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UNIVERZITA KARLOVA,  FARMACEUTICKÁ FAKULT A V HRADCI KRÁLOVÉ  

SLOVO ÚVODEM 

Vá ž ená  fármáceutická  ver ejnosti, vá ž ení  c tená r i, 

listujete vstupní mi strá nkámi slávnostní ho sborní ku Fármáceuticke  fákulty 
Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love , ktery  je vydá n pr i pr í lež itosti jubileá 50 let 
její ho trvá ní . Dovolte ná m proto uve st ne kolik u vodní ch požná mek k jeho pojetí  
á obsáhu.  

Podobne  jubilejní  publikáce vys ly již  v minuly ch le tech, á to u pr í lež itosti 20. á 25. 
vy roc í  existence fákulty. První  ž nich do žnác ne  mí ry žástí nily udá losti Listopádu 
1989, od vydá ní  druhe  uplynulo již  c tvrtstoletí . Obe  publikáce vs ák spojovál 
neopákovátelny , kroniká r sky  žá žnám de ju  á udá lostí , jehož  tvu rcem byl veliká n c eske  
fármáceuticke  historiográfie á mužejnictví  doc. RNDr. PhMr. Vá cláv Rusek, CSc. Vedle 
du lež ity ch fákt obsáhovály jejich strá nky otevr ene  u dáje o osobá ch, což  ž hlediská 
souc ásne  legislátivy (GDPR) už  bohuž el není  snádno proveditelne . 

Ná s  souc ásny  jubilejní  sborní k je koncipová n odlis ne , pr esto se snáhou žáchytit 
á pr ipomenout álespon  to nejdu lež ite js í  ž pu lstoletí  historie i souc ásnosti profesní  
pr í právy fármáceutu  ná jejich fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  
á podstátny ch žnáku  vs ech oblástí  c innosti s tí m u žce souvisejí cí ch. 

Historicky  pr ehled struc ne  pr ipomí ná  du lež itá  dátá, udá losti á souvislosti vžniku 
Fármáceuticke  fákulty UK v roce 1969, chárákterižuje vy vojove  trendy sme r ová ní  
v první m dvácetiletí . Záme r uje se ná Listopád 1989 v podmí nká ch fákulty, pr edevs í m 
ož ivuje vu dc í  roli studentske ho hnutí  v pr enesení  duchá revoluc ní ho de ní  
do podmí nek á prostr edí  s koly. Sleduje du lež ite  první  kroky v demokrátižáci 
vnitr ní ch pome ru , orgánižáci studiá, etáblová ní  voleny ch ákádemicky ch orgá nu  
á dáls í ho sme r ová ní  studiá. 

Listopádove  udá losti roku 1989, jejichž  tr icetilete  vy roc í  si souc ásne  
pr ipomí ná me, tvor í  bežesporu žá sádní  mežní k i pro dáls í  c innost á sme r ová ní  nás í  
s koly. Fármáceutická  fákultá Univeržity Kárlovy pros lá tránsformácí , která  žme nilá 
á pr ineslá nove  vy ukove  prográmy studiá, žákotvilá mí sto á u lohu voleny ch 
ákádemicky ch orgá nu  á c initelu , dotklá se orgánižác ní  struktury fákulty, promí tlá se 
do personá lní  oblásti á skládby pedágogicke ho sboru, ve decky ch á vy žkumny ch 
prácovní ku . 

Náprosto nove , dr í ve netus ene  mož nosti se otevr ely v oblásti mežiná rodní  
spoluprá ce á ží ská vá ní  žkus eností  ná žáhránic ní ch ve decky ch á ákádemicky ch 
prácovis tí ch. Plne  se to ty kálo i studentu . Rostlá objektivní  nutnost jážykove  
vybávenosti. Ve dá á vy žkum dostály postupne  nove  impulsy á sme r ová ní  v podobe  
grántove ho žájis te ní  á interdiscipliná rní  spoluprá ce, obme ny pr í strojove ho vybávení . 
Pr í žnác ne  jsou pro nove  období  ná stup á trvále  u silí  mláde  ve decke  generáce. Nove  
koncipováne  doktorske  studium á pr í nos mlády ch ve dcu  pátr í  k nesporny m devižá m 
s koly. 
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Nic ovs em nepr ichá želo sámovolne . Vedení  s koly á volene  ákádemicke  orgá ny 
musely pr ijí mát nová  r es ení , volit pr ijátelne  cesty, pr ijí mát kompromisy. A prá ve  tyto 
peripetie vy voje se snáž í  pr iblí ž it dáls í  strá nky nás eho sborní ku. Jsou žde, pohledem 
souc ásny ch vedoucí ch prácovní ku  káteder, u c elovy ch žár í žení  á odborny ch odde lení , 
žáchyceny urc ují cí  momenty c innosti á vy voje te chto prácovis ť v kontextu novy ch 
mož ností , ále i pož ádávku , ktere  prá ve  historicky otevr el Listopád 1989. Nechybí  áni 
pohled ná vy voj á prome ny personá lní  oblásti. 

Zcelá novy m rysem nás í  publikáce jsou medáilonky jednotlivy ch de kánu  
Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  á oficiá lne  jmenovány ch 
emeritní ch profesoru  Univeržity Kárlovy ž r ád uc itelu  fákulty. Jejich ž ivotní  pr í be hy 
á profesní  profily konkretižují  jednotlivá  vy vojová  období  s koly, pr ipomí nájí  jejich 
žá sluhy ná poli ve dy. Zvlá s te  pák žáujmou odpove di ná otá žky, ktere  detáiližují  
období  vy konu funkce de káná fákulty. Tyto osobní  pohledy se podár ilo soustr edit 
v souvislosti s koncipová ní m diplomove  prá ce ne kdejs í  studentky, dnes 
PhármDr. Diány Kálá bove . De kánu m á emeritní m profesoru m, kter í  ve velke  ve ts ine  
poskytli á verifikováli tyto du ve rne  informáce, pátr í  ná s  vr ely  dí k. 

Historicky cenne  pohledy ná nelehke  poc á tky vy uky fármácie v Hrádci Krá love  
pák obsáhuje vžpomí nká jedne  ž první ch ábsolventek s koly, dnes prof. RNDr. Jármily 
Vins ove , CSc., á áutentic nost átmosfe ry listopádovy ch dní  roku 1989 návožují  
vžpomí nky tehdejs í ho pr edsedy studentske ho stá vkove ho vy boru, dnes Mgr. Liborá 
Schwárže. 

Nás e fákultá spoluprácuje s r ádou pártnersky ch s kol, institucí , orgánižácí  i u r ádu . 
Jejich poselství , poždrávy á pr á ní  u pr í lež itosti kuláte ho jubileá Fármáceuticke  
fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  sámožr ejme  rá di žver ejn ujeme v nás em 
sborní ku. Velmi si jich vá ž í me á de kujeme žá ne . 

Chceme vyslovit náde ji, ž e obsáhová  ná pln  nás eho sborní ku pr ispe je k ož ivení  
vžpomí nek páme tní ku  ná jejich studentská  le tá á uc itele, k prohloubení  chá pá ní  
souvislostí  vy vojovy ch peripetií  Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci 
Krá love  u te ch mláds í ch á v neposlední  r áde , ž e vyžní  jáko pode ková ní  vs em, 
kter í  ná fákulte  pu sobili v minulosti i te m souc ásny m, kter í  nesou á rožví její  její  
žvuc ne  jme no dá l. 

 

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 
de kán Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 
prode kán fákulty pro vne js í  á mežiná rodní  vžtáhy,  

pr edsedá orgánižác ní ho vy boru osláv 50 let Fármáceuticke  fákulty UK 

doc. PhDr. František Dohnal, CSc. 
por ádátel Sborní ku k 50. vy roc í  Fármáceuticke  fákulty UK 
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Fármáceutická  fákultá Univeržity Kárlovy se sí dlem 
v Hrádci Krá love  bylá žr í žená ke dni 1. žá r í  1969.  Toto 
rožhodnutí  se stálo obsáhem pr í slus ne ho vlá dní ho 
nár í žení  c . 100/69 Sb. že dne 31. c ervence 1969 
á žnámenálo nejen vžnik tehdy tr iná cte  fákulty Univeržity 
Kárlovy, ále souc ásne  obnovení  trádice studiá fármácie 
ná tomto uc ení . 

Oficiá lní  slávnostní  otevr ení  nove  fákulty Univeržity 
Kárlovy spojene  s imátrikulácí  první ch 51 studentu  
se uskutec nilo dne 24. ledná 1970. V regioná lní m centru 
vy chodní ch C ech ták pr ibylá – ke stá vájí cí m Le kár ske  
fákulte  Univeržity Kárlovy, Vojenske mu le kár ske mu 
vy žkumne mu á dos kolovácí mu u stávu Jáná Evángelisty 
Purkyne  (dnes Fákultá vojenske ho ždrávotnictví  
Univeržity obrány) á Pedágogicke  fákulte  (dnes Univeržitá 
Hrádec Krá love ) – nová  vysoká  s kolá. 

Od žác á tku existence fákulty stá l dvácet let v její m c ele 
profesor Járosláv Kve tiná, jemuž  se podár ilo ve spoluprá ci 
s kolegiem á kátedrámi postupne  žformovát kválitní  
sestávu vysokos kolsky ch uc itelu  á dáls í ch prácovní ku  
fákulty á konstituovát vs echny nežbytne  souc á sti 
vysokos kolske ho fármáceuticke ho uc ilis te . Pr es te sne  politicke  mántinely tehdejs í ho 
období  „normáližáce“ se ná fákulte  mohlá uplátnit i r ádá uc itelu  á ve decky ch 
prácovní ku , kter í  pr edtí m museli ž politicky ch du vodu  opustit jiná  prácovis te . 
Zá roven  byly kátedry postupne  u spe s ne  dopln ová ny vlástní mi ábsolventy. Fákultá se 
ták rožvinulá v respektovánou rovnocennou ve deckou á pedágogickou souc á st 
Univeržity Kárlovy. Po ve ts inu tohoto období  byli c leny de kánske ho kolegiá 

á u spe s ne  žástá váli funkce 
prode kánu  prof. Kárel Pálá t, 
prof. Ján Solich, 
prof. Vládimí r Jokl 
á prof. Jir í  Gáspáric . C innost 
fákulty á její ho vedení  
v dobe  normáližáce ocenil 
ná žác á tku roku 1990 pr i 
sve  ná vs te ve  fákulty i první  
polistopádovy  rektor Uni-
veržity Kárlovy prof. Pálous . 

Fármáceutická  fákultá 
Univeržity Kárlovy pátr í  
neodmyslitelne  ke koloritu 
me stá á cele ho regionu, plní  
nežástupitelnou funkci 

ve vžde lá vácí  struktur e á v oblásti speciá lní  ve decke  c innosti. První  kroky existence 
fármáceuticke  fákulty vs ák byly požnámená ny obtí ž emi á ž toho plynoucí mi nutny mi 
improvižácemi. Jejich spolec ny m jmenovátelem byl nedostátek vhodny ch prostor 

Žezlo 

Farmaceutické fakulty 
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pro etáblová ní  s koly. Vy uká probí hálá v provižorní ch podmí nká ch celkem 
ná s estná cti mí stech krájske ho me stá, vc etne  prostor by vále  chemicke  uc n ovske  
s koly v Rybitví  u Párdubic. Vy uká bylá c ásto r es ená v blokove  forme , probí hálá 
i v sobotu á nede li.  

Zme ná k leps í mu 
pr is lá poc á tkem roku 
1972, kdy bylá dá ná 
do už í vá ní  montováná  
„Tesko“ budová se dve má 
posluchá rnámi pro 70 
studentu  á seminá rní  
mí stnost o 30 ž idlí ch. 
V r í jnu te hož  roku 
pák probe hlá koláudáce 
deví tipodláž ní  již ní  bu-
dovy, kám se vžá pe tí  
náste hovál de káná t fákul-
ty á kátedry. Stávbá 
severní  budovy žá-
c álá koncem roku 1973, 
její  pr edá ní  do už í vá ní  
nástálo žá dlouho  –  áž  v lednu roku 1980. Mežití m jes te  pr ibylá budová „Tesko II“, 
první  vy uká se žde uskutec nilá s poc á tkem ákádemicke ho roku 1974–1975. 

Formovál se pedágogicky  sbor, jehož  žá klád tvor ili odborní ci, kter í  jednák odes li 
ž brátislávske  fákulty, nebo byli uvolne ni hrádeckou le kár skou fákultou. 
Konstituovály se kátedry, podár ilo se rožvinout jejich žá kládní  funkce i rytmus 
cele ho vysokos kolske ho prácovis te . První  ábsolventi s koly v poc tu 49 byli slávnostne  
promová ni 1. 7. 1974. Poc í náje ákádemicky m rokem 1975/1976 žác álo v 1. roc ní ku 
dvousme rove  studium: ždrávotnicko-fármáceuticky  sme r á sme r vy robne -kontrolní . 

Zác álo budová ní  u c elovy ch žár í žení , již  v roce 1969 bylá žr í žená U str ední  
knihovná, požde ji pr ejmenováná  ná Str edisko ve decky ch informácí , žálož ená bylá 
á vžnikálá první  podobá Záhrády le c ivy ch rostlin ná pronájáte m vojenske m požemku 
v te sne  blí žkosti fákulty. V období  let 1969-1991 bylá souc á stí  kátedry fármáceuticke  
botániky á ekologie. V áreá lu hospitá lu v Kuksu se žác álá odví jet ánábá že 
sve pomocny ch prácí  sme r ují cí ch k vybudová ní  expožic fármáceuticke ho mužeá. 
Fármáceutická  fákultá pr es lá do pove domí  nejs irs í  ákádemicke  obce i hrádecke  
ver ejnosti. Druhá  poloviná 70. let bylá vyplne ná žnác ny m u silí m pr i rožs ir ová ní  
áreá lu s koly, stárosti vs ák pr idá válo žejme ná vlekoucí  se žprovožne ní  severní  
budovy. Pomá háli žde i uc itele  á studenti. K slávnostní mu pr edá ní  budovy vs ák 
mohlo dojí t áž  v lednu roku 1980. 

Hlávní m vy vojovy m rysem s koly od druhe  poloviny 70. let bylo, ž e se rožvinuly 
vs echny pedágogicke  á ve decke  áktivity tvor í cí  profil káž de  vysoke  s koly. V roce 
1973 probe hlá první  obhájobá kándidá tske  disertác ní  prá ce (RNDr. J. Hártl) á první  
obhájobá stejne  u rovne  ve decke  prá ce žáhránic ní ho ve decke ho áspirántá (Dr. Hásán 

Ministr školství M. Vondruška otvírá severní budovu, 1980 
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Mohámed Fárgháli). V u noru 1978 se uskutec nilá první  docentská  hábilitáce. 
Pr iby válo jmenová ní  profesorem v jednotlivy ch oborech. 

Postupne  nábí hály áktivity v oblásti mežiná rodní  spoluprá ce á odborny ch 
kontáktu . Pohybovály se v tehdejs í ch politicky ch intencí ch, tudí ž  byly usme rn ová ny 
á omeženy. V 80. letech se vs ák postupne  dár ilo trend vžá jemny ch kontáktu  se 
žáhránic í m prohloubit, rostl poc et žáhránic ní ch odborny ch stá ž í  uc itelu  á práxí  
studentu . Vedle spoluprá ce 
s moskevsky m Onkologicky m cen-
trem, berlí nskou Humboldtovou 
univeržitou á drá ž ďánskou tech-
nickou univeržitou se stálá nepr e-
hle dnutelny m mežní kem te  doby 
smlouvá o spoluprá ci ve ve de  
s univeržitou v Támpere (její m 
u stávem biologicky ch ve d) á ná sledná  
slibne  rás í cí  spoluprá ce s fármá-
ceutickou fákultou univeržity 
v Pádove  á Uppsále. Od roku 1975 
plátilá, jáko první , smlouvá o vy me n-
ne  práxi studentu  s fármáceutickou 
fákultou v tehdejs í m litevske m 
Káunásu.  

V domá cí ch podmí nká ch se oblást 
vy žkumne  prá ce ná fákulte  orien-
toválá ná tžv. integrovány  syste m 
ve decke  prá ce á sme r oválá do pe ti 
žá kládní ch oblástí . První  ž nich 
žáhrnoválá studium obecny ch žá -
konitostí  interákcí  le c iv s biologicky mi 
syste my s cí lem pr edví dát distribuci 
á elimináci le c iv v orgánismu pokusny ch žví r át á áplikovát žjis te ne  požnátky sme rem 
ke klinicke  fármákologii. Druhá  vy žkumná  oblást se žáby válá cí lenou synte žou 
novy ch le c iv ve vybrány ch fármákoterápeuticky ch skupiná ch á sledová ní  mož ností  
ižolová ní  fármákologicky áktivní ch lá tek ve vžtáhu k tužemsky m rostlinny m drogá m. 
Tr etí  oblást se orientoválá ná vytvor ení  á sjednocení  metodik pro stánovení  kválity 
le c iv. Dáls í  vy žkumny  sme r r es il vy voj novy ch le c ivy ch pr í právku  s r í ženy m 
uvoln ová ní m á konec ne  pá tá  vy žkumná  oblást se žáme r oválá ná žkoumá ní  
optimáližáce cesty od vy roby k pácientovi, ná problemátiku žneuž í vá ní  le ku  
á ve noválá se otá žká m orgánižáce á r í žení  jednotlivy ch odve tví  fármácie. 

K nápln ová ní  te chto žá me ru  sme r ovály cí lene  vytvá r ene  vážby s dáls í mi 
prácovis ti ve decko-vy žkumne  oblásti. Konkre tne  se jednálo o vybráne  u stávy 
C eskoslovenske  ákádemie ve d, o Vy žkumny  u stáv pro fármácii á biochemii Vy robne  
hospodá r ske  jednotky (VHJ) Spofá, o spoluprá ci s vy robní mi fármáceuticky mi 
podniky – v te  dobe  to byly žejme ná ná rodní  podniky Gálená, Le c ive  rostliny 
á v neposlední  r áde  se Stá tní m u stávem pro kontrolu le c iv. K Nove mu roku 1985 byl 

Praktická cvičení z organické chemie, 70. léta 
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pák žr í žen nejbliž s í  soused – U stáv experimentá lní  biofármácie jáko integrováná  
žá kládná pro studium srovná vácí  fármákokinetiky. 

Od ákádemicke ho roku 1977/1978, poc í náje 1. roc ní kem, bylo žávedeno 
tr í oborove  studium, což  žnámenálo, ž e ábsolventi fákulty se stáli speciálisty 
v klinicke  á technologicke  fármácii ná žá kláde  pe tilete ho studiá, pro le ká renství  byli 
pr iprávová ni vs eobecní  fármáceuti v pru be hu c tyr lete ho studiá. 

Zcelá nová  situáce se vytvor ilá ná žá kláde  udá lostí  v listopádu roku 1989. Zá ve r 
80. let byl v tehdejs í m C eskoslovensku ve žnámení  náru stájí cí ch žnáku  
celospolec enske  križe. Ná jedne  stráne  proklámáce o nutnosti tžv. pr estávby, 
ná stráne  druhe  nec innost á nechuť k jáky mkoliv žme ná m u vedení  
c eskoslovenske ho stá tu, á náopák neustá le  ná silne  potlác ová ní  protestní ch ákcí  
opožice, která  se rožví jelá ná bá ži mys lenek á proklámácí  hnutí  Chártá 77. Situáce 
grádoválá, pr í kládem byly do te  doby nepr edstávitelne  žme ny v žemí ch ne ktery ch 
nás ich sociálisticky ch sousedu . 

Ná poc á tku byl protest. 
Bour live  vžepe tí  proti 
brutá lní mu postupu sil 
mocenske ho ápárá tu pr i 
studentske  mánifestáci 
v Práže ná Ná rodní  tr í de  
ve vy roc ní  den pámá tky 
17. listopádu 1939. Zve sti 
o udá lostech v Práže se 
rožs í r ily i mimo Práhu. 
V te chto první ch hodiná ch 
i dnech ási jen má lokdo 
pr edpoklá dál, ž e se rodí  
žá sádní  mežní k, od ktere ho 
se bude odví jet už  nová  
cestá vy voje c esko-
slovenske  spolec nosti, nyní  
už  ná demokráticky ch 
žá sádá ch, ktere  prostoupí  
postupne  celou strukturu 
spolec nosti. 

Nespornou žá sluhu ná rožs í r ení  informácí , ná orgánižáci protestu á jeho povy s ení  
ná revoluc ní  hnutí  me lá skupiná studentu  nás í  fákulty. Již  19. listopádu proklámováli 
vžnik studentske ho Stá vkove ho vy boru Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy 
v Hrádci Krá love . Ano, oni byli první  á nebá li se: pr edsedou byl – dnes Mgr. Libor 
Schwárž, c lenky á c lenove  vy boru – Mgr. Leoná S te pková -Kyslingerová , 
PhármDr. Ondr ej Drs ká, Mgr. Pável Kes ner, Mgr. Milán Per iná, Mgr. Petr Fifká, 
Mgr. Ví tek Novotny , Mgr. Alice Suchá -Kán kovská , á (Ɨ) PhármDr. Rene  Mách. 

Koordinováli svu j postup s c inností  studentsky ch áktivistu  v Práže á v rá mci 
hrádecky ch vysoky ch á postupne  i str ední ch s kol. 20. listopádu 1989 vstoupili 

Zleva: L. Štěpková-Kyslingerová, K. Hrubý, 

doc. V. Semecký a doc. J. Baloun, leden 1990 
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do stá vky studenti Fármáceuticke  fákulty UK hromádne . Prvotní  pož ádávek se ty kál 
vys etr ení  okolností  udá lostí  v Práže. Stá vká, ják se požde ji uká žálo, trválá 
áž  do žác á tku nove ho roku 1990, obsáhove  nábí rálá nove  podne ty á pož ádávky. 

