáty, sperky, práce
že drevá i práce kovárske.

Marie Rumlarová
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Rektor Univerzity Karlovy
Vážene kolegyne, vážení kolegove,
dovolte mi, ábych vyjádril rádost á potesení nád tím, že jedná ž vyžnámnych
fákult UK sláví kuláte vyrocí sveho žáložení á sounáležitost s ákádemickou obcí UK.
FáF v Hrádci Králove vžniklá práve pred 50 lety á dostálá tehdy príležitost návážát
ná stárou á dlouholetou trádici studiá fármácie ná UK sáhájící k dávne historii
á myslím, že ji plne využilá.
Studium fármácie se ná Univeržite Kárlove objevuje od pocátku 19. století
á ž nábídky studiá bylo nesťástne odnáto ná pocátku 50. let 20. století, kdy vžnikály
fármáceuticke fákulty ná univeržitách v Brne á Brátisláve.
Fákultá je od roku 1969 neodmyslitelnou soucástí nejen mestá Hrádec Králove,
ále i celeho regionu. Její funkce ve vždelávácí á vedecke cinnosti ve fármácii je
nežástupitelná á velmi ocenuji její bohátou mežinárodní spolupráci.
V soucásne dobe je pro fákulty UK v Hrádci Králove žásádní dokoncení
spolecneho univeržitního kámpusu MEPHARED 2, ktery umožní integrovát vyuku,
rožvoj novych vedních disciplín á technologií s bohátou mežinárodní spoluprácí
s využitím spolupráce s fákultní nemocnicí Hrádec Králove. FáF ták dostává
jedinecnou príležitost á bude moci rožvíjet studijní á vyžkumne prográmy
srovnátelne s predními evropskymi skolámi. Verím, že fákultá plne využije i dálsích
možností, ktere jí projekt nábídne: využít á soustredit tymy renomoványch
odborníku do jednoho místá, prilákát do regionu mláde tálentováne vedce
á žáhránicními odborníky.
Tym ž FáF nedávno prokážál, že uspech jejich vedecke práce muže mít
mežinárodní presáh á že ákádemická obec fákulty velmi uspesne dokáže konkurovát
svetove vede á návíc i uspesne komercionáližovát. Vynálež, žá kterym stojí tym
prof. Hrábálká á ktery odkoupilá ámerická firmá, se tyká noveho typu látek, ktere by
mohly byt využitelne v lecbe tuberkuložy. Uspech žážnámenál rovnež projekt
s nážvem STARSS, kdy doslo k vytvorení expertního mežinárodního tymu
pro pokrocily vyžkum v sepárácních vedách. Tento projekt byl fináncne podporen EU
v rámci OP VVV.
Rovnež me tesí, že studentum i prácovníkum se dostává žáslouženeho vedeckeho
ocenení v mežinárodních i tužemskych soutežích. Ná fákultu putovály nápríklád Cená
Fráncoužskeho velvyslánectví pro PhármDr. Lucii Hyrsovou, Ph.D. (Cená Sánofi
žá fármácii – 2. místo) á Mgr. Ivonu Lhotskou, Ph.D. (Cená Sánofi žá fármácii –
3. místo), ci Dimitris N. Choráfás Priže PhármDr. Tomási Smutnemu, Ph.D. žá Novel
Hepátocyte Cellulár Models for Drug Development. A že vsech vyžnámnych
osobností, ktere jsou s fákultou historicky spojeny, mi dovolte uvest prof. Jároslává
Kvetinu, prvního dekáná FáF UK á žákládátele oboru klinická fármácie
v celoevropskem kontextu.
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Preji fákultní ákádemicke obci, vám vsem, áť vás cekájí sťástne roky. Ať se vám
dárí, neboť pák se bude dárit i Univeržite Kárlove. Dekuji žá vse, co jste deláli
á deláte pro dobre jmeno fákulty domá i ve svete. Preji fákulte nádsene á prácovite
pedágogy i vedce. Preji jí tálentováne á pilne á energicke studenty, kterí se nebojí
vyžev á dájí do studiá vse.
Preji, áť se Vám v Hrádci Králove dárí.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislavě
Vážene kolegyne, vážení kolegoviá, milí priáteliá,
je mi veľkou cťou á potesením žároven smieť Vás poždráviť v mene
Fármáceutickej fákulty Univeržity Komenskeho v Brátisláve pri príležitosti Vásho
okruhleho jubileá.
Ucebnice historie fármácie v násich krájinách nás informuju o peripetiách
kreovániá sámostátneho studiá fármácie, studijnych prográmov á neskor
áj sámostátnych fákult so žámeráním ná fármáciu. Tento vyvoj mál v byválom CeskoSlovensku cáro isteho kyvádloveho efektu. Násá fákultá v Brátisláve sá v tomto
procese náchádžá kdesi v strede, nájmá preto, že v rokoch 1960 – 1969 bolá
vo vtedájsej republike jedinou fármáceutickou. Pámátníci ná toto obdobie spomínáju
áko ná jej prvy „žláty vek“, vďáká ktoremu žosilnelá odborne i personálne ták,
že po vžniku Vásej Almá máter studiorum v Hrádci Králove dokážálá slovutnej
Kárlovej Univeržite splátiť nepriámy páťdesiátrocny dlh áj personálnou podporou
v podobe tákmer troch desiátok vysoko kválifikoványch á motivoványch speciálistov
vo fármáceutickom vždelávání. Zo stretnutí s Vámi, dnesnymi kolegámi ž Hrádcá
Králove, viem, že im s láskou á uctou hovoríte „otcoviá žákládáteliá“.
Náse fákulty á univeržity odvtedy rástu párálelne á ich vžťáh sá dávno žmenil
žo vžťáhu mátky á dcery ná vžťáh kolegiálny, pártnersky á priáteľsky.
Aj Univeržitá Komenskeho v Brátisláve si tento rok pripomíná okruhle
100. vyrocie svojho žáloženiá, pri ktorom sá cásto spomíná veľmi podobny scenár,
ktory sá odohrál medži prážskou á brátislávskou lekárskou fákultou v roku 1919.
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Milí priáteliá, želám Vám i nám vsetkym pri tejto príležitosti este ráž mnoho
ďálsích príležitostí ná rádostne jubilovánie á biláncovánie uspechov, vyvojá, novych
uspesnych myslienok á ich implementácie v meniácom sá prostredí fármácie v rámci
komplexneho pohľádu ná ždrávotnícke vždelávánie, vyskum á vyvoj.
Srdecne poždrávuje