Postupne  se ke studentu m, kter í  se odhodláli vystoupit jáko první , pr idá vájí  dáls í , 
áktivižují  se uc itele  á žáme stnánci. Ná plátforme  rychle rostoucí ho dobove ho hnutí  – 
Obc ánske ho fo rá – se s iroká  ver ejnost fákulty pr ipojilá ke generá lní  stá vce dne 
27. listopádu, která  podpor ilá vy voj sme r ují cí  k žá niku syste mu vlá dy jedne  strány 
á k vystupn ová ní  demokrátižác ní ch pož ádávku  á opátr ení . Vedení  s koly odstupuje. 
Vedoucí  roli sehrá vájí  nádá le studenti. Stá vkovy  vy bor podá vá  sežnám tr iceti pe ti 
pož ádávku  ná žme ny uvnitr  fákulty. Jejich prosážení  proklámuje i nove  vžnikly  
studentsky  c ásopis NAUZEA Phármáceuticá. Nulte  c í slo vys lo 19. prosince 1989. 

Symbolem nove  cesty je Vá cláv Hável v prežidentske m u r áde . Ná fákulte  je vstup 
do nove ho roku 1990 ve žnámení  žác á tku fungová ní  žcelá nove ho orgá nu 
Akádemicke  rády (bylá 30c lenná , se stejny m žástoupení m studentu  á uc itelu , požde ji 
vystr í dá ná Akádemicky m sená tem vžes ly m ž litery nove ho žá koná o vysoky ch 
s kolá ch). Deklároválá se jáko nežá visly , kontrolní  á koncepc ní  orgá n.  Její m hlávní m 
u kolem bylo pr iprávit volbu de káná fákulty á dáls í ch ákádemicky ch funkcioná r u . Dne 
17. ledná byl do te to funkce žvolen RNDr. Vládimí r Semecky , CSc., ktery  byl krá tce 
náto jmenová n docentem. Designovány  de kán si pák vybrál kándidá ty ná funkce 
prode kánu . Akádemická  rádá je schvá lilá ná sve m žásedá ní  dne 24. ledná: 
RNDr. PhMr. Járosláv Sová, CSc. (docent od 15. 6. 1990) – prode kán 
pro pedágogickou c innost; doc. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc. – prode kán 
pro ve deckou c innost, doc. RNDr. Mirosláv Polá s ek, CSc. – prode kán pro žáhránic ní  
styky; doc. DrPh. PhMr. Ing. Ján Báloun, CSc. – prode kán pro rožvoj fákulty á styk 
s fármáceutickou práxí . Ve stejne m slož ení , jen s vy jimkou Jáná Bálouná á jeho 
funkce, pák prácováli de kán se svy mi prode kány v r á dne m funkc ní m období  
od u norá 1991 áž  do ledná 1994. 

V br ežnu roku 1990 se konálá válná  hromádá studentske ho spolku, ktery  se 
ustávil jáko Sváž c esky ch studentu  fármácie á byl posle že pod tí mto ná žvem oficiá lne  
žáregistrová n ministerstvem vnitrá. Pr edsedou se stál Rene  Mách, žáhránic ní  
žá lež itosti me l ná stárosti Ondr ej Drs ká, oblást kultury á ž ivotá ná kolejí ch r es ilá Jáná 
S imková , pokládní kem byl Pável Melichár í k, o studijní  literáturu se žásážovál Ví t 
Novotny . 

Ná žác á tku roku 1990 byl sled udá lostí  velmi rus ny . Nelže opomenout, 
ž e v prostorá ch fákulty se 27. u norá ses el ustávují cí  sježd Svážu c esky ch fármáceutu . 
Stál se mj. jáky msi pr edobrážem o rok požde ji žálož ene  C eske  le ká rnicke  komory. 

V kve tnu 1990 byl pr iját žá kon c . 172/1990 Sb. o vysoky ch s kolá ch. Ten už  žcelá 
jásne  vymežil právomoci ákádemicky ch funkcioná r u , podmí nky á posloupnost volby 
ákádemicky ch orgá nu .  

Fungová ní  s koly se stábiližuje, je žáhá jen pr echod od trojsme rove ho studiá 
ná jednotne  pe tilete . V lednu 1991 byl Akádemicky m sená tem fákulty á pote  
Akádemicky m sená tem Univeržity Kárlovy schvá len Studijní  á žkus ební  r á d 
Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy. Do prákticke  c innosti vstoupily nove  
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regule á žá sády. Do c elá Akádemicke ho sená tu bylá v te ž e dobe  žvolená 
doc. RNDr. Evá Kvásnic ková , CSc. 

Vy c et te ch snád klí c ovy ch udá lostí  pák mu ž e užáví rát dátum 1. žá r í  1991, 
kdy žáhá jilá vy uku Fármáceutická  fákultá Vysoke  s koly veteriná rní  á fármáceuticke  
(požde ji VFU Brno). Ne kter í  uc itele  ž Hrádce Krá love , podobne  jáko ti brátislávs tí  
pr ed 50 lety v Hrádci Krá love , tám pomá hájí  ve vy uce. 

Dotkli jsme se jen ne ktery ch dát á udá lostí  tohoto pr elomove ho období . 
Sámožr ejme , má me pr itom ná mysli ono neopákovátelne  období  vžepe tí  obc ánske  
áktivity, obe távosti, revoluc ní ch ná lád, náde jí , snáh vyrovnát se s minulostí , ále i iluží , 
pochopitelne  povrchnosti á jednoduchy ch r es ení . 

Zvlá s tní  átmosfe ru me lá 
ná vs te vá páná prežidentá 
Vá clává Hávlá ná nás í  
fákulte  dne 16. prosince 
1992. Skutec ností  žu stá vá , 
ž e bylá, r ec eno sportovní  
terminologií , odstártová ná 
nová  etápá vy voje Fármá-
ceuticke  fákulty Univeržity 
Kárlovy v Hrádci Krá love , 
nyní  již  ále v novy ch žme -
ne ny ch podmí nká ch celo-
spolec enske ho vy voje. 

Nás e s kolá vstoupilá 
do kválitátivne  nove  etá-
py vy voje. Pros lá tránsfor-
mácí , která  žme nilá vy ukove  
prográmy studiá á dotklá 
se orgánižác ní  struktury 
fákulty, promí tlá se do personá lní  oblásti á skládby pedágogicke ho sboru, ve decky ch 
á vy žkumny ch prácovní ku . Ná žá kláde  žá koná c . 172/1990 Sb. o vysoky ch s kolá ch 
bylo potvrženo pevne  mí sto fákulty ve vysokos kolske  soustáve . Od roku 1989/90 je 
studium fármácie pe tilete , nediferencováne  s mož ností  speciáližáce vy be rem 
pr edme tu . V dáls í m vy voji byl modernižová n studijní  syste m ná žá kláde  kreditní ho 
hodnocení . 

Trádici studentske ho hnutí  á áktivity v podmí nká ch s koly nápln uje Spolek 
c esky ch studentu  fármácie. Nejen orgánižácí  studentsky ch ákcí  ná kolejí ch, 
trádic ní ch plesu  fármáceuticke  fákulty, ví tá ní m novy ch studentu  pr i žáhá jení  jejich 
první ho ákádemicke ho roku, orgánižová ní m sportovní ch soute ž í , ále právidelne  
i orgánižácí  soute ž e studentsky ch ve decky ch prácí . Byli to ope t studenti, kter í  
áktivne  vystoupili ná obránu fármáceuticke ho studiá á le ká rnicke  profese 
pr i protestní ch ákcí ch v roce 2006 proti tehdejs í mu ministru ždrávotnictví . 

Fákultá pros lá mnohá prome námi. Od ákádemicke ho roku 1994/1995 ná ní  

Zleva: Biskup královéhradecký K. Otčenášek, tajemník 

prezidenta L. Špaček, prezident Václav Havel, děkan 

V. Semecký a přednosta Okresního úřadu J. Vlček 
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studují  žáhránic ní  studenti v ánglicke m jážyce. Vedle trádic ní ho mágisterske ho 
studiá Fármácie byl nove  koncipová n bákálá r sky  studijní  prográm – obor 
Zdrávotnická  bioánálytiká, ná ktery  návážuje mágisterske  studium tohoto studijní ho 
oboru. Obá studijní  prográmy, mágistersky  á bákálá r sky , pros ly opákováne  ná roc nou 
ákreditácí  á jsou koncipová ny ták, áby odpoví dály souc ásne mu stávu ve d, potr ebá m 
nás í  i evropske  práxe á jsou v souládu se studijní mi prográmy žemí  Evropske  unie. 

Ostátne , prá ve  oblást mežiná rodní  spoluprá ce se pronikáve  žme nilá. Spolu s ní  
pák bežprostr edne  spojená  mož nost ží ská vát žkus enosti ž práxe žáhránic ní ch 
prácovis ť ru žne ho typu. Studenti již  v rá mci projektu Erásmus mohou c á st sve ho 
studiá reáližovát ná žáhránic ní ch s kolá ch. Sámožr ejmostí  se stálá práxe žáhránic ní ch 
studijní ch pobytu  pro studenty doktorske ho studiá, žáhránic ní  stá ž e jsou i jednou 
ž podmí nek hábilitác ní ch á profesorsky ch r í žení . Vs e je vs ák u žce spojeno 
s jážykovou vybáveností  á dovedností . 

Plne  se to ty ká  – v pr í me  ná vážnosti – oblásti ve decke ho vy žkumu. U kolem 
fármáceuticke ho vy žkumu je pr edevs í m hledát nová  le c ivá pro terápii s iroke  s ká ly 
onemocne ní , hledát nejvhodne js í  áplikác ní  formy, žájistit pr itom spolehlivou 
kontrolu ták, áby vy sledny  le c ivy  pr í právek byl pro pácientá spolehlivy , ž á doucí ho 
u c inku. Stejne  vy žnámne  je hledát fármákologicke  á biofármáceuticke  žá konitosti 
pu sobení  le c ivy ch pr í právku  á ž nich vychá žejí cí  optimá lní  fármákoterápeuticke  
postupy, odstrán ová ní  vedlejs í ch á než á doucí ch u c inku  á odhálová ní  dlouhodoby ch 
klinicko-fármákologicky ch dopádu  fármákoterápie. 

V oblásti vy žkumu bylá žákotvená nová  právidlá grántove  soute ž e. Pro cely  
vy žkum je pr í žnác ná  interdiscipliná rní  spoluprá ce ve decky ch oboru  á jednotlivy ch 
prácovis ť á párticipáce ná r es ení  dí lc í ch proble mu . Vy žkumná  oblást ná fákulte  se 
spolu s pr í strojovou modernižácí  vy rážne  omládilá. Pr ibylo mlády ch ve dcu  jejichž  

kárierá se odví jí  od studiá 
doktorsky ch prográmu . Vy rážny m 
rysem je pote s itelne  stoupájí cí  poc et 
prestiž ní ch ve decky ch cen i ver ej-
ny ch ocene ní , ktere  tito mládí  ve dci 
pr ivá ž ejí  ják ž mežiná rodní ch ákcí , 
ták i domá cí ch kongresu , soute ž í  
ápod. 

Konec ne , vy rážny m rysem rožvoje 
Fármáceuticke  fákulty Univeržity 
Kárlovy v Hrádci Krá love  po roce 
1989 je vy stávbá novy ch žár í žení , 
kde dominuje nove  koncipováná  
žáhrádá le c ivy ch rostlin se skle-
ní kem á vy ukovy m žá žemí m, 
ále i modernižáce stá vájí cí ch prostor, 
jejich stávební  á technicke  vybá-

venosti. Nejde jen o vyleps eny  vžhled budov, žáteplení , odstráne ní  nebežpec ny ch 
stávební ch máteriá lu , ále pote s itelny  je i žleps eny  vy kon vžduchotechniky, topení , 
novy  ná bytek á žleps ení  strávovácí ch mož ností . Zme nily se vstupní  prostory, nove  je 

Prof. Hais a doc. Rusek na vernisáži  

v Galerii Na Mostě, 1980 
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r es eno á žábežpec eno celoroc ní  využ ití  spojovácí ho koridoru. Gálerie Ná Moste  pátr í  
ke stábilní m vy stávní m prostorá m, ktere  krá love hrádecká  ver ejnost žná . Nelže 
nežmí nit ná tomto mí ste  álespon  orgánižá torskou legendu, páná Ing. J. Soukupá. 

Zcelá novou kápitolu rožvoje nás í  fármáceuticke  fákulty pr edstávuje projekt 
Mepháred. Spolec ny  objekt Le kár ske  á Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy 
u Fákultní  nemocnice už  c tvrty m rokem využ í vájí  nejen dve  kátedry nás í  s koly, 
ále du stojne  moderní  vy ukove  prostory jsou náde jí  á pr edobrážem dáls í ho rožvoje 
s koly. 

Dostá vá me se ták k souc ásnosti. Projekt Mepháred II je v projekc ní  verži, 
ákádemická  obec á dáls í  žáme stnánci vžhlí ž ejí  k budoucí  reáližáci.  

Letos ní  rok je pro Fármáceutickou fákultu Univeržity Kárlovy rokem jubilejní m. 
Zá dobu sve  existence si vydobylá pevne  á respektováne  mí sto v syste mu vysoky ch 
s kol v C eske  republice. Její  vy žnám á role vžrostlá náví c po vžniku sámostátne  C eske  
republiky, v intencí ch její ho ekonomicke ho á žáhránic ne  politicke ho sme r ová ní . 
Absolventi obou studijní ch oboru , Fármácie á Zdrávotnicke  bioánálytiky, náchá žejí  
uplátne ní  ve vs ech odve tví ch fármácie á ždrávotnictví  nejen v C R, ále i ve stá tech 
Evropske  unie. 

Pr ipomen me jen, ž e v pádesá tilete  historii fákulty stá li v její m c ele ve funkci 
de káná/de kánky tito uc itele  s koly:  

 1969–1990 – prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kve tiná, DrSc., dr. h. c.  

 1990–1994 – doc. RNDr. Vládimí r Semecky , CSc.  

 1994–1997 – prof. RNDr. Lude k Jáhodá r , CSc.  

Společný objekt Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy 
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 1997–2000 – prof. RNDr. Evá Kvásnic ková , CSc.  

 2000–2006 – doc. RNDr. Járosláv Dus ek, CSc.  

 2006–2014 – prof. PhármDr. Alexándr Hrábá lek, CSc.  

 od roku 2014 – prof. PhármDr. Tomá s  S imu nek, Ph.D.  

Souc ásne  byli žá dobu existence oficiá lne  jmenová ni emeritní mi profesory 
Univeržity Kárlovy tito pr ední  uc itele  fákulty:  

 prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kve tiná, DrSc., dr. h. c.  

 prof. RNDr. Kárel Wáisser, DrSc.  

 prof. RNDr. Rolf Kárlí c ek, DrSc.  

 prof. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc., dr. h. c.  

 prof. RNDr. Evá Kvásnic ková , CSc.  

 prof. MUDr. Járosláv Drs átá, CSc.  

 prof. RNDr. Lude k Jáhodá r , CSc. 

Jejich pr í be hy, ž ivotní  á ve decke  profily, pr iná s ejí  ná sledují cí  strá nky nás eho 
sborní ku. Souc ásne  žde náležnete konkretižáci á detáiližáci historie á souc ásnosti 
s koly prostr ednictví m obrážu jednotlivy ch káteder á odborny ch prácovis ť.                                                     
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DĚKANI 

FARMACEUTICKÉ FAKULT Y 

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. Jaros lav Květ ina , DrSc . , dr . h . c . , FCMA 
Mládí, studia, počátky vědecké kariéry  

Národil se 19. kve tná 1930 v Rác ine vsi 
ná Podr ipsku v uc itelske  rodine . De tství  
á mlá dí  prož il v Práže-Spor ilove , kde jeho 
dospí vá ní  ovlivnilo te me r  desetilete  
skáutová ní , ž toho žá ne mecke  okupáce 
v ilegá lní  skupine . Po vá lce byl žá to 
vyžnámená n juná cky m vá lec ny m kr í ž em 
„Zá vlást“. V letech 1941-1949 ábsolvovál 
osmilete  reá lne  gymná žium v Práže-
Michli, kám se dátují  jeho první  kontákty 
s ve dou. Z iniciátivy gymnážiá lní ho 
kántorá de jepisu návs te vovál be hem sexty 
á septimy ne kolik árcheologicky ch 
seminá r u  ná filožoficke  fákulte . Ve stejne  
dobe  ho lá kál mikroskop, vžorem mu byl 
skáutsky  oddí lovy  vedoucí  mikrobiolog 
doc. Jir í  Stá rká (požde ji skonc il v emigráci 
ná univeržite  v Márseille), ktery  ho 
žásve covál do pr í práv bákteriologicky ch 
á histologicky ch prepárá tu . V roce 1949 
žáhá jil vysokos kolske  studium fármácie ná 
práž ske  Le kár ske  fákulte  Univeržity 
Kárlovy. Be hem tr etí ho semestru se dostál 
k první mu experimentá lní mu žkoumá ní . 
Milní kem bylá fármákologická  osobnost 
mežiná rodne  užná váne  profesorky MUDr. Heleny Rás kove , která  ho pr ijálá do sve ho 
vy žkumne ho ty mu v áreá lu Purkyn ová u stávu jáko studentskou ve deckou sí lu, 
požde ji jáko pomocne ho ásistentá. Bylo mu ták sve r eno vedení  fármákologicky ch 
práktik skupiny studentu  de tske ho le kár ství  á podí l ná fármákodynámicke m 
„screeningu“ ážulenu , ižolovány ch ž her má nku. C á st vy sledku  bylá požde ji pr evžátá 
jáko podklády pro vžnik le kove ho pr í právku Chámážulen®. V roce 1952 bylá 
fármácie ná práž ske  univeržite  žrus ená, Kve tiná byl proto nucen dostudovát á v roce 
1953 promovát ná brne nske  Másárykove  univeržite . 

Nelehká popromoční situace 

Slož itá  ž ivotní  etápá pro ne ho nástálá v období , kdy vysokou s kolu dokonc ovál, 
á kdy v tehdejs í m vlá dnoucí m rež imu vrcholily nejtvrds í  fá že „diktátury proletáriá tu“ 
á vs emocny ch politicky ch funkcioná r u . Pr ed promocí  sice uspe l v konkuržu práž ske  
le kár ske  fákulty ná fármákologickou ve deckou áspiránturu, ávs ák tehdejs í  ká drovácí  
nádr áženost (posudky o politicke  ánámne že rodiny á o ne m sáme m) vetoválá 
jákoukoliv ve deckou perspektivu. Vy sledkem bylá neodvolátelná  umí ste nká 
ministerstvá ždrávotnictví  do ždrávotnicke ho tere nu ná Ostrávsku. 
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Vojenská lékařská akademie a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové  

Po opákovány ch neu spe s ny ch snáhá ch profesorky Rás kove  o Kve tinu v ná vrát 
ná práž skou fármákologii se po ví ce než  roce náskytlá jiná  ve decká  náde je. 
Ná poc á tku pádesá ty ch let bylá krá love hrádecká  Le kár ská  fákultá Univeržity Kárlovy 
direktivne  pr eme ne ná ná Vojenskou le kár skou ákádemii J. E. Purkyne  (VLA). 
Pr ednostou kátedry fármákologie se stál odchovánec práž ske  s koly MUDr. Vojte ch 
Grossmánn (požde js í  profesor). Ten vypsál v roce 1954 konkurs ná civilní ho 
(nevojenske ho) ásistentá. Vyhrá l ho Kve tiná, trválo vs ák dáls í ch s est me sí cu , než  byl 
ž ostrávske ho exilu definitivne  vydolová n. V te  dobe  nikdo (á áni on sá m) netus il, 
ž e Hrádec Krá love  se stáne jeho osudem pro dáls í  mnoháletou vysokos kolskou 
á bádátelskou perspektivu. 

Tándem Grossmánn – Kve tiná fungovál s ne koliká pr está vkámi te me r  pu l století  
(prof. Grossmánn žemr el v roce 2004) s tí m, ž e si vžá jemne  požice vyme nili, nejprve 
s e fovál Grossmánn, požde ji Kve tiná. Ná VLA žác í náli s vy žkumem fármákologicke  
reáktivity orgánižmu žásáž ene ho rádioáktivní m žá r ení m. Bylo to necely ch deset let 
po átomovy ch vy bus í ch v Hiros ime  á v Nágásáki, tákž e o cokoliv se v tomhle 
žkoumá ní  žávádilo, bylo „ábsolutní  novum“. Evropsky  rádiobiologicky  koryfej 
belgicky  profesor Zenon Bácq uvá dí  vy žkumny  ty m Grossmánná á Kve tiny meži 
pru kopní ky mežiná rodní  rádiofármákologie. Jeden ž tehdejs í ch vy žnámne js í ch 
Kve tinovy ch vy sledku  se ty kál postrádiác ní ch áktivit játerní ch enžymu , podí lejí cí ch 
se ná le kovy ch biotránsformácí ch. Vy sledky srovná vácí  studie meži játerní  tká ní  
á krevní  plážmou ná modelu enžymovy ch esterá ž vedly k obecne js í  interpretáci 
o „postrádiác ní  enžyme releáse“, která  se žác álá áplikác ne  využ í vát jáko jeden 
ž diágnosticky ch ukážátelu  pru be hu nemoci ž ožá r ení . Játerní  metáboližmy á jejich 
podí l ná fármákokinetice le kovy ch modelu  se pák stály dominántou pro ne kolik 
Kve tinovy ch vy žkumny ch period. Ke žlomu v jeho metodologicky ch pr í stupech dos lo, 
když  ho ve druhe  polovine  pádesá ty ch let pr ižvál krá love hrádecky  kárdiochirurg 
profesor Járosláv Prochá žká (jeden že dvou užná vány ch c eskoslovensky ch tvu rcu  
moderní  kárdiochirurgie) do konžiliá rní ho ty mu pr edchirurgicky ch pr í práv. S lo 
o r í ženou hypotermii návožovánou chlorpromážinem á o mimote lní  krevní  obe h. 
Kve tinu žáujálo c erpádlo, ktere  náhrážuje v extrákorporá lní  cirkuláci srdec ní  funkci. 
Princip pumpy byl pro ne ho impulsem, áby spolu s fákultní m mechánikem 
žkonstruováli ápáráturu, podobnou te  klinicke , ávs ák v dimenží ch orgá nu  
láborátorní ch žví r át. Syste m umí stili do termostábilní ho boxu á vžnikl ták originá lní  
technologicky  pr í stup, ktery  stábiližuje krevní  obe h v já trech po jejich ižoláci 
ž ánimá lní ch orgánižmu , á žáchová vá  jejich funkc nost vc etne  tvorby ž luc e. Bylo ták 
mož no ánályžovát játerní  procesy bež žpe tny ch vážeb s jiny mi orgá ny á náví c žáhltit 
ižolovány  orgá n i vysoky mi dá vkámi studovány ch le c iv, ktere  by byly v podmí nká ch 
cele ho orgánižmu nepr ež itelne . Otevr elá se tí m cestá k odhálová ní  i stopovy ch 
metábolitu  jinák obtí ž ne  detekovátelny ch. Techniku se s postupem c ásu podár ilo 
modifikovát i ná perfundová ní  krevní ho obe hu v ižolováne  ledvine . 

Ná hrádecke  le kár ske  fármákologii pu sobil Járosláv Kve tiná od roku 1955 
do roku 1972 nejprve jáko odborny  ásistent (po tr i roky v rá mci Vojenske  le kár ske  
ákádemie á od roku 1958 ná obnovene  Le kár ske  fákulte  Univeržity Kárlovy), požde ji 
jáko docent. V roce 1969 pr evžál ná tr i roky vedení  kátedry. V roce 1963 ží skál titul 
kándidá tá le kár sky ch ve d obhá jení m disertáce ná te má Fármákologie ánálgetiká 
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pethidinu á jeho metábolitu  be hem postrádiác ní ho syndromu. Ná jár e 1966 se 
ná le kár ske  fákulte  hábilitovál. Te má jeho docentske  prá ce bylo Biotránsformác ní  
áktivity játerní  tká ne  be hem nemoci ž ožá r ení . V roce 1969 ží skál doktorá t 
pr í rodove dy po rigoro žní m r í žení  ná brátislávske  Komenske ho univeržite  obhá jení m 
prá ce Metáboližmus diážepámu u ru žny ch ž ivoc is ny ch species. 

Zahraniční etapa 

V roce 1966 se Kve tinovi otevr elá nová  ve decká  e rá tí m, ž e – dí ky metodologií m 
v játerní ch vy žkumech – ží skál ve decky  post v jednom ž nejvyhlá s ene js í ch 
evropsky ch fármákologicky ch u stávu , v Istituto Mário Negri v itálske m Milá ne . 
Pr enesl tám svou perfusní  ápáráturu á žác ál v souládu s u stávní m prográmem 
s nepr í lis  u spe s ny mi pokusy o  ovlivn ová ní  ná dorovy ch metástá ž v ižolovány ch 
já trech á ledviná ch. Po ží ská ní  mežiná rodní ho bádátelske ho grántu mu byl sve r en 
c tyr c lenny  prácovní  ty m á mohl se vrá tit ke sve mu pu vodní mu hrádecke mu 
vy žkumu, ke studií m mechánižmu  játerní ch biotránsformácí . Podár ilo se mu ták 
mimo jine , ž e byl spolu se svy mi itálsky mi 
spoluprácovní ky první m, kdo popsál 
hierárchii vžniku metábolitu  tehdy žcelá 
novy ch benžodiážepinovy ch ánxiolytik 
u ru žny ch experimentá lní ch ánimá lní ch 
druhu  ve srovná ní  s lidsky mi probándy 
(u nich sámožr ejme  ná žá kláde  kinetiky 
plážmáticky ch hládin). Tyto ná ležy 
žpropágovály perfusní  techniku nátolik, 
ž e ápáráturu žác álá se riove  vyrá be t itálská  
ždrávotnická  firmá Riccárdo Pássoni. 
Pro Kve tinu to žnámenálo jediny  
vy dobytek, ž e byl žvá n k žává de ní  perfusí  
ná ru žná  vy žkumná  prácovis te  v Itá lii, 
S vy cársku á Fráncii. 

Proslulost milá nske ho u stávu á jeho 
vu dc í  osobnosti profesorá Silviá 
Gáráttiniho vedly k te me r  káž dodenní m 
ná vs te vá m vy žnámny ch ve decky ch 
osobností . K u váhá m o dáls í m mož ne m 
využ ití  játerní ch perfusí  vc etne  tráns-
plántologie se ták meži jiny mi dostáli 
nápr í klád prosluly  fármákolog prof. B. B. 
Brodie ž ámericke  Bethesdy ánebo jeden 
ž tvu rcu  á první ch reáližá toru  srdec ní ch 
tránsplántácí  ámericky  kárdiochirurg 
prof. Micháel De Bákey. 

Jedná ž te chto ná vs te v me lá pro Kve tinu mimor á dnou dohru. S lo o de káná 
le kár ske  fákulty ž jáponske ho Tokiá, ktery  mu nábí dl post „visiting professorá“ 
ná Nihon University. Tám se be hem sve ho pu lroc ní ho pobytu dostál poprve  
ke srovná vácí m fármákokineticky m vy žkumu m, sledují cí m roždí ly meži 

Komentář italského tisku k návštěvě 
prof. De Bakey zmiňuje přínos 

prof. Květiny 
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experimentá lní mi miniprásáty á klinicky mi studiemi ná pácientech. Práse jáko 
vs ež rávec, fyžiologicky á biochemicky podobny  c love ku, se od te  doby stálo nátrválo 
á áž  do souc ásnosti vy žnámnou souc á stí  Kve tinová pr edklinicke ho bá dá ní . 

V žáhránic ní  ve de  pu sobil Járosláv Kve tiná od žá r í  1966 do ledná 1969. 
Celospolec enske  udá losti okolo c eskoslovenske ho „Práž ske ho járá“ me l mož nost 
sledovát jen ná dá lku. Když  v cižine  skonc il, neme l proto proble my, áby se 
bež komplikácí  vrá til ná hrádeckou le kár skou fákultu. 

Vznik Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové  

Pote , co bylo žrus eno fármáceuticke  vysoke  s kolství  v roce 1952 v Práže á v roce 
1958 v Brne , byli fármáceutic tí  ábsolventi celorepublikove  produková ni použe 
brátislávskou fákultou. V r í jnu 1968 dos lo k federáližáci stá tu, á tí m se otevr elá s ánce 
pro ná vrát fármáceuticke ho studiá do C eská. Pr ispe l k tomu i nedostátek fármáceutu  
v nejžá pádne js í ch regionech. Tehdejs í  ministr ždrávotnictví  fármáceut dr. Vládisláv 
Vlc ek, ktery  ve vlá de  fungovál jes te  ž „dubc ekovske “ e ry, oslovil ná jár e 1969 docentá 
Kve tinu po jeho ná vrátu že žáhránic í , áby se do tohoto u silí  žápojil. Po prvotní m 
vždorová ní  á ná mitká ch, ž e jáko fármákolog pu sobí cí  dosud použe ná le kár sky ch 
fákultá ch toho o fármácii moc neví , žlomil Kve tinu v odpor práž sky  fármáceuticky  
„stáromilec“ fármákognost profesor Eduárd Skárnitžl. V rá mci te chto snáh se jáko 
perspektivne  mož ná  sí dlá fármáceuticke ho studiá nábí žely Práhá, Brno, Olomouc, 
Opává, Jihlává á Hrádec Krá love . Hrádec tí  krájs tí  rádní  pr islí bili, ž e že svy ch ždroju  
postáví  fákultní  budovu, rožs í r í  studentske  koleje á vyc lení  byty pro ná bor fákultní ch 
uc itelu . Nábí dká se uká žálá nátolik bežkonkurenc ní , ž e o prá ždniná ch 1969 vlá dá 
vžnik krá love hrádecke  fármáceuticke  fákulty užá konilá. K její mu žác lene ní  do lu ná 
Kárlovy univeržity pr ispe ly i Kve tinovy univeržitní  kontákty. 

Vy uká první ho roc ní ku bylá žáhá jená ná žác á tku r í jná, ve fákultní ch poporodní ch 
fá ží ch ji vs ák komplikoválá spoustá provižorií  á improvižácí . Uc ilo se ná le kár ske  
á pedágogicke  fákulte , ve fákultní  nemocnici, v me stske m mužeu, ná hve ždá rne , 
chemická  práktiká probí hálá v by vály ch láborátor í ch by vále  uc n ovske  s kole v Rybitví  
u Párdubic. Slávnostní  ináuguráce fákulty á imátrikuláce první ch pádesá ti 
posluchác u  se konálá 24. ledná 1970 v áule by vále ho cí rkevní ho Adálbertiná. 
Ke stábiližác ní m posunu m dos lo v pru be hu roku 1972, kdy byly dá ny do provožu dvá 
montováne  dr evotr í skove  „Tesko“ bárá ky á pánelá ková  deví tipodláž ní  již ní  budová. 
Stávbá žá sádní ho severní ho objektu žác álá o vá nocí ch 1974 po komplikovány ch 
str etech investorske ho chárákteru á po osobní ch rižicí ch fákultní ho vedení , 
pr esáhují cí ch hránice legislátivní  u nosnosti. V budovátelsky ch vlná ch sehrá ly 
nedocenitelnou požitivní  u lohu te me r  káž doty denní  porády se vstr í cny m 
árchitektem ing. Kárlem S mí dem, náds ená  ángáž ovánost ve ts iny fákultní ch 
žáme stnáncu  á obe tává  áktivitá studentu  pr i u klidech po žední cí ch á málí r í ch, 
pr i ste hová ní  interie ru . K oslávne mu dovrs ení  kompletižáce celofákultní ho áreá lu 
dos lo v lednu 1980. O dvá roky požde ji se Kve tinovi podár ilo ží skát podporu 
pro fákultní  insignie á jáko osobní  dár od r editele Ná rodní  gálerie ákádemiká Jir í ho 
Kotálí ká kopii Párle r ovy bysty Kárlá IV. Tí m iniciovál áránž má  prostoru pro ver ejnou 
prežentáci vy žnámne js í ch de ju  fákultní  historie, ktery  nážvál „žá tis í m slá vy“. 
S odstupem c ásu bohuž el nežby vá  než  s lí tostí  konstátovát, ž e od komercionáližác ní  
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smrs ti devádesá ty ch let se Kárel IV. jen smutne  dí vá  ná propágác ní  s kátulky 
fármáceuticky ch firem.  

Se vžnikem fákulty bylo spojeno i hledá ní  á jmenová ní  první ch vedoucí ch 
funkcioná r u . V pr í právne m vy boru se uváž oválo, ž e de kánem by mohl by t by vály  
brátislávsky  de kán doc. Kárel Pálá t á prode kány tvu rce brne nske  fákultní  le ká rny 
doc. Ján Solich á hrádecky  doc. Kve tiná. Rektorske  kolegium Kárlovy univeržity 
(rektorem byl v te  dobe  neurolog prof. MUDr. Oldr ich Stáry ) vs ák rožhodlo á návrhlo 
univeržitní  ve decke  ráde , áby do te  doby, než  se ustáví  fákultní  ve decká  rádá, 
vykoná vál de kánskou funkci Kve tiná spolu s prode kány Pálá tem (pro pedágogiku) 
á Solichem (pro ve du). To, ž e do fákultní ho c elá byl od poc á tku postáven Járosláv 
Kve tiná, nebylá ná hodá. Stá lá žá ní m jeho dosávádní  univeržitní  kárie rá á du ve rá 
r ády univeržitní ch áutorit, se ktery mi dlouhodobe  spoluprácovál, nápr . prorektoru  
prof. Zden ká Dienstbierá á ákádemiká Josefá Hous tká, toxikologá prof. Jároslává 
Teisingerá nebo pr í rodove decke ho chemiká prof. Stánislává S krámovske ho, ne koliká 
fármáceuticky ch nestoru  á ve ts iny kolegu  ž hrádecke  le kár ske  fákulty. Byl ták 
v dlouhodobe  historii Kárlová vysoke ho uc ení  jední m ž nejmláds í ch á nejde le 
pu sobí cí ch de kánu . Do te to funkce byl pák volen opákováne  po dve  desetiletí . Je jeho 
žá sluhou, ž e se v nás em fármáceuticke m studiu dovrs ilo vyrovná ní  biologicko-
medicí nsky ch disciplí n s trádic ní  u rovní  oboru  chemicky ch, botánicky ch 
á technologicky ch á ž e si hrádecká  fármáceutická  fákultá pr es svu j vžnik ná „želene  
louce“ vydobylá be hem sve ho prve ho desetiletí  jedno ž užná váne  c elny ch postávení  
meži univeržitní mi institucemi nejen v C eskoslovensku, ále i v okolní  Evrope . Zá tí m 
vs í m ovs em stá ly bežkonfliktní  mežikátedrá lní  vžtáhy á vstr í cne  žpe tne  vážby meži 
ve ts inou fákultní ch pedágogu  i nepedágogu . Jejich plejá du tvor ili ti, kter í  pr es li 
ž hrádecke  le kár ske  fákulty, á ti, kter í  se do Hrádce nátrválo pr esunuli ž Brátislávy, 
Práhy, Brná.  

Járosláv Kve tiná stá l tedy v c ele fákulty ví ce než  dvácet let á soube ž ne  s tí m 
vytvor il její  Kátedru fármákologie á toxikologie, kterou v letech 1969-1990 vedl. 
V roce 1975 obhá jil disertáci doktorá le kár sky ch ve d. Te mátem bylá monográfie 
„Mežidruhove  srovná vácí  á pátologicke  áspekty ve fármákologii“. V te mž e roce byl 
jmenová n profesorem fármákologie á toxikologie, r í žení  probe hlo ná práž ske  
le kár ske  fákulte . Poc á tkem 70. let byl žvolen do kolegiá le kár sky ch ve d 
C eskoslovenske  ákádemie ve d (C SAV), v roce 1981 se stál c lenem korespondentem 
Akádemie á v roce 1987 jáko historicky jediny  fármáceut ákádemikem. 

Klinická farmacie 

Profesor Kve tiná je pováž ová n žá jednoho že žákládátelu  oboru klinicke  fármácie 
nejen u ná s, ále i v evropske m me r í tku. V prosážová ní  te to speciáližáce se žác ál 
ángáž ovát od žác á tku sedmdesá ty ch let. Vedlá ho k tomu jednák snáhá o hledá ní  
mimole ká renske ho uplátne ní  fármáceuticky ch ábsolventu  á jednák žkus enosti 
ž osobní  fármákologicke  erudice á ž klinicky ch konsilií . Opákováne  kritižovál 
roževí rájí cí  se nu ž ky meži tí m, co se o fármákologicky ch mechánižmech podár ilo 
vyžkoumát á tí m, co ž  toho je v tere nní  fármákoterápii využ í vá no. K árgumentácí m 
pr ispe lá i tehdy recentní  studie Sve tove  ždrávotnicke  orgánižáce, která  prokážoválá, 
ž e ve ždrávotnicky vyspe ly ch žemí ch je ná interní ch nemocnic ní ch odde lení ch 
hospitáližová no okolo dváceti procent pácientu  nikoliv pro primá rní  
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pátofyžiologicky  stáv, ále pro než á doucí  iátrogenní  ná sledky fármákoterápie. Znovu 
á žnovu návrhovál, ják by pr í slus ne  á dostátec ne  vžde lány  fármáceut mohl 
ve spoluprá ci s konkre tní m le kár em pr ispe t k rácionáližováne  á individuáližováne  
fármákoterápii. S podobnou žkus eností  se sežná mil be hem krá tke ho vy ježdu 
do Spojeny ch stá tu . V roce 1972 ží skál stipendium mežiná rodní  fármákologicke  
spolec nosti IUPHAR, áby mohl párticipovát ná celosve tove m fármákologicke m 
kongresu v Sán Fráncisku. Odtud si odskoc il do Los Angeles, kde se podle literá rní ch 
u dáju  rodilá klinická  fármákologie spolu s klinickou fármácií . Jeden ž iniciá toru  
prof. J. W. Wágner mu pr edvedl syste m dvoulety ch (s estitrimestrovy ch) 
postgráduá lní ch kuržu  orgánižovány ch pro átestáce fármákoterápeuticky žáme r e-
ny ch le kár u  á fármáceutu . V tužemsky ch podmí nká ch se Kve tinovi podár ilo 
pro klinickofármáceutickou mys lenku postupne  ží skát ne kolik desí tek náds eny ch 
kolegu  ž fármáceuticke ho tere nu, pr evá lcovát skepticismus ministersky ch u r ední ku  
á prosádit jáko stártují cí  etápu pr eorgánižová ní  fákultní ch vy ukovy ch sylábu  ná tr i 
speciáližáce. C tyr lety  studijní  obor Vs eobecne  fármácie, žáme r eny  ná klásicke  le ká -
renství , pe tilete  obory Klinicke  fármácie (pr ibliž ne  40% posluchác u ) á Technologicke  
fármácie sme rováne  ná fármáceuticky  pru mysl (ccá 20% studentu ). Klinická  
fármácie bylá ták u ná s žávedená do pregráduá lní ho studiá jáko první  v Evrope . 

Dáls í m postupny m krokem bylá snáhá o prosážení  diferencovány ch ábsolventu  
do tere nní  práxe. U žká  spoluprá ce á Kve tinovo pr á telství  s jední m ž tvu rcu  c eske  
klinicke  fármákologie, s profesorem MUDr. Zden kem Modrem, vedlá k celostá tní mu 
syste move mu žákotvení  „komisí  u c elne  fármákoterápie“, odstupn ovány ch podle 
spekter ždrávotnicky ch služ eb. Str ediská, kde probí hálá áktivní  spoluprá ce 
fármáceutá s le kár sky mi ty my, se rožs ir oválá v pru be hu osmdesá ty ch let. Pr es u tlum, 
ke ktere mu dos lo be hem nedá vny ch pánevropsky ch globáližácí , fungují  ne která  
ž nich dodnes, nápr í klád v práž sky ch nemocnicí ch ná Bulovce, ná Homolce, 
ve Str es ovicí ch, v brne nske  nemocnici u sv. Anny, á ne kolik dáls í ch v redukováne js í  
podobe .  

Akademie věd (ČSAV) a akademický Ústav experimentální biofarmacie (ÚEBF)  

Pote , co byl poc á tkem osmdesá ty ch let Kve tiná žvolen c lenem Akádemie ve d, 
ho ákádemicke  preží dium pove r ilo, áby spolu se slovensky m ákádemikem 
MUDr. Teofilem Rudolfem Niederlándem žprácovál dokument o le kovy ch vy žkumech 
prová de ny ch ná prácovis tí ch Akádemie. Z jeho žá ve ru  vyplynulo, ž e v r áde  
ákádemicky ch u stávu  se sice produkují  lá tková  individuá, která  by podle chemicke  
struktury mohlá by t potenciá lní mi le c ivy, ávs ák nikdo je soustávne  fármákologicky 
ná ákádemicke  pu de  neove r uje. Toto souhrnne  konstátová ní  vyprovokoválo 
ákádemicke  válne  shromá ž de ní , áby „ád hoc“ žr í dilo Odde lení  experimentá lní  
biofármácie pr i práž ske m U stávu experimentá lní  medicí ny. Vedení m byl pove r en 
ákádemik Kve tiná, ktery  se žáslouž il nejen o volbu ná žvu odde lení , ále i o jeho 
lokáližáci do Hrádce Krá love . Iniciá lní  existenc ní  á vy žkumne  etápy se odehrá vály 
ve fármákologicky ch láborátor í ch fármáceuticke  fákulty á v láborátor í ch 
neurochirurgicke  kliniky le kár ske  fákulty, vedene  ákádemikem Rudolfem Petrem. 
Prácovní  kolektiv se postupne  utvá r el á rožs ir ovál ž ábsolventu  obou fákult. 
Po ne koliká u spe s ny ch studií ch „servisní ho“ pr edklinicke ho rá žu bylo v lednu 1985 
odde lení  pr eme ne no ná sámostátny  U stáv experimentá lní  biofármácie C SAV 
se sí dlem v Hrádci Krá love . Vžniklo ták jedine  ucelene  fármáceuticke  prácovis te  
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v rá mci tužemske  ve decke  ákádemie. Be hem první ho pe tiletí  byl v bežprostr ední  
blí žkosti fármáceuticke  fákulty vybudová n sámostátny  objekt á U stáv ží skál 
detás ováne  láborátorní  prostory v Orlicky ch horá ch á v Párdubicí ch. V dobe  vrcholu 
sve ho rožvoje v ne m pu sobilo okolo 120 prácovní ku . Profesor Kve tiná vedl U EBF 
nepr etrž ite  nejprve jáko externí  r editel, od roku 1990 áž  do roku 2007 jáko r editel 
ná plny  u vážek. Reáližováne  vy žkumne  projekty se de lily ná dvá typy. V jednom 
ž nich s lo o studie cí lene  ná bežprostr edne js í  prákticke  áplikáce, 
nápr . fármákokineticke  testová ní  ántivirotik ž ákádemicky ch láborátor í  populá rní ho 
chemicke ho profesorá Antoní ná Hole ho, nove  generáce plátinovy ch cytostátik 
ž U stávu mákromolekulá rní  chemie AV, imunosupresivá cyklosporinove  r ády 
ž Párážitologicke ho u stávu AV, rážoxánová  kárdioprotektivá, ántimykotiká 
á mykotoxinová  preventivá, techneciováná  rádiodiágnostiká, screening lá tek 
návožují cí ch áberáce DNA. Druhou u stávní  strátegií  byl dlouhodoby  nosny  vy žkum 
„žá kládní ho chárákteru“ ve smyslu srovná vácí ch fármákokineticky ch principu , ktere  
svy mi ánimá lní mi experimentá lní mi modely sme r ovály ná obecne js í  predikce 
pr enosu pr edklinicky ch dát do první ch fá ží  klinicky ch vy žkumu . 