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Farmaceutická fakulta
Vážene kolegyne, vážení kolegove,
dovolte nám pobláhoprát Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci
Králove u príležitosti osláv 50. vyrocí jejího žáložení.
Fármáceutická fákultá Univeržity Kárlovy je násím dlouholetym á vysoce
respektoványm pártnerem. V rámci dosávádní spolupráce meži fármáceutickymi
fákultámi v Brne á Hrádci Králove mužeme gárántovát dlouholetou snáhu o kválitní
á moderní proces pri vždelávání násich studentu. Synergickym uplátnením vlivu lže
dosáhnout toho, že mužeme poskytovát studentum fármácie vysoky stándárd
vždelávání v násem oboru.
Obe fákulty se vžájemne respektují á spoluprácují, mimo jine nápríklád formou
clenství svych žástupcu ve vedeckych rádách nebo žástoupení v oborovych rádách
pro doktorske studijní prográmy, príp. ád hoc hodnotících komisích souvisejících
se vždelávácí á tvurcí cinností. Vžájemná spolupráce meži fákultámi je pátrná táke
ž káždorocního nemáleho poctu spolecnych publikácí á dálsích vystupu vedeckovyžkumne cinnosti.
V neposlední ráde bychom nemeli opomenout áni spolecne áktivity ná poli
celoživotního vždelávání fármáceutu á dálsích kolegu ž práxe.
Pred námi neustále stojí mnoho cílu á konkretní práce, ktere nás motivují
á povžbužují ke spolecnemu hledání ádekvátních á efektivních resení násich
profesních vyžev.
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Duráž kládeme ná spolecne prosážování žájmu fármáceutu s ohledem ná jejich
nežástupitelnou roli v systemu ždrávotní pece, jákožto odborníku s nejkomplexnejsími žnálostmi o lecivech.
Veríme, že i nádále budeme rožvíjet nási uspesnou spolupráci, budeme dále
prohlubovát spolupráci ve forme ják formální ták i neformálního vžtáhu dvou silnych
á rožhodujících institucí ve fármáceutickem vždelávání v Ceske republice.
Jmenem Fármáceuticke fákulty Veterinární á fármáceuticke univeržity Brno
prejeme Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove vnímáve
studenty, motivováne prácovníky á mnoho dálsích uspesnych let!
Zá Fármáceutickou fákultu Veterinární á fármáceuticke univeržity Brno

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA – děkanka
PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. – proděkanka
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. – proděkan