Po žá niku C eskoslovenská v roce 1992 bylá nove  ustávená  Akádemie ve d C R 
donucená k ekonomicky m redukcí m svy ch prácovis ť. Státut U stávu experimentá lní  
biofármácie se ták žme nil ná spolec ne  ve decke  prácovis te  AV C R á fármáceuticke  
vy robní  spolec nosti PRO.MED.CS Práhá. Zá kládní  vy žkumná  strátegie U EBF 
se nežme nilá, dos lo použe k pr ižpu sobová ní  volby le kovy ch modelu  podle žá jmu  
fármáceuticke  firmy.  

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně 
a Gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

Zá hy po žr í žení  brne nske  fármáceuticke  fákulty v roce 1992 byl Kve tiná pož á dá n, 
áby se jáko externí  profesor ujál gáránce nád támní  vy ukou humá nní  fármákologie. 
V její m rá mci se podí lel á dosud se podí lí  ná pr edná s ení  ne ktery ch fármákologicky ch 
kápitol. V brne nske m prostr edí  se táke  káž doroc ne  koná  trádic ní  odborne  fo rum 
mlády ch fármákologu  á toxikologu  „Kve tinu v den“. 

Koncem devádesá ty ch let, tedy v dobe , kdy stá l v c ele U EBF, se profesor Kve tiná 
vrá til k ne kdejs í m u žky m vážbá m s klinikámi krá love hrádecke  Fákultní  nemocnice. 
Zác álo to bioekviválenc ní mi studiemi genericky ch le kovy ch forem, ktere  od roku 
2002 pr erostly ve vytvor ení  pr edklinicko-klinicke ho vy žkumne ho odde lení  
Gástroenterologicke  kliniky vedene  prof. MUDr. Jánem Bures em. Kve tiná se ták jáko 
jeden ž interní ch c lenu  ty mu dostál á dá le se dostá vá  k mož nostem využ í vát 
v pr edklinicky ch (tedy i fármákologicky ch) vy žkumech ne ktere  uniká tní  neinváživní  
klinicke  diágnosticke  techniky, nápr . kápslovou mikrokámeru, elektrogástrográfii, 
láserovou mikroskopii, á sve  dlouhodobe  žkus enosti s vy žkumy ná experimentá lní ch 
miniprásátech. 

Publikace 

Sežnám ná žvu  jeho citácí  (mimo nejnove js í ch) byl souhrnne  publiková n 
v c ásopise C eská  á slovenská  fármácie, 64; 226-238, 2015. Z ne ho vyply vá , ž e Kve tiná 
je áutorem nebo spoluáutorem ví ce než  350 ve decky ch státí  „in extenso“, nejme ne  
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200 krá tky ch sde lení , 3 monográfií , 11 
kápitol v monográfií ch, 16 vysoko-
s kolsky ch uc ebnic nebo skript á je 
drž itelem 3 pátentovy ch osve dc ení . 
Ne ktere  ž experimentá lní ch prácí  byly 
ocene ny oborovy mi cenámi Purkyn ovy 
spolec nosti. Krome  toho vys lá r ádá 
dáls í ch Kve tinovy ch c lá nku  popu-
lárižác ní ho á filožofují cí ho chárákteru, 
nápr . v „Hippokrátovsky ch hovorech“ 
(vydány ch nákládátelství m Zdrávotnic-
ky ch novin v roce 2012), v monográfii 
„O ume ní  s rožumem“ (práž ská  AMU, 
2010), v publikáci „Osobnosti okolo ná s 
ják je nežná me“ (Mládá  frontá, 2010), 
v „Kr esle pro Fáustá“ (Gále n, 2005), 
v monográfii „Osoby Univeržity 
Kárlovy“ (Current Mediá, 2017), ve 
Sborní ku „Osobní  vyžná ní  k jednomu 
ž Purkyn ovy ch fármákologicky ch 
odkážu “ (Mládá  frontá, 2017). 

Členství v odborných společnostech 

C estne  c lenství  obdrž el od C eske  le kár ske  spolec nosti J. E. Purkyne , C eske  
spolec nosti pro experimentá lní  á klinickou fármákologii á toxikologii, C eske  
fármáceuticke  spolec nosti, C eske  odborne  spolec nosti klinicke  fármácie, Slovenske  
fármáceuticke  spolec nosti, Fráncoužske  fármákologicke  spolec nosti, C eske  
le ká rnicke  komory. V letech 1985-2010 byl mí stopr edsedou C eske  spolec nosti 
pro experimentá lní  á klinickou fármákologii á toxikologii C LS JEP, po c tyr i desetiletí  
byl pr edsedou Toxikologicke  sekce te to Spolec nosti. V letech 1986-2006 byl 
opákováne  žvolen do vy boru Evropske  biofármáceuticke  á fármákokineticke  
spolec nosti.       

Ocenění 

Je nositelem desí tek c estny ch medáilí  nás ich á evropsky ch univeržit á fákult, 
nápr . Univeržity Kárlovy, Univeržity Komenske ho v Brátisláve , Univeržity v Pádove , 
Univeržity ve Wroclávi, itálsky ch fármáceuticky ch á fármákologicky ch institucí .  

V roce 2000 mu byl ude len doktorá t „honoris cáusá“, ve stejne m roce byl 
jmenová n c estny m emeritní m profesorem Univeržity Kárlovy. V roce 2005 byl žvolen 
jáko dosud jediny  nele kár  c lenem C eske  le kár ske  ákádemie s c estny m titulem FCMA 
(Fellow of the Cžech Medicál Acádemy). V roce 2016 mu bylá ude lená nejvys s í  cená 
me stá Hrádce Krá love  (cená dr. Frántis ká Ulrichá) žá celož ivotní  dí lo á žá jeho 
vy žnámny  pr í nos pro rožvoj regionu. V roce 2017 pr evžál jáko dosud jediny  nele kár  
nejvys s í  c eske  vyžnámená ní  v le kár sky ch ve dá ch, cenu J. E. Purkyne , á byl žápsá n 
do sí ne  slá vy v práž ske m Le kár ske m dome . 
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Rozhovor s pro fesorem Květ inou  

Proč jste se rozhodl pro své povolání a co Vás k tomu vedlo? Proč jste se 
rozhodl pro konkrétní obor?  

Od sve ho ádolescentní ho období  bylo my m ž ivotní m cí lem ne jáke  dobrodruž ne  
žkoumá ní . Zác álo to v gymnážiá lní  sexte , když  jsem návs te vovál árcheologicke  
seminá r e ná práž ske  filožoficke  fákulte . Ve 3. semestru vysokos kolsky ch studií  me  
be hem ábsolvová ní  práktik ž fármákologie dos lo, ž e fármákologie je to práve , ná co 
c eká m. 

Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše profesní zaměření? 

Be hem práž sky ch studií  me  pr ijálá prof. MUDr. Helená Rás ková  do sve ho 
fármákologicke ho vy žkumne ho ty mu ná le kár ske  fákulte . Uvedlá me  
do „fármákologicke ho ve decke ho r emeslá“ á drž elá mne  pálce áž  do konce sve ho 
ž ivotá (dož ilá se 97 let). Ve svy ch páme tech me  žár ádilá meži „greenhorny“ 
c eskoslovenske  moderní  fármákologie. Be hem ví ce než  pe tás edesá tilete ho 
fármákologicke ho pu sobení  jsem potkál desí tky vynikájí cí ch osobností , ktere  jsem 
mohl á mohu žvá t svy mi pr á teli. Z te ch hodne  blí žky ch, s podobny m ž ivotní m 
kre dem, mohu jmenovát nápr . krá love hrádecke ho prof. MUDr. Vojte chá Grossmánná, 
práž ske ho prof. MUDr. Máxe Wenkeho, slovenske  profesory MUDr. Teofilá 
Niederlándá, RNDr. Ládislává Zá thurecke ho, i nejednoho ž te ch, kter í  prosluli 
v žáhránic ní  ve de  (nápr . itálske ho prof. Silviá Gáráttiniho, finske ho prof. Heiki 
Váápátálá, jáponske ho prof. Másáfumi Kobáyáshiho, ánebo ž c esky ch emigrántu  
prof. MUDr. Rádáná C ápká v kánádske m Montreálu, dr. Zdenu Horá kovou 
v ámericke m 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? 

Z e bych mohl ne kdy stá t v c ele fármáceuticke  fákulty, me  áž  do roku 1969 
áni ve snu nenápádlo. Celou svou pr edchoží  ánámne žou jsem byl spojen 
s fármákologiemi ná le kár sky ch fákultá ch áť už  v C esku, ánebo v žáhránic í . O tom, ják 
jsem se dostál k de kánová ní , jsem se xkrá t vyžpoví dál (nápr . ve státi „Byl jsem 
u toho“ ve Sborní ku vydáne m v roce 1989 k 20. vy roc í  fákulty, v r áde  interview 
á rožhovoru  v C ásopise le kár u  c esky ch, v C ásopise c esky ch le ká rní ku , v Edukáfárm 
Fármi News á v dáls í ch). 

Vaše představy a hlavní cíle? 

Tí m, ž e se hrádecká  fákultá budoválá „od ábsolutní  nuly“, mohlá vytvor it 
á vytvor ilá fákultní  filožofickou strátegii, nežátí ž enou minulostní mi stereotypy ják 
ž hlediská vy ukovy ch prográmu  pro perspektivní  uplátne ní  ábsolventu , ták ž áspektu 
mežioborove  propojovány ch vy žkumny ch projektu . 
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Co z toho bylo nejtěžší realizovat? 

á) pr ekonát prostorove  improvižáce, ktere  se tá hly 10 let, 

b) pr esve dc it le ká rnicke  stáromilce ná ministersky ch postech á v le ká rnicke m 
tere nu, ž e fármácie je ne co ví c, než  pouhá  le ká rná. 

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  me l nátolik rá d, ž e jsem me l s te stí  by t opákováne  á trvále souc á stí  
ve decky ch ty mu , áť už  v tužemsku ánebo v žáhránic í , ktere  se podí lely ná s irs í ch 
dlouhodoby ch vy žkumny ch projektech, tákž e pr i sklá dá ní  možáiky ž dí lc í ch r es ení  
se prákticky vž dycky ne co žá sádne ji nove ho objevilo. Nikdy mne  ovs em nes lo á nejde 
o ne jáke  subjektivní  – byť pr echodne  – sebeuspokojení , protož e podle právidel 
bádátelsky ch filožofií  „to nove  objevene  otevr e v rá mci nikdy nekonc í cí ho r ete žce žás 
jen dáls í  nežná me  plejá dy“. 

Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel?  

Neme l jsem pr edchu dce. 

Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana? 

á) Prosážení  diferencováne ho pregráduá lní ho studiá oboru  klinicke  fármácie 
á fármáceuticke  technologie vedle trádic ní ho le ká renství  ták, áby ábsolventi me li 
pr í lež itost uplátnit se v s irs í ch „le kovy ch“ oblástech ják ná ru žny ch etá ž í ch 
ždrávotnicke ho syste mu, ták ve fármáceuticky ch velkovy robá ch. Do te  doby totiž  
dominováli v nás ich fármáceuticky ch pru myslovy ch podnicí ch chemici á ábsolventi 
technicky ch oboru . 

b) Relátivne  rychlá  konsolidáce á unifikáce mežioborove  á ty move  
koncipováne ho vy žkumu. 

Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové směry 
- technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii? 

Byli jsme užná vány mi iniciá tory klinicko-fármáceuticke  speciáližáce v evropske m 
kontextu; od druhe  poloviny 70. let jsme byli v Evrope  ábsolutne  první mi, kter í  
reáližováli pregráduá lní  studium klinicke  fármácie (40% ábsolventu  me lo tuto 
speciáližáci uvedenu pr í mo ná promoc ní m diplomu). 

Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů 
Vaší generace? 

Tžv. pánevropská  globáližáce po roce 1990 vrá tilá studium k unifikáci á k domi-
nántní mu násme rová ní  žnovu pr edevs í m ná le ká renství  (viž nápr . povinná  pu lroc ní  
pr edpromoc ní  práxe omežená  použe ná le ká rnu). Jáko dlouhodoby  á i souc ásny  c len 
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fákultní  ve decke  rády rá d konstátuji, ž e stá vájí cí  fákultní  vedení  se snáž í  álespon  
do jiste  mí ry modifikovát studijní  curriculum podle ne kdejs í  diferenciáce. 

Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byl děkanem? 
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?  

V dobe  me ho de kánová ní  (1969-1990) to byli pr evá ž ne  studenti ž rožvojovy ch 
žemí , se ktery mi nebyly žá sádne js í  proble my. Dodnes mne  množí  posí lájí  novoroc ní  
pr á ní . Dí ky proslulosti Univeržity Kárlovy se ná m i v dobá ch, kdy se styku m se 
Zá pádem nepr á lo, á žá roven  dí ky nás í  proslulosti s klinickou fármácií  dár ily dlouho-
dobe  smluvní  spoluprá ce vy žkumne  á i pedágogicke  nápr . s fákultámi v Pádove , 
Milá nu, Támpere, Kuopiu, Ká hir e, v oficiá lne  preferováne  Vy chodní  žo ne  pák 
s fákultámi ve Vrátislávi, Chárkove , Káunásu, Moskve , ne kdejs í m Leningrádu, 
Pjátigorsku. 

Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?  

Konkre tne  pro studenty medicí ny 
á fármácie, kde je nežbytny m 
pr edpokládem pro vy kon ždrávot-
nicke  funkce žvlá dnutí  vs ech 
profilovy ch á žá sádní ch pr í právny ch 
disciplí n v potr ebne m rožsáhu, 
pováž uji pr ehnánou volnost vy be ru 
ábsolvovány ch pr edme tu , á tí m 
i kreditní  syste m, žá neádekvá tní  
á nekriticke  pr ebí rá ní  globáližác ní ch 
žáhránic ní ch vžoru , ktere  se i tám 
osve dc ily (pokud sáhá  má  žkus enost) 
pr edevs í m ve ví ceoborovy ch studij-
ní ch kombinácí ch nápr . ná humá-
nitní ch á pr í rodove dny ch fákultá ch. 

Jaký máte názor na placení 
školného?  

V celospolec enske  etápe , ve ktere  
se osobní  pekuniá rní  vy dobytky stá vájí  ábsolutní  dominántou, jsou pro me  jáke koliv 
ásociá lní  žá me ry kontráproduktivní . S kolne  by snád stá lo žá u váhu použe 
pro repetenty. 

Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete? 

Cely  ž ivot jsem de lál jen tu „svou“ ve du, ve svy ch deve táosmdesá ti letech jsem 
tedy vde c en svy m kolegu m á ž á ku m, ž e se v ní  stá le jes te  mohu pohybovát.   

 

Ze současné výzkumné činnosti pana profesora 
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Doc . RNDr . V lad imír Semecký, CSc .  

Mladá léta a studium 

Vládimí r Semecky  spátr il sve tlo sve tá 
dne 13. 9. 1943 v Dolní m Bousove  (okres 
Mládá  Bolesláv).  

Absolvovál Pr í rodove deckou fákultu 
Univeržity Kárlovy v Práže – obor Obecná  
á experimentá lní  biologie.  

Po studií ch prácovál od roku 1965 
do roku 1971 jáko ve decky  ásistent 
ná Kátedr e histologie á embryologie 
krá love hrádecke  le kár ske  fákulty. Pote  
pr es el ná nove  vžniklou Fármáceutickou 
fákultu Univeržity Kárlovy v Hrádci 
Krá love  á od roku 1971 žde pu sobil jáko 
odborny  ásistent ná biologicko-
morfologicke m odde lení  Kátedry 
fármákologicke  propedeutiky.  

V roce 1988 ží skál titul kándidá tá ve d 
CSc. vyprácová ní m á obhá jení m disertác ní  
prá ce ná te má: Ontogenese muž sky ch 
pohlávní ch bune k – elektronmikro-
skopická  studie. Prá ce bylá vytvor ená 
pod vedení m prof. MUDr. J. E. Jirá ská, DrSc. v rá mci externí  áspirántury ná U stávu 
pro pe c i o mátku á dí te  v Práže.  

V roce 1990 se stál docentem Normá lní  á pátologicke  morfologie.  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Od roku 1971 ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  
RNDr. Vládimí r Semecky  pr edná s el á žkous el morfologickou c á st fármákologicke  
propedeutiky, vedl práktická  cvic ení  á diplomove  prá ce, náví c externe  vyuc ovál 
práktická  cvic ení  ž pátologicke  ánátomie ná Le kár ske  fákulte  Univeržity Kárlovy 
v Hrádci Krá love . Od roku 1990 pr edná s el á žkous el pr edme ty Morfologie 
á fyžiologie c love ká, Pátologie á Pátologicko-medicí nská  propedeutiká v rá mci 
pregráduá lní ho studiá Fármácie á Zdrávotnicke  bioánálytiky á vedl soustávne  
diplomove  prá ce ve sve m oboru. 

V roce 1990 vystr í dál doc. Semecky  ve funkci de káná prof. Kve tinu, ktery  pu sobil 
jáko de kán nepr etrž ite  od roku 1969. De kánem Fármáceuticke  fákulty Univeržity 
Kárlovy byl doc. Semecky  do roku 1994. 
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Pote , poc í náje rokem 1995, pu sobil ná fákulte  jáko vedoucí  Kátedry biologicky ch 
á le kár sky ch ve d.  

Výzkumná a publikační činnost 

Be hem sve  profesní  kárie ry se doc. Semecky  ve novál reprodukc ní  biologii, 
reprodukc ní  toxikologii, embryologii, elektronove  mikroskopii á pátologii 
kárdiováskulá rní ho syste mu – iniciáci áterogenní ho procesu. 

Jeho publikác ní  
á pr edná s ková  c innost 
je rožsá hlá , c í tá  nápr . 70 
publikácí  v odborny ch 
c ásopisech á sborní cí ch 
á 95 pr edná s ek. 
Doc. Semecky  je spolu-
áutorem 2 monográfií  
á spoluáutorem 3 vy -
ukovy ch textu . V roce  
1978 mu bylá jáko c lenu 
áutorske ho kolektivu 
U stávu pro pe c i o mátku 
á dí te  v Práže ude lená 
Cená ministrá ždrávot-
nictví  C R žá ve deckou 
prá ci "Endokrinologie 
fetoplácentá rní  
jednotky“.  

Byl táke  r es itelem 
c tyr  grántu  Grántove  
ágentury Univeržity Kárlovy á jednoho grántu Grántove  ágentury C eske  republiky.  

Členství v odborných orgánech a společnostech 

Doc. RNDr. Vládimí r Semecky , CSc. byl c lenem Rády prográmu Ministerstvá 
pru myslu á obchodu C eske  republiky á pu sobil i jáko porádce Centrá 
biomedicí nske ho inž eny rství  C VUT v Práže.  

Dá le byl c lenem oborovy ch komisí  doktorske ho studiá ná Fármáceuticke  fákulte  
Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  v oborech Fármákologie á toxikologie 
á Toxikologie pr í rodní ch lá tek, žátí mco ná Le kár ske  fákulte  Univeržity Kárlovy 
v Hrádci Krá love  v oborech Fyžiologie á pátologická  fyžiologie.  

Od roku 1990 byl ne kolik let c lenem Ve decke  rády Univeržity Kárlovy á Ve decke  
rády Fármáceuticke  fákulty UK. 

 

Zprava: Rektor UK prof. Palouš, doc. Kvasničková  
a děkan doc. Semecký v roce 1990 
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Prof . RNDr. Luděk Jahodář , CSc . 

Mladá léta, studium 

Lude k Jáhodá r  se národil 17. prosince 
1948 v Budyni nád Ohr í . Po žá kládní  s kole 
v mí ste  bydlis te  vystudovál Str ední  
ždrávotnickou s kolu v Práže ná Als ove  
ná br ež í , obor le ká rensky  láboránt. Bylo 
tomu ták v letech 1963-1967. Po máturite  
se rožhodl pro studium fármácie 
ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity 
Komenske ho v Brátisláve . Ná fákultu 
nástoupil v roce 1967 á pe tilete  studium 
ukonc il promocí  v roce 1972. 

Odborné působení 

V te mž e roce 1972 nástoupil 
jáko odborny  ásistent ná kátedru 
fármákognožie Fármáceuticke  fákulty 
Univeržity Komenske ho v Brátisláve , 
kde žá rok ná to ží skál v u spe s ne m 
rigoro žní m r í žení  titul RNDr. 

V roce 1974 pr es el ná krá love -
hrádeckou fákultu jáko ve decky  prácovní k 
ná kátedr e fármáceuticke  botániky. 
Prácovál žde nepr etrž ite , v roce 1990 stánul v její m c ele. V roce 1983 ukonc il 
u spe s ne  ve deckou pr í právu v rá mci Univeržity Kárlovy á ží skál ve deckou hodnost 
kándidá t ve d. V roce 1988 probe hlo ná Univeržite  Komenske ho v Brátisláve  jeho 
hábilitác ní  r í žení  á RNDr. Lude k Jáhodá r , CSc. byl jmenová n docentem. 

De kánem Fármáceuticke  fákulty se stál 31. ledná roku 1994 (protikándidá tem 
ve volbe  byl prof. Wáisser), do funkce nástoupil hned ná sledují cí  den á setrvál v ní  tr i 
roky – do ledná roku 1997. Po funkci de káná ope t pu sobil jáko vedoucí  kátedry 
fármáceuticke  botániky.  

V roce 1995 byl ná žá kláde  hábilitác ní ho á jmenovácí ho r í žení  prežidentem 
republiky Vá clávem Hávlem jmenová n v áule Károliná profesorem.  

V listopádu 2018 byl profesor Jáhodá r  rektorem jmenová n emeritní m 
profesorem Univeržity Kárlovy. 

Z jeho odborne ho pu sobení  nelže vynechát dlouhodobe  odborne  stá ž e. Cely  rok 
1973, vedle vy uky ná brátislávske  fármáceuticke  fákulte , ve decky prácovál 
v Chemicke m u stávu SAV v Brátisláve . V roce 1987 pu l roku stá ž ovál 
u prof. Hiltunená ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity v Helsinká ch. 
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Bohátá  je jeho c innost v odborny ch spolec nostech. Jmenujme pr í klády:  

 V C eske  fármáceuticke  spolec nosti C eske  le kár ske  spolec nosti Jáná 
Evángelisty Purkyne  žástá vál v letech 2003-2014 funkci mí stopr edsedy 
á v letech 1994-2002 funkci pr edsedy spolec nosti. 

 C len Sve tove  fármáceuticke  federáce (FIP). C len C eske  spolec nosti 
chemicke .  

 C len spektroskopicke  spolec nosti. C len Le kopisne  komise Ministerstvá 
ždrávotnictví  C eske  republiky.  

 Od roku 2003 pr edsedá U str ední ho porádní ho sboru pro le c ive  rostliny 
Ministerstvá ždrávotnictví  C eske  republiky. 

 Externí  expert SU KL pro Europeán Medicines Agency.  

 Soudní  žnálec v oboru botániká pro ná vykove  á toxicke  lá tky 
rostlinne ho pu vodu áj. 

Z dáls í ch mu ž eme jmenovát nápr í klád c lenství  ve sprá vní  ráde  Fákultní  
nemocnice Hrádec Krá love  v letech 1994-2004 nebo v dožorc í  ráde  Nádáce 
mežilidske  toleránce Thomáse Grálá pr i Le kár ske  fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci 
Krá love  v letech 1996-2016, pr edsednictví  Nádác ní ho fondu pro dobudová ní  
á rožvoj Záhrády le c ivy ch rostlin Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci Krá love  v letech 
1995-2010, pr edsedá spolku pro vybudová ní  C eske ho fármáceuticke ho mužeá 
v Kuksu v letech 1994-1997, dodnes je c lenem vy boru.  

V neposlední  r áde  pák c lenství  v redákc ní ch rádá ch c ásopisu , nápr . Europeán 
Phármáceuticál Journál, Le c ive  rostliny / Liec ive  rástliny áj. 

Působení ve vědeckých radách  

V letech 1989-2018 prácovál nepr etrž ite  ve ve decky ch rádá ch ru žny ch institucí . 
Ve Ve decke  ráde  Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci Krá love  pu sobil te me r  30 let, 
v letech 1994-1997 byl její m pr edsedou, dá le prácovál ve ve decky ch rádá ch 
Univeržity Kárlovy, Centrá pro otá žky ž ivotní ho prostr edí  UK, brátislávske  
á brne nske  fármáceuticke  fákulty á Le kár ske  fákulty UK v Hrádci Krá love .  

Veřejná ocenění 

Je pr í žnác ne , ž e dlouholete  vysoce odborne  pu sobení  páná profesorá Luďká 
Jáhodá r e se odrážilo v cele  r áde  ocene ní . Jmenujme álespon  tá hlávní . Ceny C eske  
fármáceuticke  spolec nosti C eske  le kár ske  spolec nosti Jáná Evángelisty Purkyne  
žá nejhodnotne js í  publikáce ž oboru fármácie: v roce 1998 to bylá publikáce Jedováte  
houby (Medon, 1998), v roce 2010 pák publikáce Le c ive  rostliny v souc ásne  
medicí ne  (HBT, Práhá 2010). Táto publikáce bylá ocene ná i jáko nejleps í  ve decká  
monográfie vydávátelství  Károlinum žá rok 2012. 
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V roce 1998 pr evžál ocene ní  medáilí  Veteriná rní  á Fármáceuticke  Univeržity 
v Brne . V roce 2002 obdrž el medáili Fármáceuticke  fákulty Univeržity Komenske ho 
v Brátisláve . 

V roce 1997 ží skál profesor RNDr. Lude k Jáhodá r , CSc. Zlátou medáili Univeržity 
Kárlovy. V roce 2008 ná sledoválá Weberová cená Slovenske  fármáceuticke  
spolec nosti. V roce 2011 byl profesor Jáhodá r  ocene n medáilí  PhMr. Vládimí rá 
J. Z uffu Slovenske  fármáceuticke  spolec nosti. Je táke  c estny m c lenem Slovenske  
fármáceuticke  spolec nosti. V roce 2012 ží skál str í brnou medáili Univeržity 
Komenske ho v Brátisláve . 

V roce 2016 byl profesor RNDr. Lude k Jáhodá r , CSc. dekorová n medáilí  Eduárdá 
Skárnitžlá žá celož ivotní  pr í nos pro rožvoj fármácie v oblásti ve dy, vy žkumu 
á vžde lá vá ní .  

Dílo 

Zá be r odborne ho žá jmu profesorá Jáhodá r e je velmi s iroky . Ná fármáceuticke  
fákulte  pr edná s í  pro studenty Fármáceutickou botániku, spoluprácuje 
ná pr edná s ká ch ž Fármákognožie, Fytoterápie, Toxikologie, Klinicke  á forenžní  
ánály žy toxicky ch lá tek á ná dáls í ch pr edná s ká ch v mágisterske m studiu Fármácie 
i Zdrávotnicke  bioánálytiká i doktorske m studiu. Dáls í  oblásti jeho žá jmu jsou obory 
jáko je fytochemie, chemotáxonomie, rostlinná  toxikologie á biologicke  áktivity 
pr í rodní ch lá tek. Profesor Jáhodá r  je táke  jední m ž iniciá toru  vžniku druhe ho 
studijní ho oboru Zdrávotnická  bioánálytiká v rá mci nás í  fákulty. K ákreditáci 
pr iprávil novy  obor doktorske ho studiá „Toxikologie pr í rodní ch lá tek (Toxnáp)“ á 20 
let vedl jeho oborovou rádu. 

Celková  publikác ní  áktivitá žáhrnuje 105 pu vodní ch ve decky ch c lá nku , ž toho 80 
experimentá lní ch á 25 pr ehledovy ch, á táke  125 c lá nku  populárižují cí ch ve du. Vedle 
žmí ne ny ch ocene ny ch prácí , kde figuruje jáko áutor, je táke  áutorem 
nebo spoluáutorem 6 monográfií : Rostliny žpu sobují cí  otrávy á álergie (Avicenum, 
1989), Alternátivní  medicí ná – mož nosti á rižiká (Grádá, 1995), Mákroskopicky  
á mikroskopicky  átlás drog (IDVPZ, 1999), Pr í rodní  toxiny á jedy (Gále n, 2004), 
Fármákobotániká-semenne  rostliny (Károlinum 2006, 2009, 2011), Rostliny 
žpu sobují cí  otrávy (Károlinum 2018, v tis te ne  i elektronicke  forme ). 

Prá ce profesorá Jáhodá r e žáhrnuje táke  vy ukove  texty. Pro str edos kolskou vy uku 
fármáceuticky ch ásistentu  vyprácovál žá podpory grántu EU internetovy  prográm 
pro vy uku fármáceuticke  botániky s ná žvem „Fármákobotánická  žáhrádá“. 
Pro tr í semestrove  speciáližác ní  vžde lá vá ní  „Le c ive  rostliny“ nápsál skriptá, 
použ í váná  ják domá, ták v žáhránic í .  

C á st vy sledku  sve  ve decke  áktivity publikovál jáko pátenty. Zí skál 1 evropsky  
pátent (2013) á 3 pátenty ná rodní . 

Profesor Jáhodá r  se táke  vy žnámne  žáslouž il o ží ská ní  finánc ní ch prostr edku  
ná podporu vžniku Záhrády le c ivy ch rostlin pr i Fármáceuticke  fákulte  Univeržity 
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Kárlovy. V roce 1995 žr í dil fond pro dobudová ní  á rožvoj Záhrády le c ivy ch rostlin, 
ktery  fungovál áž  do roku 2010. 

 

Rozhovor s pro fesorem 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? 

Skutec nost, ž e v rodine  ási pokrác uji 
v trádici, jsem se dožve de l o mnoho let 
požde ji od doc. Ruská, ktery  mi pr edlož il 
le ká rnicke  noviny ž pr elomu 19. á 20. 
století  á v nich uká žál ná c lá nek o osudech 
práž ske ho le ká rní ká stejne ho pr í jmení  
á pochá žejí cí ho ž mále  vesnic ky, rodis te  
me ho otce. Moje rožhodnutí  bylo pr í me js í . 
Urc ity  neu spe ch pr i tálentovy ch žkous -
ká ch ná str ední  s kolu s ume lecky m 
žáme r ení m mne násme rovál ná první  
s kolu, o ktere  jsem ží skál ví ce informácí . 
Bylá to str ední  ždrávotnická  s kolá, obor 
le ká rensky  láboránt, v Práže ná Als ove  
ná br ež í . Zde jsem se potkál s vynikájí cí  
práktickou le ká rnicí  á externí  uc itelkou 
pání  RNDr. PhMr. Elis kou Melichárovou, 
která  mne žlá kálá pro obor fármáko-
gnosie á po máturite  pr esve dc ilá ke studiu 
ná brátislávske  fármáceuticke  fákulte . 

Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření? 

Studium á profesní  žáme r ení  po studiu ovlivnili vá ž ení  lide : 

 Str edos kolská  profesorká RNDr. PhMr. Elis ká Melichárová , 

 prof. Dr. Ing. Jožef Tomko, DrSc., vedoucí  Kátedry fármákognosie 
á botániky ž brátislávske  fármáceuticke  fákulty, 

 uc itel, kolegá, de kán, rektor prof. RNDr. Vá cláv Suchy , DrSc., 
ná fármáceuticky ch fákultá ch v Brátisláve  á Brne ,  

 ve decky  prácovní k RNDr. Zdeno Voticky , DrSc., Chemicky  u stáv 
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 krá love hrádecke  fákulte  jsem tehdy byl již  20 let. Pr i první  volbe  13. 1. 1994 
nebyl vybrá n ž á dny  ž kándidá tu , do druhe ho kolá nástupovál ž kolá první ho použe 
jeden kándidá t, ty den pr ed druhou volbou jsem ná ž á dost AS fákulty pr ijál roli 
protikándidá tá. K volbe  dos lo poslední  mož ny  den - 31. ledná 1994. Do funkce jsem 
nástoupil druhy  den po volbe , žásedl jsem žá prá ždny  stu l s minimem dokumentu  
o pr edchoží  de kánske  c innosti á bež pr edá ní  funkce. Stál jsem se áktuá lne  
nejmláds í m de kánem ná Univeržite  Kárlove , bylo mi 45 let. Bylo jen ná mne , ábych si 
do me sí ce vybrál prode kány, návrhl ve deckou rádu á pr iprávil si svoji viži o rožvoji 
fákulty ná pr í s tí  roky.  

Hlávní  cí le žáhrnovály:  

 Uklidnit vžtáhy meži žáme stnánci fákulty po bour livy ch letech pr eme ny 
spolec nosti á vytvor it podmí nky pro ve ts inovou ná žorovou jednotu 
meži nejbliž s í mi spoluprácovní ky. 

 Ukonc it nesmyslne  podnikátelske  áktivity á náopák otevr í t smysluplnou 
vedlejs í  hospodá r skou c innost.  

 Nále žt si vlástní  cestu pro rožvoj kválitní ho pedágogicke ho procesu 
(trádic ní  vážbá ná le kár skou fákultu se mi ždá lá jáko ánáchronismus). 
Vytkl jsem si jáko prioritu kválitní  pedágogicky  proces, ktery  bude 
bežpodmí nec ne  dopln ová n vy žkumem. 

 Vy žnámne  áktivovát hábilitác ní  á profesorská  r í žení , rožs í r it grántove  
soute ž ení  ná fákulte  á souc ásne  žvy s it u c ást nás ich prácovní ku  v rá mci 
grántovy ch ágentur. Du lež itou u lohou bylo stábiližovát uc itelsky  ká dr. 
Do le pe plácene ho prostr edí  le ká ren, žá stupcu  firem á ru žny ch 
podnikátelsky ch áktivit odchá želo v te  dobe  ž fákulty mnoho dobry ch 
mlády ch uc itelu .  

Co z nich bylo nejtěžší realizovat? 

Prá ce de káná je velmi ná roc ná , nechce žklámát du ve ru, což  se pr i prá ci s lidmi 
mu ž e velmi lehce stá t. Chce vs ák táke  reáližovát sve  pr edstávy, ktere  ne vž dy jsou 
ve ve ts inove m souládu. Myslí m vs ák, ž e r ádá ve cí  se povedlá, ánebo se tákr í kájí c 
nástártoválá. Bohuž el me l jsem k dispožici jen jedno funkc ní  období . Nejhors í  
pro mne bylo rožhodová ní  o jednotlivcí ch ve smyslu negátivní m. Nás te stí  tákovy ch 
situácí  bylo má lo. 

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?  

Snáž il jsem se o novy  pr í stup k fármáceuticke  botánice, áplikovál jsem 
fytochemickou chárákteristiku jáko hodnotny  systemáticky  žnák á modifikovál 
obecne  užná vány  syste m ták, áby ví ce vyhovovál potr ebá m fármáceutu . Tákto nove  
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koncipovánou fármáceutickou botániku jsem vybávil te me r  komplexní m vy ukovy m 
máteriá lem (jedná uc ebnice je již  v tr etí m vydá ní , pe t skript). Velice me  te s í , ž e tento 
mu j pr í stup se prosádil ná vs ech fákultá ch v C R i SR. Jedná ž hlávní ch idejí  koncepce 
spoc í vá  v odbourá ní  pohledu ná fármákobotániku jáko ná pouhou pr í právu 
ná fármákognosii, náopák je to žcelá sve bytny  pr edme t ve fármáceuticke m kurikulu. 
Studijní  prográm Fármácie jsem obohátil o dáls í  pr edme ty, jejichž  ná plne  jsem 
pr iprávil, u ve ts iny nápsál i studijní  texty á táke  je pr edná s el, jsou to: Fytotoxikologie, 
Fytoterápie, Forenžní  botániká, Požná vá ní  le c ivy ch rostlin, Ekologie pro fármáceuty, 
Monitorová ní  ž ivotní ho prostr edí . Ná žá ve r sve ho pu sobení  ná fákulte  
se již  ví ceme ne  teoreticky žáme r uji ná fytofármákovigilánci, tj. sledová ní  bežpec nosti 
le ku  ž rostlinny ch ždroju  pr i be ž ne m použ í vá ní . V te to oblásti vidí m i velkou 
perspektivu pro vy žkum. 

Po dvoulete m ásistentske m pu sobení  ná brátislávske  fármákognosii jsem byl 
pr iját ná mí sto ve decke ho prácovní ká ná krá love hrádeckou fákultu. Postupne  jsem 
prochá žel átestác ní mi r í žení mi áž  ke stupni sámostátne ho ve decke ho prácovní ká, 
souc ásne  jsem se ángáž ovál v pedágogicke m pu sobení . První  moje publikáce ž let 
1973-1974 byly žver ejne ny ve s pic kovy ch žáhránic ní ch periodiká ch. Byly 
to vy sledky prá ce ná Chemicke m u stávu SAV á láťká bylá nástávená vysoko. 
Krá love hrádecká  fákultá bylá jes te  pr í lis  mládá , áby mi mohlá poskytnout stejnou 
pr í strojovou vybávenost. V krá tke  dobe  náhrádilá tuto skutec nost spoluprá ce 
se s pic kovy mi prácovis ti v Práže á Párdubicí ch. Mu j žá jem byl vž dy žáme r en 
ná rostlinne  metábolity, ná jejich ižoláci, identifikáci, biologickou áktivitu á táke  
ná metody ží ská vá ní  kválitní  vy choží  suroviny, vc etne  biotechnologicky ch postupu . 
Nejví ce si cení m vy sledku  publikovány ch v osmdesá ty ch letech minule ho století , 
ktere  jsou citová ny ve vydá ní ch ámericke ho, požde ji evropske ho le kopisu, á táke  
te ch publikácí , ktere  se stály podkládem pro komunitní  monográfie Europeán 
Medicines Agency EMA. Po me m ná vrátu ž funkce de káná žpe t ná kátedru jsem 
pokrác ovál ve studiu ántioxidác ní ch u c inku  ižolovány ch metábolitu  á jejich pr í pádne  
toxicity. Vy sledky te to bádátelske  c innosti byly nejen publiková ny v žáhránic ní ch 
periodiká ch, ále táke  jsou žá kládem tr í  c esky ch á jednoho evropske ho pátentu. 

Ve fármáceuticke m vysokos kolske m prácovis ti jsem vž dy vide l ideá lní  spojení  
odborností , ktere  by mohlo ve st k nove mu le c ivu áť už  pr í rodní mu, 
polysynteticke mu nebo synteticke mu. Vs ichni nositele  te chto odborností  jsou 
ná jednom institutu, bohuž el spoluprá ce jednotlivy ch káteder nebylá nikdy optimá lní  
á je to s kodá. 

Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel?  

Mnoho toho nebylo, ná co by se dálo návážovát, ále podstátne  je, ž e pr edchá žejí cí  
de kán žvlá dl vy žnámne  spolec enske  žme ny po listopádu 1989 á fákultá bylá 
žklidne ná  á mohlá pokrác ovát r es it proble my, ktere  jí  jáko vysoke  s kole ná lež ely. 
Sámožr ejme  v požitivní ch nástártovány ch áktivitá ch jsem pokrác ovál, o ne ktery ch 
jsem se bohuž el dožví dál náhodile požde ji. 

Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana? 

Nechci, áby mu j vy c et osobní ch pocitu  vypádál jáko sebechvá lá, ále polož enou 
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otá žkou me  nutí te k jejich žver ejne ní , jinák by žu stály nevysloveny: 

 Fákultu jsem pr evžál v žá porne m hospodár ení , žá tr i roky jsem ji vyvedl 
v hospodár ení  žiskove , se solidní m obsáhem režervní ho fondu ná konci 
funkc ní ho období . 

 Fákultu jsem obhá jil ná evropske m fo ru jáko plnohodnotnou svy m 
vy ukovy m prográmem, ktery  je srovnátelny  s pož ádávky EU á WHO. 

 Zác ál jsem komunikovát s le ká renskou komorou á silne  se postávil 
proti celospolec enske  tendenci vy žnámne  deklásovát le ká rnu ná obchod 
á fármácii ná neve decky  obor. C ásto jsem vystupovál v me dií ch, 
v párlámentní ch komisí ch á diskuží ch ná toto te má. Byl jsem c ásty m 
hostem ždrávotnicke ho vy boru poslánecke  sne movny á pomá hál tvor it 
první  „Zá kon o le c ivech“. Do vysokos kolske ho žá koná se mi podár ilo 
prosádit vy uku fármáceutu  ve fákultní ch le ká rná ch jáko souc á st 
pedágogicky ch áktivit fákultní ch nemocnic. Bohuž el tento párágráf 
nebyl nikdy rožvinut v reálitu. 

 Byl jsem iniciá torem tvorby instituce „Fármáceuticky  párláment“, 
ktery  pr edstávovál volnou tribunu vs ech žáinteresovány ch do proble mu  
fármácie. Jednou roc ne  se ná ne m schá želi žá stupci fákult, 
fármáceuticke ho odboru Ministerstvá ždrávotnictví , komory, Stá tní ho 
u stávu pro kontrolu le c iv, C eske  fármáceuticke  spolec nosti á ne ktery ch 
vy robcu  á distributoru . Táto setká ní  pr iná s elá využ itelne  
á ákceptovátelne  žá ve ry. Táto spolec nost se bohuž el pr estálá schá žet 
nedlouho po me m odchodu ž funkce. 

 Zác ál jsem jedná ní  s pr edstáviteli klinicky ch láborátorní ch oboru  
ž Fákultní  nemocnice v Hrádci Krá love  o vytvor ení  nove ho studijní ho 
prográmu „Zdrávotnická  bioánálytiká“ á s nimi sestávil jeho žá kládní  
kurikulum. Mimochodem jeho souc ásny  vy ukovy  plá n je stá le jeho 
podstátny m odrážem. 

 Podár ilo se mi v c etny ch diskuží ch ží skát podporu rektorá pro vy stávbu 
nove  botánicke  žáhrády á schvá lení  fináncí  pro vy stávbu sklení ku . 

 Myslí m, ž e fákultá se dostálá do celospolec enske ho pove domí  jáko silne , 
nežá visle  á ámbicio žní  vysokos kolske  prácovis te , s ktery m bylo dobre  
spoluprácovát á jeho ná žory brá t v potáž. 

Bylo toho sámožr ejme  ví ce, mnohe  jes te  v ná vrží ch, ktere  se v ták krá tke m 
funkc ní m období  nedály reáližovát.  

Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové směry 
– technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii? 

Upr í mne  r ec eno nevidí m du vod, proc  je táto tendence protlác ová ná. Neví m, jestli 
bylá dostátec ne  prožkoumá ná potr ebá tohoto sme r ová ní  v pregráduá lní m studiu. 
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Vidí m toto jáko ná pln  vs ech forem studiá postgráduá lní ho, do ktere ho by se vs ák 
fákultá me lá vy žnámne  žápojit. 

Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů 
Vaší generace? 

Není , i ábsolventi me  generáce se uplátnili á jes te  uplátn ují  v s iroke  s ká le 
ždrávotnicky ch i chemicky ch oboru . Bá dokonce, vy žnámne  mens í  procento ž nich 
nástupoválo do le ká ren než  se de je dnes. Je sámožr ejme , ž e mnohem me ne  jich 
odchá želo do cižiny. 

Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byl děkanem? 
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?  

Zác álá se rožví jet. Návs tí vili jsme celou r ádu žáhránic ní ch univeržit á vž dy 
dochá želo k nává žá ní  spoluprá ce. Velmi áktivní  v návážová ní  kontáktu  se žáhránic í m 
byli táke  studenti orgánižují cí  se ve Spolku c esky ch studentu  fármácie. Záhránic ní  
kolegove  žác í náli ježdit k ná m. K rožvinutí  spoluprá ce se žáhránic ní mi fákultámi 
vy žnámne  pr ispe lá oslává 25 let existence fákulty v roce 1994. 

Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?  

Z me ho pohledu negátivne : pr eplne ne  první  roc ní ky, urc itá  žtrá tá ná vážnosti 
pr edme tu , žtrá tá pr í me ho kontáktu studentá á žkous ejí cí ho ž du vodu c áste  ná hrády 
u stní ch žkous ek pí semny mi testy, odstoupení  od dobre  trádice c eske ho vysoke ho 
s kolství  ápod.  