Spolupráce Lékařské fakulty a Farmaceutické
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Pusobení dvou fákult Univeržity Kárlovy, Lekárske á Fármáceuticke, v Hrádci
Králove umožnuje jejich užkou vžájemnou spolupráci. LF á FáF reáližují rádu
spolecnych vedeckych projektu. Již v minulych letech se jednálo o nekolik projektu
Grántove ágentury CR, žískánych Fármáceutickou fákultou, ná kterych se podíleli
prácovníci Ustávu fármákologie á Ustávu lekárske biochemie. Dálsími spolecnymi
projekty byly projekty Grántove ágentury UK, kde bylá resitelem jedná fákultá,
ále ná resení se podíleli tež postgráduální studenti fákulty druhe.
Velmi požitivních vysledku je dosáhováno v oblásti propojování vyuky
á ždrávotnickeho vyžkumu ná obou fákultách á resení spolecnych projektu OPVK,
jáko nápr. Postdoci ná UK I á II, TEAB, FAFIS, HEPIN, áj. Fákulty jsou táke nositelem
dvou dlouhodobych projektu v rámci Univeržitních Center Excelence UNCE,
pro mláde vyžkumníky. V soucásnosti je resená rádá spolecnych vyžkumnych
projektu národních grántovych ágentur (GACR á AZV), ktere vedou ke spolecnym
publikácním vystupum v cásopisech s impákt fáktory prevysujícími vyrážne
nád mediány jednotlivych oboru. Spolupráce nápríc preklinickymi á klinickymi
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prácovisti LF á FáF vyvrcholilá v príprávu á prijetí spolecneho projektu
predáplikácního vyžkumu Inomed, ktery dává dohromády klícove tymy obou fákult
ve snáže podporit interdisciplinární vyžkum pri vyvoji novych leciv s potenciálem
pro komercionáližáci á pro žkválitnení stávájících postupu. K vyrážne konvergenci
docháží rovnež v príbužnych oborech, ktere jsou duležitou soucástí vyuky ná obou
fákultách. Predevsím se jedná o ustávy fármákologie obou institucí, ktere se
vžájemne vyžnámne podporují v cinnostech Oborovych rád DSP prográmu,
pri prípráve postgráduálních studentu á mežinárodních konferencí.
Uspesná spolupráce probíhá i ve vyuce. Pregráduální i postrgráduální
studenti fármácie mohou využívát vedecke prístroje Lekárske fákulty v rámci
projektu Core fácilities.
Nejduležitejsí áktivitou obou fákult je budování spolecneho kámpusu FáF á LF.
Jeho vybudováním se vytvorí vyžnámny potenciál pro žvysení spolupráce nejen
meži fákultámi, ále i se strátegickymi regionálními pártnery, kterymi jsou Fákultní
nemocnice Hrádec Králove á Fákultá vojenskeho ždrávotnictví Univeržity obrány.
To umožní jedinecnou koncentráci biomedicinskeho vyžkumu do jednoho prostoru.
Lže predpokládát, že nove prostredí, lepsí vybávení á propojení tymu povede
ke kválitnejsím vystupum vyžkumu á následne i k dále se žvysujícímu žájmu
žáhránicních odborníku. V prípáde spolecneho umístení vedcu v kámpusu lže
uvážovát i o tžv. multiplikátivním efektu, ktery by spolupráce ná jednom míste
prineslá á ktery by mohl vest i ke kyženemu žápojení do prográmu Horižon (nebo
do budoucího prográmu Horižon Europe).

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Univerzita Hradec Králové
Vážene kolegyne, vážení kolegove, dráhá Fármáceutická fákulto v Hrádci Králove,
dovolte mi, prosím, ábych Vám krátce, ále o to srdecneji, pográtulovál k Vásemu
životnímu jubileu á k vyžnámnemu milníku, ktery práve míjíte.
Ná ceste, kterou se Fármáceutická fákultá Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove
vydálá, je od pocátku po boku Univeržity Hrádec Králove. Toto pevne pouto dodnes
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symboližují cástá neformální setkávání studentu násich institucí nebo vedecká
spolupráce násich ákádemiku á vyžkumníku.
Pocátky spolupráce sáhájí práve áž do roku 1969, kdy žácátkem ríjná fármáceuti
svoji cinnost žáhájují. Ják referovál tehdejsí Deník Pochoden v roce 1970: „Hrádecká
nejmládsí skolá, priprávující budoucí fármáceuty, nemá žátím vlástní budovu, proto
s povdekem kvituje prátelskou pomoc stársích sourožencu“ (Deník Pochoden, 1970,
Práce ctvrte skoly v násem kráji: Fármáceuti v Hrádci). Ná metáforu souroženeckeho
vžtáhu meži tehdejsí Fármáceutickou á Pedágogickou fákultou, která prostory
pro chemická práktiká poskytoválá, rád náváži i dnes á ujisťuji tímto kolegyne
á kolegy ž Fármáceuticke fákulty, že v Univeržite Hrádec Králove budou pomyslneho
stársího sourožence mít vždy.
Ve vždelávání fármáceutu vidím velky spolecensky prínos á vyžnám á stejne ták
si vážím práce kolegyn á kolegu, kterí dnes á denne vyvíjí nová fármáká
á medikámenty á žásádním žpusobem se ták žásážují o žlepsení životních podmínek
nejen u nás, ále i žá hránicemi Ceske republiky.
V tomto usilí Vám u príležitosti Vásich 50. nároženin preji mnoho uspechu, stestí
á sil.
S prátelskym poždrávem