Jaký máte názor na placení školného?  

Již  v me m funkc ní m de kánske m období  jsem ne kolikrá te odpoví dál ná tuto 
otá žku ru žny m me dií m á vž dy jsem r í kál, ž e jáko otec vysokos kolsky ch studentu  
jsem proti, ále jáko de kán bych pr ime r enou plátbu podpor il. Po dváceti letech má m 
upráveny  ná žor á myslí m si, ž e žá kládní  studijní  dobá oboru by me lá by t ždármá, 
ávs ák pr ekroc ení  te chto c ásovy ch limitu  by me lo by t žpoplátne no ví c než  dnes. Jiste  
mohou by t odu vodnitelne  vy jimky. 

Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete?  

V roce 1971 jáko student poslední ho roc ní ku jsem vstoupil do C eske  
(C eskoslovenske ) fármáceuticke  spolec nosti á v ní  áž  do souc ásnosti áktivne  prácuji: 
jáko pr edsedá Sekce pr í rodní ch le c iv, mí stopr edsedá hlávní ho vy boru C FS (1994-
2002), prežident spolec nosti (2003-2014). Prácuji táke  v nádácí ch á nádác ní ch 
fondech: v Nádáci mežilidske  toleránce Thomáse Grálá pr i Le kár ske  fákulte  UK 
v Hrádci Krá love  jáko c len dožorc í  rády, v Nádác ní m fondu podporá rožvoje žáhrády 
le c ivy ch rostlin jáko pr edsedá sprá vní  rády (1995-2014). Pu sobí m táke  ve Sprá vní  
ráde  Fákultní  nemocnice v Hrádci Krá love . C ás ve nuji i prá ci v redákc ní ch rádá ch 
odborny ch á populá rne  náuc ny ch c ásopisu . 

Mnoho c ásu jsem ve novál propágáci fármácie, fákulty á me ho oboru. Psál jsem 
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c lá nky, pr edná s el pr edná s ky, vedl diskuže, vystupovál v obrážovy ch medií ch á to vs e 
ná ru žny ch vžde lánostní ch u rovní ch. Nejvy žnámne js í  byl osmilety  seriá l 48 c lá nku  
o jedováty ch rostliná ch á hodinovy  film o sve tove  vy žnámne m morávske m 
botánikovi G. J. Kámelovi ná 1. prográmu C eske  televiže v roce 2006. Dvácet let jsem 
vyuc ovál jáko externistá ná ždrávotnicke  s kole v oboru Fármáceuticky  ásistent, i žde 
jsem pr iprávil vy ukovy  máteriá l. 

K osobní m žá libá m pátr í  fotográfová ní , ru žne  vy tvárne  techniky, prá ce 
se dr evem, turistiká, tenis, cyklistiká, r í žení  áutá á cestová ní . 

 

 

 

Prof . RNDr. Eva Kvasn ičková, CSc .  

Mladá léta, studium 

Evá Kvásnic ková  se národilá 7. kve tná 
1934 v Párdubicí ch. Po gymnážiá lní ch 
studií ch se rožhodlá pro fármácii, v roce 
1957 ábsolvoválá s vyžnámená ní m Fármá-
ceutickou fákultu Másárykovy Univeržity 
v Brne .  Hned pote  nástoupilá jáko ásistent 
ná Fármáceuticke  fákulte  Másárykovy 
Univeržity v Brne  ná kátedr e technologie, 
kde pu sobilá áž  do žrus ení  fákulty v roce 
1960. 

Pák spolu s mánž elem pr es li do Hrádce 
Krá love  á RNDr. Kvásnic ková  žástá válá 
funkci vedoucí  v klinickobiochemicke  
láborátor i 1. interní  kliniky Fákultní  
nemocnice v Hrádci Krá love . Zde se 
ve noválá vy žkumu minerá lní ho metá-
bolismu v pru be hu stá rnutí  á ne koliká 
dáls í m specificky m klinicky m proble mu m, 
ktere  byly r es eny biochemicky mi 
metodámi. Ná žá kláde  te to prá ce vžniklo 
12 publikácí .  

V roce 1967 pr es lá ná Le kár skou 
fákultu Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love , kde do roku 1971 pu sobilá jáko odborná  
ásistentká ná U stávu le kár ske  chemie á biochemie. Zde se žác álá žájí mát o enžymy, 
ktere  biotránsformují  lá tky te lu ciží  – žvlá s te  potenciá lní  le c ivá. Spolu s ostátní mi 
prácovní ky bylá žápojená do vy žkumu v rá mci projektu Z – pr ipojilá se s r es ení m 
vlivu rádiáce ná áktivitu ru žny ch biotránsformác ní ch enžymu , žvlá s te  
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mikrosomá lní ch monooxygenás. Z te to doby publikoválá Evá Kvásnic ková  ne kolik 
vy žnámny ch žjis te ní , nápr . ž e obsáh cytochromu P-450 á jeho áktivitá nejsou 
v koreláci. Dá le žjis te ní  roždí lu áktivity cytochromu P-450 vu c i ru žny m substrá tu m, 
fyžiologicky m i pátologicky m podmí nká m. Tyto vy sledky byly vy žnámne  v dobe , 
kdy jes te  nebyly objeveny isoenžymy á jejich specific nost vu c i ru žny m substrá tu m. 
Zájí máve  bylo i žjis te ní  tžv. ábskopá lní ho efektu rádiáce ná áktivitu ne ktery ch 
enžymu , ktere  biotránsformují  xenobiotiká.  

Roku 1971 ope t me ní  pu sobis te , stálá se odbornou ásistentkou ná kátedr e 
biochemie Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  á pokrác oválá 
v xenobiochemicke m vy žkumu. Ve deckou pr í právu ukonc ilá á kándidá tskou 
disertác ní  prá ci obhá jilá v roce 1980. 

Od 80. let žác álá prácovní  skupiná v c ele s RNDr. Evou Kvásnic kovou, CSc. 
spoluprácovát s Vy žkumny m u stávem pro fármácii á biochemii v Práže (VU FB) 
á Vy žkumny m u stávem orgánicky ch synte ž v Rybitví  (VU OS). Spoluprá ce se ty kálá 
metábolicky ch studií  r ády potenciá lní ch le c iv in vitro á in vivo. 

V roce 1988 se RNDr. Evá Kvásnic ková , CSc. u spe s ne  hábilitoválá 
ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Komenske ho v Brátisláve .  V roce 1997 pák bylá 
jmenová ná profesorkou Univeržity Kárlovy v oboru biochemie. 

 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Ná nove  žálož ene  Fármáceuticke  fákulte  v Hrádci Krá love  pu sobilá od roku 1971 
jáko vyuc ují cí  á žkous ejí cí  Obecne  biochemie á od roku 1972 Zá kládu  molekulá rní  
biologie, vc etne  pr edná s ek, prákticky ch cvic ení  á seminá r u . Bylá gárántem povinne  
volitelne ho pr edme tu Xenobiochemie, ktery  ná fákulte  žávedlá. V te to souvislosti 
vedlá kolem 55 diplomovy ch prácí  á 10 disertác ní ch prácí . 

V letech 1997-2000 žástá válá funkci de kánky Fármáceuticke  fákulty v Hrádci 
Krá love . Hned pote  áž  do roku 2006 r es ilá žá váž nou problemátiku vyply vájí cí  ž její  
funkce prorektorky Univeržity Kárlovy pro sociá lní  žá lež itosti. 

Vědecká činnost 

Pod vlivem profesorá Ivo Háise pu sobilá ve ve decke  á publikác ní  c innosti oboru 
xenobiochemie. Xenobiochemie žkoumá  biotránsformáci lá tek te lu ciží ch vc etne  
le c iv á potenciá lní ch le c iv, studium áktivity biotránsformác ní ch enžymu  á jejich 
ižoforem á mož nosti jejich ovlivne ní  vne js í mi i vnitr ní mi fáktory.  

V roce 1993 ží skálá jáko návrhovátel gránt Grántove  ágentury C eske  republiky 
á gránt Univeržity Kárlovy, v roce 1996 gránt IGA jáko spolunávrhovátel.  

V letech 2000–2005 uplátnilá sve  vy žnámne  postávení  v c eske m vy žkumu le c iv 
jáko hlávní  r es itelká centrá žr í žene ho Ministerstvem mlá dež e, te lovy chovy á sportu 
s ná žvem Centrum pro vy žkumu struktury á mechánižmu u c inku potenciá lní ch le c iv 
LN00B125. 
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Vy sledky její  ve decke  c innosti se žrcádlí  v 60 publikácí ch in extenso v c ásopisech, 
sborní cí ch á monográfií ch, 2 pátentech, 50 sde lení  ná mežiná rodní ch sježdech, 66 
sde lení  ná domá cí ch sježdech á konferencí ch, 1 žáhránic ní  monográfii, 1 skriptech 
á v 60 citácí ch.  

Ocenění a členství v organizacích 

Profesorká Kvásnic ková  bylá c lenem 
ne koliká oborovy ch rád, ve decky ch rád (FáF 
UK, LF UK, FáF Univeržity Komenske ho 
v Brátisláve , c lenem ve decke  rády Univeržity 
Kárlovy), nositelem mnohá cen á medáilí  
c esky ch á slovensky ch fákult á univeržit.  

Je mimo jine  c estnou c lenkou Slovenske  
fármáceuticke  spolec nosti. V roce 2004 se 
profesorká Kvásnic ková  stálá nositelkou 
medáile Josefá Hlá vky. 

Ve stejne m roce 2004 bylá profesorce 
Kvásnic kove  ude lená žlátá  medáile Univeržity 
Kárlovy žá u spe s nou ve deckou á pedágo-
gickou prá ci ná univeržite , rožvoj 
Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci Krá love  
á žá pr í nos pro cely  obor fármácie. 

Profesorká Kvásnic ková  bylá te ž  c lenkou 
vy boru Ná rodní ho komite tu pro biochemii 
á molekulá rní  biologii, c lenem ISSX (Meži-
ná rodní  spolec nosti pro studium metá-
bolismu xenobiotik, USA), c lenkou vy boru 
xenobiochemicke  sekce C eske  spolec nosti pro biochemii á molekulá rní  biologii. 

V roce 2015 bylá profesorká Kvásnic ková  ná ná vrh ve decke  rády jmenová ná 
rektorem univeržity emeritní  profesorkou Univeržity Kárlovy.  

 

Rozhovor s pro fesorkou 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? 

Dí ky dobre mu profesoru ná gymná žiu jsem ží skálá žá jem o chemii, žvlá s te  chemii 
orgánicky ch slouc enin á jejich funkce v ž ive  pr í rode . Z toho ohromne ho poc tu 
mož ností  jsem si požde ji ná vysoke  s kole vybrálá xenobiochemii, žvlá s te  oxidác ní  
enžymy – mikrosomá lní  monooxygenásy (cytochromy P450), ktere  kátályžují  
žme nu chemicke  struktury á pr ipráví  lá tku á její  metábolity k vylouc ení .  
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Zá studií  jsem se žájí málá o ánálytiku te chto slouc enin á postupne  jsem se 
posunulá ke studiu metábolismu biologicky áktivní ch lá tek – žvlá s te  slouc enin nove  
syntetižovány ch ve Vy žkumne m u stáve  pro fármácii á biochemii v Práže. 

Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření? 

Velmi si cení m spoluprá ce s kolektivem ánályticke  chemie vedene  
prof. Vládimí rem Joklem, DrSc. ná Pr í rodove decke  fákulte  Másárykovy univeržity 
v Brne  á požde ji ná Fármáceuticke  fákulte , u ne hož  jsem prácoválá be hem studií  
vc etne  diplomove  prá ce. Požde ji jáko odborny  ásistent ná hrádecke  Le kár ske  fákulte  
á ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy byl my m užná vány m uc itelem 
MUDr. I. M. Háis á s ní m kolektiv nádány ch á pilny ch spoluprácovní ku . Prácovní  
kolektiv nesmí rne  ovlivn uje nás i prá ci á jsem vs em velice vde c ná , ž e jsem bylá 
pr á telsky pr ijátá do její ho str edu. 

Jak dlouho jste na FaF UK působila před nástupem do funkce děkana? Můžete 
popsat Vaše začátky ve funkci děkanky? Vaše představy a hlavní cíle?  

Pr edtí m jsem prácoválá 25 let ve ts inou ve funkci odborne ho ásistentá á docentá. 
Fákultá bylá dobr e vedená pr edchoží mi de kány á jejich spoluprácovní ky. My m cí lem 
bylo dobr e pokrác ovát á stá le žviditeln ovát fákultu v kráji á v rá mci Univeržity 
Kárlovy. Zí skát si dobrou pove st meži velmi žkus eny mi á vžde lány mi de kány ná UK 
není  ták snádne . Proto bylo nežbytne  stá le podporovát ty spoluprácovní ky 
ná fákulte , kter í  áktivne  á se žáujetí m prácují  ná modernižáci pedágogicke  prá ce 
i ná ží ská ní  grántu , žá me ru , ná vytvor ení  spoluprá ce s obdobny mi vy žkumny mi 
žá me ry dáls í ch fákult á vy žkumny ch u stávu . Velmi už itec ne  bylo ží ská vá ní  
žáhránic ní ch posluchác u . Nikoliv poslední m u kolem bylo udrž ová ní  plodne ho, 
rožumne ho á stá le ho kontáktu se studenty, žvlá s te  pák mož nost svobodne ho 
ve decke ho á pedágogicke ho pu sobení  ná s vs ech. 

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?  

Vs e bylo r ec eno v pr edchoží ch bodech. 

Jaké kroky svého předchůdce jste změnila nebo naopak ponechala a rozvíjela?  

Moje žáujetí  pro žviditelne ní  fákulty prežentácí  ve decky ch vy sledku  fákulty 
ná vs ech u rovní ch c innosti bylo právde podobne  pr í lis  vy rážne , žvlá s te  pák ve spojení  
s finánc ní m hodnocení m. Bylo by právde podobne  rožumne js í  postupovát pomáleji, 
ví ce vysve tlovát tákovou žme nu á ví ce komunikovát.  

Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkanky? 

Pokus o žvy s ení  ve decke  vy žnámnosti fákulty, snáhá o vys s í  finánc ní  hodnocení  
pedágogicke  á ve decke  prá ce 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? 

Tí mto proble mem jsem se tolik nežáby válá, pr edálá jsem rožprácová ní  kolegu m 
s ve ts í m rožhledem v oblásti prákticke ho uplátne ní  ábsolventu . K tomuto bodu  
mohu požnámenát, ž e nás i ábsolventi, se ktery mi jsme se táke  setká válá á kter í  
prácováli ve ždrávotnicky ch žár í žení ch i mimo ždrávotnickou služ bu (s kolství , 
vy žkumne  u stávy, fákulty, ánálytická  odde lení ), me li velice vy tec ná  hodnocení  prá ce. 

Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byla děkankou? 
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?  

Záhránic ní  studenti byli pr í nosem i v tom, ž e se r ádá nás i prácovní ku  á studentu  
vy rážne  žleps ilá v ánglic tine , v odborne  komunikáci. Me li jsme snáhu je pr iprávit co 
nejle pe á žleps it podmí nky jejich ž ivotá u ná s. Pokud jsem r es ilá jejich proble my, 
ták byly studijní ho rá žu, dáne  u ne ktery ch studentu  nedostátec ny mi ve domostmi 
že str ední  s koly. Snáž ili jsme je r es it mimor á dny mi konsultácemi, ále ne vž dy 
u spe s ne . Vs ichni c es tí  kolegove  byli velice ochotni k domluve  s nimi i v r es ení  
proble mu . Stejny  pr í stup vykážoválá dáls í  odde lení  de káná tu i kolejí .  

Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?  

Kreditní  syste m jsem žáž ilá použe v žác á tcí ch á nemá m hlubs í  žkus enosti. 

Jaký máte názor na placení školného?  

Ná to je odpove ď slož itá .  

Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnovala/věnujete?  

Moje c innosti jsou rožmánite , v souc ásne  dobe  se soustr eďuji ná souborne  
referá ty v oboru xenobiochemie á ná udrž ení  sve  kondice profesní  i fyžicke . 
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Doc . RNDr . Jaros lav Dušek, CSc .           

Mladá léta, studium 

Járosláv Dus ek se národil 20. br ežná 
1946 v Hrádci Krá love . Po žá kládní  s kole 
studovál ná Str ední  pru myslove  s kole 
chemicke  v Párdubicí ch (1961-1964). 
Ná Fármáceutickou fákultu Univeržity 
Komenske ho v Brátisláve  byl pr iját v roce 
1964 á studium ukonc il v roce 1969. 
Tenty ž  rok, v rá mci rigoro žní ho r í žení , 
ží skál titul RNDr.  

Po ábsolvová ní  fákulty prácovál ccá 
jeden rok jáko ásistent ná kátedr e 
fármákognožie Fármáceuticke  fákulty 
Univeržity Komenske ho Brátislává. 

Zá kládní  vojenskou služ bu ábsolvovál 
ná kátedr e fármácie ná Vojenske m le kár -
ske m vy žkumne m á dos kolovácí m u stávu 
J. E. Purkyne  v Hrádci Krá love . 

V roce 1971 byl pr iját ná funkci 
ásistentá ná kátedr e fármákognožie ná 
nove  vžnikle  Fármáceuticke  fákulte  UK 
v Hrádci Krá love . V roce 1987 ží skál 
hodnost kándidá tá ve d. V roce 1989 hábilitovál ná Univeržite  Komenske ho 
v Brátisláve . V období  1987-2011 byl vedoucí m kátedry fármákognožie. V letech 
1997 áž  2000 žástá vál funkci prode káná pro studium á státutá rní ho žá stupce de káná 
ve funkc ní m období  prof. Kvásnic kove .  

Od roku 2000 byl dve  funkc ní  období  de kánem á od roku 2005 ope t po dve  
funkc ní  období  prode kánem pro rožvoj fákulty á státutá rní m žá stupcem de káná 
prof. Hrábá lká. 

Ná fákulte  žástá vál á doposud žástá vá  funkci pr edsedy komise pro stá tní  
žá ve rec ne  žkous ky. 

Doc. Dus ek je žákládátelem tr í semestrá lní ho Mimor á dne ho studiá le c ivy ch 
rostlin, ktere  ná fákulte  probí há  nepr etrž ite  od roku 1993.  

Dlouhodobe  pr edná s el v kuržech pro prácovní ky fármáceuticke ho pru myslu 
ná Institutu pro dáls í  vžde lá vá ní  le kár u  á fármáceutu  Práhá. Ná tomto institutu byl 
c lenem komise pro ží ská ní  povolení  k vy konu povolá ní  žáhránic ní ch ž ádátelu  – obor 
fármácie. Od žálož ení  oboru le ká rensky  láboránt ná Str ední  ždrávotnicke  s kole 
v Hrádci Krá love  byl externí m uc itelem fármákognožie. 
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Vědecká činnost 

Ve deckou prá ci žáhá jil ná kátedr e fármákognožie brátislávske  fármáceuticke  
fákulty (vedoucí  prof. Homolá). Spoluprácovál pr edevs í m s profesorem Suchy m. 
Ná Fármáceuticke  fákulte  UK v Hrádci Krá love  žávedl vy žkum ná rostlinny ch 
kulturá ch in vitro. Ná te to problemátice bylá reáližová ná r ádá diplomovy ch prácí , 
dižertác ní ch prácí  á táto problemátiká bylá žá kládem i pro ne ktere  hábilitác ní  prá ce. 
Táto metodiká bylá využ itá pro r es ení  spolec ne ho vy žkumne ho u kolu s univeržitou 
v Heidelbergu. Od roku 2005 byl doc. Dus ek žápojen se svy m prácovní m kolektivem 
do r es ení  sedmilete ho vy žkumne ho žá me ru, jehož  žodpove dny m r es itelem byl 
prof. Kárlí c ek.   

Podí lel se jáko hlávní  r es itel nebo spolur es itel ná r áde  ve decky ch i pedágogicky ch 
grántu  á je áutorem nebo spoluáutorem ási 60 publikácí  á uc ební ch textu . 

Absolvovál žáhránic ní  stá ž e ná univeržitá ch ve Wu ržburgu, Tubingenu 
á Heidelbergu. 

Mimofakultní funkce 

 Pr edsedá dožorc í  rády Fákultní  nemocnice Hrádec Krá love . 

 C len pr edsednictvá ve decke  rády Ministerstvá ždrávotnictví  C R. 

 Pr edsedá Spolku pro vybudová ní  C eske ho fármáceuticke ho mužeá. 
Po skonc ení  funkc ní ho období  mu bylo ude leno  c estne  c lenství . 

 Mí stopr edsedá U str ední ho porádní ho sboru pro le c ive  rostliny 
Ministerstvá ždrávotnictví  C R. 

 C lenství : Sve tová  fármáceutická  federáce (FIP), C eská  fármáceutická  
spolec nost, Biotechnologická  spolec nost, Le kopisná  komise MZ C R. 

Vědecká rada Farmaceutické fakulty UK 

Po dve  funkc ní  období  byl pr edsedou ve decke  rády á dáls í  le tá její m c lenem.  

Členství ve vědeckých radách na jiných fakultách a univerzitách 

 Le kár ská  fákultá UK Hrádec Krá love ,  

 Veteriná rní  á fármáceutická  univeržitá Brno, 

 Univeržitá Párdubice, Fákultá chemickotechnologická ,  

 Fármáceutická  fákultá Univeržity Komenske ho Brátislává,  

 Fármáceutická  fákultá VFU Brno,  

 Pr í rodove decká  fákultá Univeržity Hrádec Krá love . 
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Členství v oborových radách 

Pr edsedá – oborová  rádá fármákognožie ná Fármáceuticke  fákulte  UK v Hrádci 
Krá love , c len – oborová  rádá fármákognožie ná fármáceuticke  fákulte  v Brne , 
oborová  rádá fármákognožie ná fármáceuticke  fákulte  v Brátisláve , oborová  rádá 
stomátologie ná Le kár ske  fákulte  UK v Hrádci Krá love . 

Ocenění 

 Zlátá  medáile Univeržity Kárlovy Práhá 

 Medáile Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci Krá love  

 Medáile Veteriná rní  á fármáceuticke  Univeržity Brno 

 Medáile Univeržity Párdubice 

 Medáile Fármáceuticke  fákulty Univeržity Komenske ho Brátislává 

 Medáile Le kár ske  fákulty UK v Hrádci Krá love   

 Medáile Vojenske  le kár ske  ákádemie Jáná Evángelisty Purkyne  v Hrádci 
Krá love  

 Medáile V. J. Z uffu Slovenske  fármáceuticke  spolec nosti 

 Medáile me stá Hrádce Krá love  

 

Rozhovor s docentem Duškem 

Proč jste se rozhodl pro své povolání a co Vás k tomu vedlo?   

Vž dy jsem se žájí mál o chemii, á proto jsem si jáko str edos kolske  vžde lá ní  žvolil 
studium ná Pru myslove  s kole chemicke  v Párdubicí ch. Pu vodne  jsem se žájí mál 
o ánálytickou chemii á prá ci ve fármáceuticke m pru myslu. K fármákognožii jsem se 
dostál jáko studentská  ve decká  pomocná  sí lá ná kátedr e fármákognožie pr i studiu 
ná Fármáceuticke  fákulte  Komenske ho univeržity v Brátisláve . Zde jsem prácovál 
pod vedení m tehdy doktorá Suche ho, ktery  se stál požde ji rektorem Veteriná rní  
á fármáceuticke  univeržity v Brne . Tám jsem se sežná mil s te mátikou pr í rodní ch 
le c iv, která  me  žáujálá ná cely  mu j profesioná lní  ž ivot. 

Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření? 

Ve sve m soukrome m i profesní m ž ivote  jsem se setkál, ták jáko káž dy , s lidmi, 
kter í  me  ne jáky m žpu sobem formováli. Rá d vžpomí ná m ná brátislávske ho vedoucí ho 
kátedry fármákognožie profesorá Homolu, profesorá Suche ho á profesorá Tomká. 
Zcelá urc ite  me  ovlivnily i osobnosti hrádecke  fármáceuticke  fákulty. I jim žá mnohe  
vde c í m. 
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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 fár-
máceutickou fákultu 
jsem nástoupil v roce 
1971 á de kánem jsem 
se stál v roce 2000. 
Pr ed vy konem funkce 
de káná jsem žástá vál 
funkci vedoucí ho ká-
tedry fármákognožie 
á požde ji i funkci 
studijní ho prode káná 
žá de kánová ní  mojí  
pr edchu dkyne  prof. E. 
Kvásnic kove . Jáko její  
státutá rní  žá stupce 
jsem se mohl vyjá-
dr ovát k její m rožhod-
nutí m á tí mto žpu so-
bem se podí let ná vede-
ní  fákulty. Ná toto 
období  rá d vžpomí ná m á prof. Kvásnic kove  si velmi vá ž í m. Pr echod ž funkce 
prode káná ná funkci de káná byl proto hládky . 

Co z nich bylo nejtěžší realizovat? 

Hlávní m cí lem me ho kolegiá bylá ekonomická  stábiližáce fákulty á s tí m 
souvisejí cí  dosáž ení  vyrovnáne ho rožpoc tu fákulty. Po prof. Kvásnic kove  jsem 
pr evžál rožestáve nou botánickou žáhrádu á rekonstrukci tenisovy ch kurtu . Cí lem 
bylo rovne ž  vybávit prácovis te  fákulty nejmoderne js í  pr í strojovou technikou. 
Zá me ho pu sobení  bylá botánická  žáhrádá kompletne  dostáve ná. Snáž ili jsme se 
rovne ž  reáližovát i urc ite  žme ny ve struktur e studiá. 

Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel? 

Jáko prode kán pr edchá žejí cí ho kolegiá de káná jsem me l mož nost, ják jsem již  
uvedl, ovlivn ovát tehdy pr ijátá  rožhodnutí . Proto jsem pr i sve  c innosti ve funkci 
de káná mohl ná táto rožhodnutí  nává žát s cí lem dáls í ho žvys ová ní  kápácity á u rovne  
ve decke  prá ce. V oblásti pedágogiky jsme se snáž ili reágovát ná pož ádávky práxe. 

Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana? 

U spe chy de káná jsou dí lem nejen jeho á kolegiá de káná, ále jsou vy sledkem prá ce 
vs ech žáme stnáncu  fákulty. Bež nich nelže ž á dne ho u spe chu dosá hnout. Pr isužovát 
u spe chy použe de kánovi pováž uji žá nesprá vne . Zá neu spe chy ve ve ts í  mí r e 
žodpoví dá  de kán, protož e on má  konec ne  slovo pr i rožhodová ní  á musí  tedy ne st 
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i odpove dnost. Hodnocení  prá ce vedení  fákulty spádá  do kompetence nápr . 
ákádemicke ho sená tu c i orgá nu  univeržity. 

Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové 
směry – technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii? 

Dle me ho ná žoru je ekonomic te js í  speciáližáce áž  v postgráduá lní m studiu. 
Odpádájí  potom pr í pádne  rekválifikáce, ják jsme toho byli v minulosti sve dky. 

Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů 
Vaší generace? 

Domní vá m se, ž e k žá sádní m roždí lu m nedos lo. Dnes ní  ábsolventi májí  ovs em 
mož nost prácovát v žáhránic í . 

Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byl děkanem? 
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami? 

Zá me ho kolegiá bylá vž dy snáhá ží ská vát žáhránic ní  studenty. Jejich u roven  bylá 
ovs em ru žnorodá  á bylá dá ná pr edevs í m kválitou jejich str edos kolske ho vžde lá ní . 
Ták je tomu i nyní . Spoluprá ce se žáhránic ní mi prácovis ti bylá vž dy podporová ná ják 
ná u rovni fákulty, ták i ná u rovni univeržity. 

Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě? 

Kreditní  syste m kláde velky  du ráž ná studijní  odpove dnost posluchác u . Ne káž dy  
student je schopen se s touto odpove dností  vyrovnát. 

Jaký máte názor na placení školného? 

Domní vá m se, ž e žá kládní  studium se r á dny mi termí ny by me lo by t ždármá. 
V opác ne m pr í páde  by stá t me l žábežpec it to, áby i kválitní  studenti že sociá lne  
slábs í ho prostr edí  mohli studovát. 

Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete? 

Vž dy jsem rá d prácovál ná žáhráde  á prová de l u drž bu rodinne ho domu. Nyní  
svoji požornost ve nuji i rožvoji bydlis te . Prácuji jáko žástupitel á c len rády Obecní ho 
u r ádu v Pr edme r icí ch nád Lábem. 
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Prof . PharmDr . Alexandr Hrabálek , CSc .            

Dětství a  mladá léta 

Alexándr Hrábá lek se národil 2. c ervná 
1956 v Uherske m Hrádis ti. V de tství  
vyru stál á žá kládní  s kolu vs ák ábsolvovál 
ve Velky ch Kárlovicí ch (okres Vsetí n). Zde 
se táke  žrodil, dí ky vynikájí cí mu 
uc itelske mu pr í kládu, jeho trvály  vžtáh 
k chemii. Ten posí lilá i str edos kolská  
studiá ná gymná žiu ve Vsetí ne  á student 
Alexándr Hrábá lek se rožhodl pro sve  
budoucí  žáme r ení  – studium fármácie, 
kde se chemii chte l dá le ve novát. 

Studium a profesní růst 

V letech 1975-1980 u spe s ne  ábsol-
vovál studiá ná hrádecke  fármáceuticke  
fákulte , obor klinická  fármácie á žpec etil 
ták budoucí  trvále  profesní  sepe tí  s nás í  
s kolou. Již  v roce 1982 ží skál v rigoro žní m 
r í žení  titul PhármDr. Pote  plnil podmí nky 
á u koly studiá ve decke  pr í právy (ják se 
táto formá studiá tehdy nážy válá) á v roce 
1992 mu byl ude len titul CSc. v oboru 
Fármáceutická  chemie. V roce 2000 se 
hábilitovál á 18. 9. 2009 mu tehdejs í  prežident republiky Vá cláv Kláus pr edál 
pr í slus ny  dekret profesorá oboru Fármáceutická  chemie, jehož  ude lení  mu návrhlá 
Ve decke  rádá Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love .  

Činnost na fakultě 

Od roku 2002 pu sobil jáko vedoucí  kátedry ánorgánicke  á orgánicke  chemie. 
V roce 2003 se stál prode kánem fákulty pro ve deckou c innost. V roce 2006 probe hl 
konkurž ná požici de káná Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy. Profesorá 
Hrábá lká oslovili s ná pádem ná jeho u c ást sámi studenti fákulty. Posle že ho 
ákádemicky  sená t žvolil do te to funkce. 

Ve funkci de káná pu sobil v letech 2006-2014. Byl první m voleny m de kánem, 
ktery  ve funkci setrvál dve  c tyr letá  funkc ní  období  po sobe  á první m de kánem ž r ád 
ábsolventu  te to fákulty.  

Pote  áž  do roku 2018 plnil funkci prode káná pro vne js í  vžtáhy á tránsfer 
technologií  á v tomte ž  roce se souc ásne  vrá til do c elá Kátedry ánorgánicke  
á orgánicke  chemie.  



48 

 

Rok 2018 byl v jeho profesní m i osobní m ž ivote  náprosto žlomovy . Ná sklonku 
tohoto roku, ná žá kláde  vy sledku  komuná lní ch voleb á v intencí ch vytvá r ení  
povolební  koálice politicky ch sil se prof. PhármDr. Alexándr Hrábá lek, CSc. stál 
v por ádí  7. primá torem státutá rní ho me stá Hrádec Krá love  po revoluci 1989. 

Výzkum 

Od roku 1980 pu sobí  ná hrádecke  fákulte  á oborem, ktere mu se ve nuje 
od poc á tku, je fármáceutická  chemie.  Stál se žáklá dájí cí m c lenem ve decko-vy robní ho 
sdruž ení  HISTOLAB (1985-1990), kde se podí lel ná vy voji á vy robe  substrá tu  
pro histochemii, konkre tne  slouc enin využ í vány ch pro vc ásnou diágnostiku de tsky ch 
leuke mií . 

Od roku 1982 probí hál vy žkum chemie tetrážolu  jáko strukturá lní  žá klád 
pro vy žkum ántituberkulotiká. V roce 1989 pák pr is lá mys lenká ákcelerántu  
tránsdermá lní  permeáce. Akceleránty tránsdermá lní  permeáce jsou fármáceuticke  
pomocne  lá tky-urychlovác e pru niku lá tek, nápr . le c iv pr es nepos koženou ku ž i 
do pr ilehly ch tká ní , nebo k syste move mu podá ní  le c iv po jejich pr echodu pr es ku ž i 
c i do lymfáticke ho syste mu. Jedná  se o komplexní  studium lá tek, ovlivn ují cí ch 
bárie rove  vlástnosti ku ž e. 

Slouc eniná s nejve ts í m vy žnámem, požde ji nážváná  Tránskárbám 12, bylá 
pr iprávená  ná žác á tku 90. let. Tránskárbám 12 doká ž e urychlit pru nik le c iv pr es ku ž i 
áž  40krá t á je vy rážne  u c inne js í  než  ve ts iná urychlovác u . Bohuž el, vy robu pr í právku 
se nepodár ilo dove žt do konec ne  fá že reáližáce.  

Principem u c inku te chto slouc enin je interákce s komplexem lipidu  
v mežibune c ny ch prostorech rohove  vrstvy, která  pr estávuje hlávní  kož ní  bárie ru. 
Tyto lipidy, tvor í cí  v te to c á sti ku ž e velmi dobr e á pevne  orgánižováne  lámely, 
pr edstávují  sme s mástny ch kyselin, cholesterolu á jeho esteru  á dáls í ch slož eny ch 
lipidu . Meži nimi májí  nejve ts í  žástoupení  cerámidy – slouc eniny sfingosinu 
nebo jeho strukturní ch obme n s mástny mi kyselinámi s poc tem uhlí ku  ási 22–34. 
A prá ve  Tránskárbámu 12, dí ky jeho podobny m vlástnostem s cerámidy, se podár ilo 
specificky žásá hnout tyto struktury. Jeho pu sobení m jsou lámely reversibilne  
rožvolne ny á vžnikle  neprávidelnosti pák pr edstávují  cestu, kterou mu ž e le c ivo 
proniknout do ku ž e.  

Sámostátnou kápitolu ve vy žkumu, ktery  žápoc ál v roce 1998, pák pr edstávují  
tžv. pseudocerámidy – jednoduche  (ják strukturne , ták synteticky) ánálogy 
pr iroženy ch cerámidu . Tyto lá tky by mohly nále žt uplátne ní  pr i le c be  c i mí rne ní  
pr í žnáku  ru žny ch kož ní ch chorob spojeny ch s nedostátkem fyžiologicky ch cerámidu , 
neboť, ják bylo experimentá lne  proká žá no, jsou schopny chybe jí cí  cerámidy v ku ž i 
doplnit á regenerovát její  bárie rovou funkci. Tento vy žkum vs ák prová de jí  již  jeho 
ž á ci, ktere  be hem sve ho pu sobení  ná fákulte  vychovál. 

Je nežbytne  uve st, ž e prof. PhármDr. Alexándr Hrábá lek, CSc. je áutorem 
c i spoluáutorem 24 pátentu  á vice než  80 publikácí  v renomovány ch ve decky ch 
c ásopisech. 
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Ocenění  

V roce 2016 profesor Hrábá lek obdrž el od rektorá Univeržity Kárlovy 
prof. MUDr. Tomá s e Zimy, DrSc. Str í brnou medáili Univeržity Kárlovy. Ocene ní  bylo 
ude leno žá osmiletou c innost ve vedení  Fármáceuticke  fákulty á její  rožvoj. 

Pu sobení  Alexándrá Hrábá lká ná poli fármácie á orgánicke  chemie bylo dá le 
ocene no medáilí  Fármáceuticke  fákulty UK, Páme tní  medáilí  Veteriná rní  
á fármáceuticke  univeržity Brno, Páme tní  medáilí  Univeržity Párdubice, medáilí  
Vládimí rá J. Z uffy á Weberovou cenou. Obe  byly ude leny Slovenskou fármáceutickou 
spolec ností . Dá le obdrž el páme tní  medáili Fármáceuticke  fákulty Univeržity 
Komenske ho Brátislává á Gálenovu medáili, ude lenou rovne ž  Fármáceutickou 
fákultou Univeržity Komenske ho Brátislává, Zlátou Cámelovou medáilí  
Fármáceuticke  fákulty VFU v Brne  á medáilí  D. I. Mende lejevá, ude lenou Sánkt-
Pete rbursky m technologicky m institutem žá spoluprá ci ná poli chemie tetrážolu . 

Obžvlá s te  vy žnámny m ocene ní m je žisk Zláte  medáile ž pr ehlí dky pátentu  
á vyná ležu  Brussel´s Eureká 1997, kterou prof. Hrábá lek ží skál spolec ne  s kolektivem 
prácovní ku  fákulty žá exponá t „Akceleránt tránsdermá lní  penetráce“. 

V roce 2014 mu bylo ude leno C estne  c lenství  ve Slovenske  fármáceuticke  
spolec nosti. 

28. r í jná 2016, 
pr i pr í lež itosti osláv 
stá tní ho svá tku, byl 
prof. Hrábá lek spolec ne  
s dáls í mi dve má 
de kány Fármáceuticke  
fákulty UK v Hrádci 
Krá love , doc. Dus kem 
á doc. S imu nkem, 
ocene n Medáilí  me stá 
Hrádec Krá love  žá vy -
žnámny  pr í nos vyso-
ke mu s kolství  v Hrádci 
Krá love  á prosážení  
mys lenky vytvor ení  
spolec ne ho sí dlá fákult 
Univeržity Kárlovy 
v Hrádci Krá love .  

 

Členství v odborných organizacích 

 C eská  fármáceutická  spolec nost 

 C eská  spolec nost chemická  

Ocenění prof. Hrabálkovi předává primátor MUDr. Fink 
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Rozhovor s pro fesorem Hrabálkem  

Proč jste se rozhodl pro své povolání a co Vás k tomu vedlo?  

Ná žá kládní  s kole jsem si dí ky uc iteli Jároslávovi Jurc á kovi (byl ábsolventem Pr F 
Univeržity Pálácke ho á me l neuve r itelny  pedágogicky  tálent) žámilovál chemii. Lá ská 
k ní  pr etrválá i pr es str edos kolská  studiá, á proto jsem si žvolil fármácii, protož e 
jsem se domní vál, ž e se tády budu moci chemii ve novát. Ná fákulte  jsem sámožr ejme  
pr ic ichl i k jiny m disciplí ná m á dí ky tomu jsem pochopil, ž e fármácie je ná dherny  
obor, ve ktere m je mož ne  uplátnit s iroky  pr ehled (ovs em má -li ho c love k) žnálostí  
ž disciplí n, ktere  jsou ná fákulte  vyuc ová ny. Vs e by me lo ve st k áplikáci ná klinickou 
fármácii, kterou jsem si v te  dobe  (v dobe  studiá á bržo po ne m) velmi oblí bil á vide l 
jsem její  neuve r itelne  mož nosti. Situáce ve spolec nosti bylá ovs em táková , 
ž e o odborní ky v oblásti klinicke  fármácie nebyl v te  dobe  žá jem. Jední m ž du vodu  
bylá žcelá jiste  i ž á rlivost le kár u  ná fármáceuty, kter í  byli v oblásti le ku  vžde lá vá ni 
dáleko le pe než  oni.  

Proč jste se rozhodl pro konkrétní obor (specializaci) a co Vás na něm zaujalo? 

Ják jsem již  r ekl – me l jsem rá d chemii. Oná má  totiž  ke klinicke  fármácii velmi 
blí žko. Z její ch žá konitostí  je mož ne  á nutne  v klinicko-fármáceuticke m uváž ová ní  
vychá žet. Ovs em klinicke  fármácii u ná s „ps enká nekvetlá“, proto jsem žu stál 
ná kátedr e ánorgánicke  á orgánicke  chemie, kde jsem vyprácovál diplomovou prá ci. 
Nejprve ná studijní m pobytu, pák jáko ásistent, á dáls í  cestu žnájí  vs ichni, 
kter í  ná fákulte  žu stáli. 

Ná chemii vidí m krá sny m to, ž e mu ž eme reáližovát svoje ná pády. Je krá sne , 
když  žjistí te, ž e to, co vá s nápádlo, funguje. Jáko pr í klád mohu uve st nás e ákceleránty 
tránsdermá lní  permeáce. S doc. Pávlem Dolež álem jsme se v roce 1989 rožhodli, 
ž e se pokusí me ží skát ná s  pu vodní  (fákultní , c esky ) ákceleránt. Ná žá kláde  studiá 
jsme vytipováli urc ite  struktury, pr iprávili je, otestováli á žjistili jsme, ž e již  první  
slouc eniná, kterou jsme tákto pr iprávili, svou áktivitou pr esá hlá lá tky do te  doby 
publikováne . Ták vžniklá problemátiká ákcelerántu  á lá tek ovlivn ují cí  vlástnosti 
ku ž e, která  je ná fákulte  r es ená doposud, á to s vynikájí cí mi vy sledky, ktere  de lájí  
fákulte  vskutku c est. 

Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření? 

Sámožr ejme , ž e jsem byl ovlivn ová n. Zác nu-li svy mi de tsky mi vžory, ták ten 
první  byl ryže imáginá rní . Mož ná  se to bude ždá t sme s ne , ále mu j vu bec první  
obrovsky  vžor, c love k, ktery  žnál pr í rodní  ve dy, doká žál se v nich orientovát, á 
hlávne , doká žál sve  žnálosti áplikovát ná be ž ny  ž ivot, bylá literá rní  postává stvor ená  
Julesem Vernem – Cyrus Smith ž knihy Tájuplny  ostrov. Byl to c love k, ktery  dí ky sve  
inteligenci á dí ky sve mu vžde lá ní  doká žál spolu s dáls í mi „soudruhy“ (Verneu v 
vy ráž!) pr ež í t ná puste m ostrove  á dokonce žde pr iprávit nitroglycerin. No, není  to 
vynikájí cí  vžor?  

Druhy m vžorem byl Louis Pásteur. Ve sve  dobe  byl pováž ová n žá chemiká 
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á vžhledem k tomu, ž e jsem si dí lo Pr emož itel neviditelny ch drávcu  od Frántis ká Gelá 
pr ec etl v dobe , kdy mne  bylo ási 14 let, žáhor el jsem touhou by t táky chemikem. 
Romántická  touhá vymy s let nove  le ky se vystupn oválá v dobe , kdy vá ž ne  
onemocne lá moje máminká. No, á pák pr is lá fákultá. 

Zde jsem me l vžoru  hodne , ále jeden byl skutec ne  nejve ts í . Byl to kámárá d Jirká 
Vánž urá, nejprve odborny  ásistent (tedy, r ec eno souc ásny m slovní kem – lidsky  ždroj 
že skupiny AP I), nicme ne , byl pro mne skutec ny m „ždrojem“ á pr edstávitelem 
c love ká oply vájí cí ho entužiásmem á obrovskou pí lí . Bohuž el tento kámárá d žemr el 
v roce 1988 á já , jáko kluk ž Beskyd, jsem žu stál v Hrádci sá m. A mohu r í ci, ž e 
prostr edí  nebylo žrovná pr á telske . 

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 žáme stná n od roku 1980 á de kánem jsem se stál v roce 2006. 
Tákž e relátivne  dlouhá  dobá, ábych ji mohl požnát. 

Fákultu jsem pr ebí rál v u noru 2006, tedy v dobe , kdy vrcholilá ekonomická  
konjunkturá. Fákultá fungoválá dobr e, ále bylo tr ebá myslet ná žádní  kolec ká, neboť 
bylo žr ejme , ž e dobá hojnosti nebude trválá . Ná fákulte  v te  dobe  pánoválo dost velke  
rovnostá r ství  á bylo jásne , ž e má -li jí t vy voj kupr edu, je nutne  žác í t c init pr í právy 
ke žme ná m v te to oblásti. 