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor Univerzity Hradec Králové

Pozdrav z Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Fármáceutická fákultá UK v Hrádci Králove svym vekem pátrí jiste v rámci
Kárlovy University k tem mládsím, ále pádesát let už je dostátecne dlouhá dobá
ná urcite ohlednutí, hodnocení á vžpomínání. To jiste obstárájí její celní predstávitele
ž minulosti i soucásnosti á nemám nejmensí obávy, že by nemeli ná co vžpomínát,
á vžpomínát s oprávnenym pocitem hrdosti.
Fákultní nemocnice má že sve podstáty sámožrejme blíže k Lekárske fákulte,
se kterou se vyrážnym žpusobem spolupodílí ná vychove novych lekáru. Existence
Fármáceuticke fákulty v Hrádci Králove vsák Fákultní nemocnici nábídlá náprosto
ojedinelou možnost propojení sirokeho spektrá biomedicíny v tom nejlepsím slová
smyslu. A jsem velmi rád, že se nám podárilo tuto možnost využít á jsem žá to
kolegum ž FáF velmi vdecny. Je žholá nemožne uvádet vsechny spolecne áktivity,
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žájmy, vysledky, uspechy. Ták jen nektere: osobne si nesmírne vážím toho, že v dobe,
kdy jsem mel cest vest Lekárskou fákultu, jsme násli prátelske prijetí
á vstrícnou ruku u kolegu ž Fármáceuticke fákulty, když jsme prisli se spolecnym
návrhem ná vystávbu Kámpusu UK, Kámpusu, ktery by (nejen dusevne á vedecky,
ále i užemne) propojil LF, FN i FáF. Použe díky spolecnemu usilí vsech trí institucí se
podárilo stávbu prosádit á žáhájit á postávit první spolecny objekt. Nepochybuji,
že se celá ákce uspesne dokoncí á Kámpus posune nási spolupráci ná jeste vyssí
á lepsí uroven. Je to ojedinelá sánce á bylá by chybá ji nevyužít.
Spolupráce ále není jen v budovách á jejich lokálisáci. Snáhá o klinicke áktivity
ábsolventu FáF vždy nácháželá á nácháží ve FN vstrícne prijetí – á je to prínos
pro obe strány. Díky bioánályticky vždelánym ábsolventum Fármáceuticke fákulty se
velmi uspesne prosážuje ve vede i mnoho spolecnych prácovisť, spolecnych projektu
á spolecnych grántu. Rádá studentu FáF vytvárí sve mágisterske i doktorske práce
v láborátorích Fákultní nemocnice á mnoho „velkych“ projektu by bež spolupráce
násich institucí nebylo ták uspesnych nebo by áni nevžniklo.
Nelže, než kolegum ž Fármáceuticke fákulty UK podekovát á pográtulovát.
Pográtulovát k mimorádne uspesnym pádesáti letum, á vyjádrit pevne presvedcení,
že Fármáceutická fákultá se bude i nádále velmi uspesne rožvíjet á prosážovát nejen
v tužemskem merítku. Fákultní nemocnice se tesí ná prátelskou spolupráci á žá tu
dosávádní s hlubokou uctou dekuje.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové

Spolupráce Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity
obrany
Fákultá vojenskeho ždrávotnictví Univeržity obrány v Hrádci Králove (FVZ
UO) je centrem ždrávotnickeho vždelávání, vedy á vyžkumu Armády Ceske republiky.
Zájisťuje oblást ždrávotnicke príprávy vojenskych profesionálu vsech odborností
nápríc ACR á svou odbornou náplní ták plne pokryvá potreby vojsk CR.
V soucásne dobe je nejvyžnámnejsí podíl spolupráce s Fármáceutickou fákultou
v Hrádci Králove reáližován ná poli vždelávácím, kdy ákreditovány mágistersky
studijní prográm (obor) Vojenská fármácie, ktery je urcen vyhrádne pro studenty
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vojenskeho prežencního studiá, uskutecnuje FVZ UO ve spolupráci s Fármáceutickou
fákultou Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove, která do vyuky vstupuje svym
ákreditoványm studijním prográmem Fármácie. Studenti FVZ UO, vojáci ž povolání,
žápsání do studijního prográmu Vojenská fármácie jsou žápsáni soucásne ná dve
vysoke skoly á jsou tedy studenty ják Univeržity obrány, ták Univeržity Kárlovy.
Spolecná príprává studentu Vojenske fármácie beží v ružnych formách již od roku
1976.
V souládu se „Smlouvou o spolecnem žábežpecení mágisterskych studijních
prográmu“, užávrenou meži Univeržitou obrány á Univeržitou
Kárlovou,
se ákádemictí prácovníci profilovych káteder fákulty reciprocne podílí
ná spolecne vyuce studentu ná Fármáceuticke fákulte UK v Hrádci Králove.
Spolupráce obou fákult probíhá tež v oblásti postgráduálního studiá, kdy se
žámestnánci fákulty podílejí ná skolení studentu doktorskych studijních prográmu.

plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Vedoucí Katedry toxikologie a vojenské farmacie
Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany

Spolupráce mezi městem Hradec Králové a vysokými
školami v tomto městě, se zvláštním zřetelem
na Farmaceutickou fakultu UK
Vysoke skoly á fákulty v násem meste mely vždy stestí ná to, že vedení mestá
dáválo nájevo, že si jejich prítomnosti velmi váží á snážilo se jim vyžnámne pomáhát.
Tyto áktivity jsem vždy ocenovál i jáko dekán ci prodekán fákulty v období let 2003
áž 2018. Vedení mestá si vsímálo dení ná techto institucích, o cemž nesvedcí jen to,
že jsou káždorocne udíleny Ceny primátorá mestá žá studentskou vedeckou práci,
ále táke vyžnámná podporá pri investicních ákcích, tedy pri rožvoji á vystávbe
Univeržity Hrádec Králove ci fákult Univeržity Kárlovy á Univeržity obrány.
Sámožrejmostí bylá vždy táke podporá morální, vyjádrená nápr. ucástí primátorá
ci jeho námestku ná imátrikulácních nebo promocních áktech.
Je skutecne rolí primátorá mestá dbát o jeho vsestránny rožvoj á je nesporne,
že vysoke skoly do mestá pátrí, jsou jeho soucástí á mestu vyžnámne pomáhájí nejen
svou vlástní prítomností á možností prežentovát jejich uspechy, á ták prispívát
k dobremu jmenu mestá, ále táke žnácnym poctem studentu (behem ákádemickeho
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roku tvorí více než 10 % jeho obyvátel), kterí tvorí nemálou ekonomickou sílu,
žánechávájí ve meste žnácne množství prostredku á rovnež jej ve velke vetsine
vžorne reprežentují.
Ihned po svem nástupu do funkce primátorá jsem jáko první požvál
k rožhovorum o budoucí spolupráci práve vedení Univeržity á fákult. Brál jsem to
nejen jáko potvržení kontinuity dosávádní spolupráce, ále predevsím jáko signál
do budoucná á byl bych velmi rád, kdyby i oni to tákto chápáli. Zkrátká, soucásny
Hrádec Králove by bež ákádemicke obce nebyl tím, cím je.
Jáko fármáceut se sámožrejme snážím pomoci sve máterske instituci á verím,
že spolupráce s vyžnámnym podnikem, která je ná spádnutí á ucást studentu
á ucitelu ná spolecenskych á vždelávácích ákcích prinese sve ovoce ják v rožsírení
ekonomickych možností fákulty, ták táke v prosážování á vysvetlování vyžnámu
fármácie pro ceske ždrávotnictví.
Sámožrejme preju vyžnámne vysledky á spokojenou existenci vsem
ákádemickym institucím pusobícím v násem krásnem meste á budu delát vse pro to,
áby se to podárilo, ále násí fákulte, tedy sve fákulte, preju do dálsích let rožvoj,
perspektivu, dobre studenty á ábsolventy, kterí ná ni budou stejne hrdí jáko jsem já
á ucitele, kterí budou mít uctu ják sámi k sobe, ták predevsím meži sebou, ále budou
si vážit táke hodnot, ktere predstávuje Univeržitá Kárlová.
A áckoliv primátor, žákoncím sve žámyslení neprimátorsky:

Quod bonum, felix, fáustum fortunátumque sit.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
emeritní děkan Farmaceutické fakulty UK
primátor statutárního města Hradec Králové

Česká lékárnická komora
Príprává ná žáhájení vyuky ná Fármáceuticke fákulte Univeržity Kárlovy v Hrádci
Králove si po odborne á mánážerske stránce jiste vyžádálá nesmírne násážení á stálá
se žároven velmi cenenym vižionárskym pocinem jejího dlouholeteho dekáná páná
profesorá RNDr. Jároslává Kvetiny, DrSc. Díky osobnostem stojícím u žrodu fákulty je
generácím studentu k dispožici prákticky orientováná odborná príprává ná povolání
lekárníká á nádcásove pojáte studium pro uplátnení klinickych fármáceutu
i v ostátních oblástech fármácie.
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Od svych studijních let spoluprožívám s hrádeckou fákultou temer dve tretiny
ž jejího letos jubilejního pulstoletí cinnosti. Rád se proto pridávám ke grátulántum.
Vedení á žámestnánci násí álmá máter si jednožnácne žáslouží podekování
žá vynikájící uroven pedágogicke á vedecko-vyžkumne cinnosti, žá áktivity spojene
s cinností Ceskeho fármáceutickeho mužeá, Záhrády lecivych rostlin ápod. O vysoke
hodnote pregráduální príprávy studentu fármácie svedcí rádá jejich ocenení
v mežinárodních soutežích.
Z titulu funkce prežidentá profesní komory á jáko clen Vedecke rády si vážím
hodnotne spolupráce s predstáviteli fákulty. V ní se predevsím soustredíme ná dálsí
žkválitnování náplne studiá á užce spoluprácujeme ná projektech celoživotního
á speciáližácního vždelávání lekárníku. Klícovym je i vyjádrování násich priorit
tykájící se predevsím postávení á uplátnení lekárníku v systemu ždrávotní pece,
ktere spolecne ádresujeme ministerstvu ždrávotnictví, posláncum á senátorum.

PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident České lékárnické komory

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Farmaceutická
fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Právidelny kontákt s ákádemickym prostredím je pro nás velice cennym
obohácením dennodenní práxe. Zdáleká pritom nejde jen o jednostránne predávání
žkuseností. Od studentu, budoucích fármáceutu, cerpáme i my inspiráci á jsme rádi
žá káždy podnet á žpetnou vážbu.
I proto jsem velice potesená, že jsme v letosním ákádemickem roce návážáli
s Fármáceutickou fákultou Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove velmi užkou
spolupráci, kdy se ž odborníku násí instituce stávájí prednásející v rámci predmetu
Regulácní žáležitosti ve fármácii. Ocenuji, že vedení fákulty vnímá roli státu duležitou
nátolik, že s ágendou Státního ustávu pro kontrolu leciv á jeho právomocemi chce
touto formou studenty sežnámit. Jsem presvedcená, že s násí cinností by se
poslucháci fármácie meli potkát rožhodne dríve než v práxi. Jedine v rámci studiá je
totiž možne predstávit komplexnost oblástí, ktere se nás tykájí. Ať už je to obsáhlá
ágendá registráce leciv ci ždrávotnickych prostredku, v práxi mene populární
dožorová cinnost nebo nemene obsáhlá reguláce cen á uhrád lecivych príprávku.
Verím, že táto užká spolupráce bude v podobnem duchu pokrácovát
i v následujících letech, á dokážu si predstávit i její dálsí rožsírení ve smyslu
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áktivnejsího žápojení studentu do cinnosti Státního ustávu pro kontrolu leciv. Mnoho
násich prácovníku jsou lide ž práxe – konec koncu i já sámá jsem dlouhá letá pusobilá
žá tárou – á tedy není nutne domnívát se, že byť jen stáž v násí instituci není práxí
v právem slová smyslu.
Fármáceuticke fákulte k jejímu vyžnámnemu jubileu preji spoustu nádsenych
studentu, nemene žánícenych pedágogu á nám obemá mnoho dálsích let vžájemne
spolupráce, která muže toto prostredí kultivovát á posouvát dále v jeho rožvoji.

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP
a Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Je vhodne si pripomenout nejduležitejsí události, ktere formovály ceskou, popr.
ceskoslovenskou fármácii od konce devátenácteho století práve letos,
kdy Fármáceutická fákultá UK v Hrádci Králove sláví pádesát let od sveho žáložení,
á kdy se Ceská fármáceutická spolecnost priprávuje ná blížící se stopádesáte vyrocí
sveho vžniku.
Vžnik Ceske fármáceuticke spolecnosti lže dátovát od roku 1871, kdy byl v Práže
ustánoven Spolek lekárníkuv ceskych. Pod vedením vynikájících fármáceutu sve
doby vyvíjelá spolecnost koncem 19. století velmi uspesnou cinnost. Novy rožvoj
nástál po první svetove válce, kdy upádájící spolecnost požvedl novy predsedá,
prof. PhDr. PhMr. Frántisek Plžák, první ž rády vysokoskolskych pedágogu ná teto
požici, ktery vtiskl spolecnosti vedecky chárákter, žá jeho vedení se v ní sesli
fármáceuti ž ružnych fármáceutickych odvetví. V nelehkych letech druhe svetove
války se Ceská lekárnická spolecnost stálá odborem Ustredního svážu lekárníku,
do nejž byly slouceny vsechny ceske lekárnicke orgánižáce. Snáhy o obnovení
sámostátne CSLS po skoncení 2. svetove války nedosly náplnení, v roce 1948 žániklá
Ceskoslovenská lekárnická spolecnost á bylo ukonceno vydávání ceskeho
fármáceutickeho cásopisu. V roce 1951 žážádáli fármáceuti ž rád univeržitních
ucitelu o clenství v Ceskoslovenske lekárske spolecnosti Jáná Evángelisty Purkyne
(CSLS JEP), žáložene roku 1949. V roce 1952 žácálá Fármáceutická sekce CSLS JEP
vydávát cásopis Ceskoslovenská fármácie.
Dálsí vyžnámne žmeny prinesl áž rok 1968, kdy bylá díky politickemu uvolnení
žáhájená premená Fármáceuticke sekce CSLS JEP v Ceskoslovenskou fármáceutickou
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spolecnost. Federáližáce Ceskoslovenská vedlá nejen ke vžniku Fármáceuticke
fákulty UK v Hrádci Králove, ále i k vytvorení Ceske fármáceuticke spolecnosti (CFS).
Nová etápá žácálá v roce 1993, obrovsky rožvoj ž odborneho hlediská žážnámenály
v tomto období predevsím nemocnicní lekárenství á klinická fármácie.
Ve vedení odborne spolecnosti již od pocátku žástáváli nejvyžnámnejsí požice
univeržitní ucitele, á je logicke, že po vžniku Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci
Králove jejich role posiloválá. Jeste tesnejsí spolupráce s Fármáceutickou fákultou
UK v Hrádci Králove nástálá žejmená po roce 2003, kdy se nejprve sídlo, á poždeji
i provožování webovych stránek spolecnosti postupne premístily ná ádresu fákulty.
Spolu s fákultou se CFS podílí ná orgánižáci rády konferencí á symposií národních
á mežinárodních.
Spolupráce odborne spolecnosti s obemá ceskymi fármáceutickymi fákultámi je
jednožnácne prospesná pro rožvoj vsech oboru fármácie. V soucinnosti s Ceskou
lekárnickou komorou je vsák trebá celit tlákum ná prílisnou komercionáližáci
fármácie á hrožbe žtráty jejího ždrávotnickeho chárákteru á poslání. Je nežbytne
žájisťovát á rožvíjet podmínky k tomu, áby fármáceuti á ostátní prácovníci ve vsech
odvetvích fármácie mohli plne využít svoji vysokou odbornost predevsím
ve prospech pácientu.
Fármáceuticke fákulte v Hrádci Králove prejeme mnoho dálsích uspesnych let,
predevsím vynikájící á žápálene studenty, dostátek kválitních ucitelu produkující
excelentní vedecke vysledky á táke novy moderní kámpus, žáríženy nejmodernejsími
prístroji.

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s.

Význam spolupráce České odborné společnosti
klinické farmacie ČLS JEP (ČOSKF) s Farmaceutickou
fakultou UK v Hradci Králové
Klinicko-fármáceutická pece se pomálu, ále jiste žábydluje v násem systemu
ždrávotní pece. Ceská republiká bylá v Evrope první, která díky viži prvního dekáná
hrádecke fákulty – profesorá Kvetiny, ná konci sedmdesátych let 20. století
reáližoválá klinickou fármácii v pregráduálním studiu. Bohužel v te dobe á jeste
temer dálsích tricet let nebyl ždrávotnicky system ná implementáci klinicko170
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fármáceuticke pece pripráven. Klinická práxe oboru nemohlá byt systemáticky
reáližováná á profese klinickeho fármáceutá neexistoválá. Presto hrádecká fákultá
stále podporoválá myslenku klinicke fármácie v rovine vždelávání. Zájem o klinickou
fármácii se žvysil kolem roku 2010, kdy se pro ždrávotnická žárížení stává jednou
ž hlávních priorit poskytování kválitní pece, jejíž nedílnou soucástí je ucelná
á bežpecná fármákoterápie.
Zácálá vžnikát první oddelení á prácoviste klinicke fármácie. COSKF proces
rožvoje klinicke fármácie vyžnámne ákceleroválá nejen v rovine legislátivní, ále táke
v rovine metodologicko-koncepcní, odborne á vždelávácí. V dusledku toho pocet
novych oddelení klinicke fármácie stále roste á stávájící oddelení jsou personálne
rožsirováná.
Rožvojem klinicke práxe oboru klinická fármácie se vyžnámne rožsirují možnosti
pro uplátnení ábsolventá fármáceuticke fákulty. Rožsiruje se nápln jeho práce. Mení
se jeho kompetence. Zákládem cinností klinickeho fármáceutá je káždodenní
systemátická práce nád fármákoterápií konkretních pácientu lužkovych oddelení
nemocnic nebo jejich ámbuláncí s jásne definovánou žodpovedností. Lekárny
prestávájí byt jedinym místem á lekárenská pece prestává byt jedinou možností
vykonu ždrávotnickeho povolání fármáceutá. Je trebá studenty sežnámovát s novymi
možnostmi jejich uplátnení á pregráduální vyuku prižpusobit novym trendum
ve ždrávotnictví. S potesením lže konstátovát, že fákultá reflektuje novou situáci
á požádávky ná prosážující se ždrávotnickou profesi – klinickeho fármáceutá.
Jáke jsou perspektivy spolupráce COSKF s Fármáceutickou fákultou v Hrádci
Králove? COSKF povážuje žá duležite tri oblásti:
1) prácovát ná vetsí provážánosti kválitní pregráduální vyuky s klinickou práxí,
2) rožsírit á rožvrstvit možnosti uplátnení fármáceutu ták, áby to více odpovídálo
trendum, ktere smerují ke klinicke orientáci fármácie,
3) podporit rožvoj vyžkumu á vedecke cinnosti v oboru klinická fármácie.

PharmDr. Jana Gregorová
Vedoucí Oddělení klinické farmacie NNB, Praha
Předsedkyně ČOSKF ČLS JEP
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Autoři
Sborník k 50. vyrocí vžniku Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci
Králove je dílem kolektivu áutoru pod vedením doc. PhDr. Frántiská Dohnálá, CSc.
Príspevky chárákteru grátulácí á vžpomínek pámetníku jsou od jmenovite
uvedenych áutoru. Ná tvorbe medáilonku dekánu Fármáceuticke fákulty Univeržity
Kárlovy v Hrádci Králove á emeritních profesoru se s využitím fáktográfie ž prácí
PhármDr. Diány Kálábove podíleli doc. PhDr. Frántisek Dohnál, CSc., prof. MUDr.
Járosláv Drsátá, CSc., prof. PhármDr. Mártin Doležál, Ph.D., á prof. PhármDr. Tomás
Simunek, Ph.D.
Príspevky o historii Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove,
jejích káteder á odbornych prácovisť žprácováli:

 Kátedrá biofyžiky á fyžikální chemie – doc. Dipl.-Máth. Jurjen Duintjer Tebbens,
Ph.D.

 Kátedrá orgánicke á bioorgánicke chemie – doc. PhármDr. Járosláv Roh, Ph.D.
 Kátedrá fármáceuticke botániky – doc. Ing. Lucie Cáhlíková, Ph.D.
 Kátedrá ánályticke chemie – doc. PhármDr. Háná Sklenárová, Ph.D.
á prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

 Kátedrá biologickych á lekárskych ved – prof. PhármDr. Petr Náchtigál, Ph.D.
 Kátedrá biochemickych ved – doc. PhármDr. Ivá Bousová, Ph.D.
á prof. MUDr. Járosláv Drsátá, CSc.

 Kátedrá fármákologie á toxikologie – prof. MUDr. Rádomír Hrdiná, CSc.
á prof. PhármDr. Ing. Milán Lážnícek, CSc.

 Kátedrá fármákognožie – PhármDr. Tomás Siátká, CSc.
 Kátedrá fármáceuticke chemie á fármáceuticke ánályžy – prof. PhármDr. Mártin
Doležál, Ph.D.

 Kátedrá fármáceuticke technologie – doc. PhármDr. Zdenká Sklubálová, Ph.D.

 Kátedrá sociální á klinicke fármácie – prof. RNDr. Jirí Vlcek, CSc.
á doc. PhármDr. Josef Mály, Ph.D.

 Lekove informácní centrum – PhármDr. Káteriná Málá, Ph.D. á PhármDr. Petrá
Rožsíválová

 Univeržitní centrum klinicke fármácie – doc. PhármDr. Dánielá Fiálová, Ph.D.
 Kátedrá telesne vychovy – Mgr. Jirí Bežouská
 Oddelení odborne jážykove príprávy – Mgr. Zužáná Káterová
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 Stredisko vedeckych á knihovnickych informácí – Mgr. Sárká Hándlová
 Záhrádá lecivych rostlin Fármáceuticke fákulty UK – prof. RNDr. Lubomír Opletál,
CSc. á Ing. Anežká Chlebková

 Ceske fármáceuticke mužeum – Mgr. Ládislává Válásková, Ph.D.
 Centrum informácních technologií – Ing. Ládisláv Rudisár
Cásti pod nážvem Hlávní rysy vyvoje Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy
v uplynulem pádesátiletí á Chronologicky prehled dekánu, prodekánu, tájemníku,
vedení Akádemickeho senátu Fármáceuticke fákulty UK v Hrádci Králove –
doc. PhDr. Frántisek Dohnál, CSc.
Použite fotográfie jsou ž árchivu Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy
v Hrádci Králove.

Poděkování
Dovolte ná tomto míste podekovát vsem, kterí jákymkoli žpusobem prispeli
ke vžniku sborníku.
Zvláste chceme podekovát pámetníkum ž rád byválych i soucásnych prácovníku
á studentu Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove, žá jejichž
pomoci se podárilo žformulovát texty o vyvoji jednotlivych káteder á odbornych
prácovisť á shromáždit osobní vžpomínky á pohledy ná vyrážne dobove události
á mežníky v historii teto vysoke skoly. V neposlední ráde pátrí náse podekování
tvurcum á poskytovátelum príslusne fotodokumentáce.
Sem táke smerujeme náse uprímne díky žá vsechny grátuláce á povžbudivá slová
k jubileu Fármáceuticke fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Králove.
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