Fákultá bylá rožde lená. Pr etrvá válá páchuť ž toho, ž e v urc ity ch velky ch 
projektech nebylá vž dy žápojená vs echná prácovis te . Ať už  to byl velky  projekt 
s firmou Le c ivá c i požde ji jediny  Vy žkumny  žá me r fákulty, ná ktere m párticipoválo 
použe 5 prácovis ť. Je právdá, ž e ne vs echná prácovis te  doká žálá vy hody te chto 
velky ch projektu  pr etávit ve vynikájí cí  vy sledky. 

Je s podivem, ž e ác koliv jsem fákultu pr ebí rál v dobe  konjunktury, neslá s sebou 
dluh ve vy s i ccá 3,5 milionu Kc , ktery  vžnikl relátivne  dlouho pr ed tí m, než  jsem se 
stál de kánem. 

No, á mož ná  si kolegove  vžpomenou, de kánem jsem byl žvolen ná podžim roku 
2005, tedy v dobe , kdy jáko ministr ždrávotnictví  pu sobil D. Ráth, c love k, ktery  nás í  
profesi á nás emu oboru neuve r itelne  us kodil. Jeho vystupová ní  mne nákonec 
donutilo nápsát dopis premie rovi Pároubkovi s tí m, áby sve ho ministrá pátr ic ne  
umrávnil. 

Situáce ve spolec nosti, která  bylá dí ky Ráthovi polárižová ná proti le ká rní ku m, 
se nákonec vyhrotilá ve ver ejná  vystoupení  le ká rní ku  i nás ich studentu . Pováž uji 
žá vy žnámne , ž e vedení  fákulty tehdy nás e studenty žá sádní m žpu sobem podpor ilo 
á bylo pr ipráveno se žá ne  du rážne  postávit. Obá vu dci studentu  byli pr i oslává ch 
40. vy roc í  fákulty ver ejne  odme ne ni Medáilí  Fármáceuticke  fákulty UK. Byli to první  
studenti, ktery m bylo toto ocene ní  ude leno.  

Sámožr ejme , ž e já  jáko de kán fákulty jsem se táke  ná obránu oboru le ká rní ku  
formou ver ejny ch vystoupení  i novinovy ch c lá nku . 
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Po te chto udá lostech se jední m ž hlávní ch cí lu  me ho snáž ení  jáko de káná fákulty 
stálá obráná le ká rnicke ho stávu á fármáceutu  obecne , neboť jsem pr esve dc en, 
ž e prá ve  ákádemická  instituce musí  v tákovy ch pr í pádech velmi rá žne  á rožhodne  
žásá hnout. 

Má m-li shrnout hlávní  cí le me ho snáž ení , ták to byly bežesporu tyto: 

 Zbávit fákultu dluhu 

 Záve st správedlive  á žá sluhove  odme n ová ní  prácovní ku  

 Pokrác ovát ve snáhá ch vybudovát ž fákulty prestiž ní  s kolu á instituci 
ve decky vy konnou á užná vánou 

 Vrá tit oboru fármácie žtrácenou prestiž    

Co z nich bylo nejtěžší realizovat? 

Pr irožene  vrá tit fármácii žtrácenou prestiž , protož e se uká žálo, ž e to byl jeden 
ž my ch románticky ch cí lu . Uká žálo se, ž e o tuto „služ bu“ nákonec nestojí  áni r ádá 
sámotny ch le ká rní ku  á ždá  se, ž e tento vprávde  donquijotsky  cí l žu stáne nesplne n. 
Ve fármácii se ále mežití m odehrá lo tolik ireveržibilní ch žme n, ž e to už  snád áni není  
mož ne . 

Ostátní  cí le se postupne  dár ilo nápln ovát, ále to je sámožr ejme  táke  žá sluhá my ch 
spoluprácovní ku . Odme ny žá ve deckou áktivitu jsme žác áli žává de t spolec ne  
s prof. Pourem, dotá hnout se je pote  podár ilo spolec ne  s doc. S imu nkem, 
ktery  ve funkci prode káná pro ve deckou c innost vystr í dál prá ve  prof. Pourá. 

V hospodár ení  jsem se mohl vž dy spolehnout ná tájemnici Ing. Vlc kovou (jes te  
pr edtí m ná Ing. S lámborovou) á sámožr ejme  i ostátní  prode káni - prof. Drs átá, 
prof. Lá žní c ek, doc. Polá s ek, doc. Dus ek á PhármDr. Jí lek – byli lidmi, kter í  byli jednák 
dobry mi kámárá dy á žá roven  táke  kolegy, ná ktere  se c love k mohl spolehnout. 
Bež jejich spoluprá ce bych byl niky m á nic í m. 

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 jednožnác ne  – spolec ne  s doc. Pávlem Dolež álem jsme žálož ili c eskou s kolu 
ákcelerántu  tránsdermá lní  permeáce. Tuto problemátiku jsme v roce 1989 žávedli, 
rožprácováli, ží skáli jsme relátivne  dost grántu , ábychom vybávili prácovis te  á mohli 
je pr edát ná stupcu m – konkre tne  prof. Vá vrove . Má me obrovskou rádost, ž e se 
tomuto prácovis ti dár í  á ží ská vá  nejen prostr edky, ále te ž  mežiná rodní  kontákty. To 
je, myslí m, ve c, kterou se mu ž eme chlubit á že ktere  nyní  fákultá skutec ne  c erpá , 
protož e toto prácovis te  již  ží skálo skutec ny  ve hlás. V roce 1998 jsem pr is el 
s mys lenkou synteticky ch ánálogu  árámidu  á uká žálo se, ž e to byl ná pád, ná ktere m 
bylo mož ne  stáve t dáls í  rožvoj ve dy v te to oblásti. V souc ásnosti je již , sámožr ejme , 
mnohem dá le. 
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Jední m ž plodu  nás í  prá ce byl 
konkre tní  ákceleránt, Tránskárbám 
12, ktery  byl dokonce ocene n 
Zlátou medáilí  ná mežiná rodní m 
veletrhu pátentu  á vyná ležu  
Brussel´s Eureká 1997. Dáls í  
vy žkum te to lá tky á její ch struk-
turá lní ch obme n pák vedl nejen 
k desí tká m publikácí  v prestiž ní ch 
c ásopisech, ále dostáli jsme se 
te me r  k ábsolutní  fináližáci snáž ení  
fármáceuticke ho vy žkumu – 
k pr í právku. Bylá vyr es ená vy robá 
Tránskárbámu 12, byly vytvor eny 
le kove  formy s ru žny mi le c ivy 
á vžniklá dokonce pilotní  s árž e 
pr í právku s tí mto ákcelerántem. 
Bohuž el, skutec ne  v poslední  chví li, 
bylá firmá Herbácos, se kterou jsme 
ná vy voji pr í právku spoluprácováli, 
prodá ná itálske  firme  Recordáti, 
která  ves kery  vy žkum žástávilá. 
Toto je tedy ten neu spe ch – 
nedokonc ená  reáližáce. 

Druhy m u spe chem byl rožvoj chemie tetrážolu , se kterou jsem žápoc ál ná nás í  
fákulte  v roce 1982. Byli jsme tehdy jediny m prácovis te m v republice, ktere  se tí mto 
vy žkumem žáby válo. 

Uká žálo se, ž e by bylo mož ne  tetrážoly využ í t jáko strukturá lní  žá klád 
potenciá lní ch ántituberkulotik, což  se potvrdilo. Vytvor ili jsme ve spoluprá ci 
s prof. Wáisserem á prof. Koldobsky m ž Petrohrádu ty m, ktery  se te to problemátice 
ve novál. Požde ji se pr ipojilá doc. Klimes ová  á vžniklá jednožnác ná  potr ebá ží skát 
pr í stup k testová ní  ántituberkulotik in vivo. To se nákonec po mnohá intervencí ch 
á lobová ní  meži poslánci Párlámentu C R á táke  u ministru  obrány á ždrávotnictví  
povedlo, tákž e jsme ží skáli cenne ho spoluprácovní ká v Odboru biologicke  ochrány 
Te choní n, kde ná m nás e lá tky testují  ná ž ivy ch žví r átech. 

V te to souvislosti musí m žmí nit dáls í  u spe ch, á to, ž e se mne  podár ilo pro tuto 
problemátiku ží skát kolegu, dr. Jároslává Rohá, ktery  mne žástoupil v dobe , kdy jsem 
vykoná vál de kánskou funkci ják v orgánižác ní , ták táke  v synteticke  c á sti nás eho 
ty mu, doká žál sládit pedágogicke  povinnosti s povinnostmi ve dce á v souc ásne  dobe  
se dá  r í ci, ž e tempo á mys lenky te to skupine  již  dodá vá  on sá m. 

U spe ch ve dce by neme l by t me r en použe tí m, co on sá m „pr ivede ná sve t“, 
velikostí  jeho souhrnne ho IF fáktoru c i poc tem RIV bodu , ále pr edevs í m tí m, 
ždá doká ž e pro svou problemátiku (je-li u spe s ná , pr irožene ) nádchnout dáls í  lidi 
á doká ž e si vychovát žá stupce. V tomto ohledu se skutec ne  pováž uji žá u spe s ne ho, 

Prof. Hrabálek v roce 1999 
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neboť jsem vytvor il dvá ty my, ktere  jsou v souc ásne  dobe  žnác ne  áutonomní  á jejichž  
vy sledky se fákultá chlubí . 

Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel?  

Zme nil jsem pr í stup k odme n ová ní  lidí  ná fákulte  – velmi jsem posí lil 
žá sluhovost. Pr í má  finánc ní  motiváce ve dcu  ná jejich vy sledcí ch žnámenálá ráketovy  
vžestup publikác ní  áktivity – se vs í m, co s tí m souvisí . 

Zme nil jsem žpu sob prežentáce fákulty návenek. Podár ilo se mi ude lát ž fákulty 
nejen ve decky, ále i spolec ensky užná vánou instituci. Tomu do te  doby nebylá 
pr iklá dá ná pr í lis  velká  požornost, což  bylá chybá. Myslí m, ž e žá te ch 8 let, co jsem byl 
de kánem, dos lo v te to oblásti k rádiká lní  žme ne . 

Ponechál jsem strukturu vy ukovy ch prográmu , i když  ke konci me ho funkc ní ho 
období  žác álo by t žr ejme , ž e i v te to oblásti bude muset dojí t ke žme ná m, neboť 
fármácie á její  potr eby se skutec ne  žá sádne  žme nily. 

Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana? 

Ve funkci de káná jsem byl 8 let (byl jsem první m de kánem, ktery  ve sve  funkci 
setrvál dve  c tyr letá  funkc ní  období ), tákž e by bylo smutne , kdyby se ne jáky  ten 
u spe ch nedostávil. Jsem rá d, ž e jich mu ž u vyjmenovát relátivne  dost. Nebudou ále ási 
r áženy chronologicky ták, ják se je podár ilo reáližovát. 

 Podpora studentů při společenských protestech. Studenti se v protestech vy rážne  
postávili proti osobe  tehdejs í ho ministrá ždrávotnictví . Zcelá jiste  bylá jední m 
ž fáktoru , ktere  k tomu studenty pr ivedly skutec nost, ž e žnáli jednožnác ne  postoj 
vedení  fákulty k te to ve ci. Velmi vy žnámne  jsme se v te to dobe  svy mi postoji lis ili 
od postoju  brne nske  fákulty, kde vedení  studentu m náopák žáká žálo jáke koliv 
ver ejne  vystupová ní  v te to ve ci. Pováž ovál jsem žá žcelá sámožr ejme  vyjá dr it 
svu j profesní  postoj á dá  se r í ci, ž e studenti ty sve  koordinováli s postoji vedení  
fákulty. Tí m jsme se v tomto období  jednožnác ne  postávili žá le ká rní ky, stouplá 
i prestiž  fákulty ve fármáceuticke  ver ejnosti. 

 Výrazné posílení pozice fakulty jako významné instituce. Již  bylo žmí ne no. K te to 
skutec nosti jednožnác ne  vedlá žáinteresovánost žáme stnáncu  ná vlástní ch 
vy sledcí ch. Odme ny byly ude lová ny bež ohledu ná ostátní  pr í jmy. Cí lem vedení  
nebylá jáká koliv mždová  restrikce ná žá kláde  principu – „nedostáne, již  má  dost“. 
To se uká žálo jáko žá sádní . 

 Vyvolání společného jednání dvou prezidentů – prezidenta České lékárnické komory 
dr. Chudoby a prezidenta Svazu pacientů Luboše Olejára. Lubos  Olejá r žcelá 
nevybí ráve  nápádl le ká rní ky ná setká ní  pr i pr í lež itosti 10. vy roc í  existence 
vžde lá vácí ho prográmu firmy APO. Odehrá lo se to pr í mo ná velvyslánectví  
Kánády v Práže, kám byl rovne ž  požvá n. Z jeho vystoupení  c is elá 
neinformovánost, proto jsem ho odžbrojil požvá ní m ná nás i fákultu. L. Olejá r 
požvá ní  ochotne  pr ijál á pr i jeho ná vs te ve  u ná s mu bylá pr edstávená fákultá 
á máterie, která  se žde vyuc uje, á bylo mu vysve tleno, c í m mu ž e by t le ká rní k 
pácientovi prospe s ny . Pote  bylá vyvolá ná jeho schu žká s prežidentem C eske  



55 

 

UNIVERZITA KARLOVA,  FARMACEUTICKÁ FAKULT A V HRADCI KRÁLOVÉ  

le ká rnicke  komory. V me  prácovne  si podáli ruce á dohodli se ná neu toc ení . 
Právdou je, ž e od te  doby L. Olejá r le ká rní ky, álespon  ver ejne , nikdy nenápádl. 
Vžhledem k tomu, ž e jeho u toky byly vž dy populisticke  á žnác ne  nevybí ráve , 
pováž uji toto žá jeden že svy ch vy žnámny ch u spe chu . 

 Vyjednání kvalitní pozice nemocničních lékárníků a vytvoření názvu Univerzitní 
lékárna a Přednosta univerzitní lékárny v připravovaném zákonu o univerzitních 
nemocnicích. Tento termí n jsem poprve  použ il pr i vyjedná vá ní  s rektorem UK, 
ná ktere m jsme se dohádováli, ždá vu bec mohu by t pr í tomen jedná ní  
o univeržitní ch nemocnicí ch. Nás te stí  jsem ho pr esve dc il. Tento žá kon nákonec 
nebyl pr iját, ále termí n „Univeržitní  le ká rná“ á „Pr ednostá univeržitní  le ká rny“ 
pr es ly do dáls í ch legislátivní ch pr edpisu . Univeržitní  le ká rná je ták postávená 
ná u roven  nemocnic ní  (univeržitní ) kliniky. 

 Společné jednání dvou rozhodujících farmaceutických podniků působících v České 
republice – ZENTIVY a TEVY, do te  doby žá sádní ch riválu , á dojedná ní  jejich 
kooperáce pr i vy chove  fármáceutu . Be hem te chto jedná ní  bylá vytvor ená 
koncepce vy uky pr edme tu  v oblásti pru myslove  fármácie, ná ktery ch 
párticipováli obá konkurenti – nyní  pártner i. Po žhrubá dvoulete m u silí  
se podár ilo dostát pr edstávitele obou podniku  ke spolec ne mu jednácí mu stolu. 

 Zapojení firmy ZENTIVA do výuky a především do vědy na fakultě. Ná kátedr e 
Fármáceuticke  technologie vžnikl c á stec ny  u vážek pro prácovní ká žmí ne ne  firmy, 
ktery  pu sobil jáko koordiná tor vy uky, orgánižovál pr edná s ky pr ední ch 
odborní ku  firmy ná fákulte . Je pr í my m du sledkem te to áktivity, ž e vy uká kátedry 
se stálá pro studenty neobyc ejne  žájí mává  á átráktivní  á i dí ky tomuto v podstáte  
ná silne mu áktu – dosážení  žmí ne ne ho prácovní ká – je nyní  vy uká kátedry 
hodnocená velmi požitivne .  

 Prohloubení spolupráce s firmou ZENTIVA – akce nazývaná Den Zentivy. 
Ná pr edná s ky vynikájí cí ch ve dcu  
jsou od me ho funkc ní ho období  
žvá ni lide  ž jiny ch oblástí , než  je 
chemie á biologie. Tí mto 
žpu sobem jsou studenti velmi 
pr ijátelnou á átráktivní  formou 
informová ni o novinká ch v u plne  
jiny ch ve dní ch disciplí ná ch. 
Pr edná s ek se žu c ástnili nápr .: 

• Ing. Dáná Drá bová  – 
pr edsedkyne  Stá tní ho 
u r ádu pro jádernou 
bežpec nost (ná fotográ-
fii ž roku 2011), 

• Dr. Lubos  Motl – teorie superstrun, 

• prof. Mártin Hilsky  – Shákespeáre á jeho dí lo, 
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• prof. Mirosláv Verner – egyptologie, 

• doc. Jir í  Dolejs í  – Higgsu v boson. 

       Tento typ pr edná s ek je studenty i fákultní  ver ejností  velmi dobr e pr ijí má n. 

 Podpora vzniku studentské kapely DiJazzTiva. Student á vynikájí cí  jážžmán Mártin 
Berdych mne jáko de káná oslovil, ždá bych nebyl proti žálož ení  studentske  
kápely, která  tehdy jes te  vlástne  áni neme lá jme no á usilovne  je hledálá. Jáko 
klárinetistá jsem byl tí mto ná pádem náds en á snáž il jsem se vžnikájí cí  kápele 
vytvor it optimá lní  podmí nky pro žkous ení . Byl to velmi dobry  poc in á mu ž u r í ci, 
ž e se ž te to kápely stálá jedná že žá lež itostí , kterou se fákultá chlubí  doposud. Byl 
jsem velmi pocte n tí m, ž e jsem si s nimi ná první m ver ejne m koncertu kápely 
mohl žáhrá t skládbu Cižinec ná pobr ež í . 

 Vstup do komunální politiky. V roce 2010 jsem kándidovál jáko nežá visly  kándidá t 
žá politickou stránu Volbá pro me sto do komuná lní ch voleb. Dí ky preferenc ní m 
hlásu m jsem se stál první m ná hrádní kem á od podžimu 2012 c lenem 
Zástupitelstvá státutá rní ho me stá Hrádec Krá love . Dí ky tomu se podár ilo fákultu 
dostát skutec ne  do pove domí  hrádecke  ver ejnosti á nává žát spoluprá ci 
s regioná lní m á celostá tní m tiskem á táke  s C esky m rožhlásem. 

 Evropské projekty. Ke konci me ho druhe ho funkc ní ho období  se podár ilo fákulte  
ží skát 12 velky ch evropsky ch projektu . V roce 2010 jsme vyhlá sili cí lovou pre mii 
– kdo podá  evropsky  projekt (nebo jiny  velky  projekt), ží ská  pre mii 20.000 Kc  
bež ohledu ná to, jestli bude projekt pr iját nebo ne. To byl žpu sob, ktery m jsme 
ží skáli žnác ne  množ ství  žá jemcu . Ná pre mií ch jsme vyplátili ccá 300.000 Kc , 
ž projektu  jsme pák ží ská váli ccá 55 mil. roc ne . 

 Projekt REVIFAF. Hlávní m cí lem projektu „Revitáližáce infrástruktury 
Fármáceuticke  fákulty v HK“, ktery  byl reáližová n v letech 2013-2015, bylo 
žleps ení  podmí nek pro vžde lá vá ní  á s ní m spojeny m vy žkumem. Jednálo se 
pr edevs í m o stávebne  technicke  u právy budov á jejich vybávení . Kválitá vy uky 
spojená  s vy žkumem bylá podpor ená i ná kupem s esti novy ch pr í stroju , ž nichž  
žá nejvy žnámne js í  lže pováž ovát s pic kovy  hmotnostní  spektrometr ná Kátedr e 
ánályticke  chemie, ktery  umož nil studentu m sežná mit se s nejnove js í mi 
ve decky mi postupy ve fármácii.  

 Smazání fakultního dluhu. Již  jsem žmí nil, ž e jsem fákultu pr ebí rál s dluhem 
ccá 3,5 mil. Kc . Ac koliv prákticky obá moje mándá ty žásáhovály do období  
celosve tove  ekonomicke  recese, podár ilo se fákultu dluhu  žbávit á fákultá 
k 31. 12. 2013 vyká žálá dokonce žisk te me r  2,8 mil. Kc . 

 Sociální oblast. Ac koliv jsme se prákticky obe  moje funkc ní  období  poty káli 
s recesí , nebylo nutne  žrus it jedine  prácovní  mí sto (opák je právdou, ne kolik mí st 
bylo vytvor eno). Be hem trvá ní  me  funkce stoupl pru me rny  plát ná fákulte  – byl 
to jednožnác ne  du sledek žvy s ení  žáinteresovánosti prácovní ku  ná jejich 
ve decke m vy konu á existence relátivne  mnohá evropsky ch projektu . Ke konci 
roku 2013 c inil pru me rny  plát ccá 35 tisí c Kc .  Zá obrovsky  u spe ch pováž uji to, 
ž e v dobe  my ch de kánsky ch mándá tu , i pr es nepr í žen  okolí , ná fákulte  vlá dlá 
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spokojenost á lide  chodili rá di do prá ce. Ná fákulte  bylá obecne  dobrá  á ví ceme ne  
pr á telská  átmosfe rá. To pováž uji žá obrovsky požitivní  vy sledek me  prá ce 
ve vedoucí  funkci á ví m, ž e to prácovní ci fákulty ocen ují . 

Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové směry 
– technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii? 

To vs e tády již  bylo. De lene  studium – klinická  fármácie/technologická  fármácie – 
bylo žávedeno v roce 1975. Byl to mu j roc ní k. Technologii studoválá jedná studijní  
skupiná – 24 studentu . Velkou nevy hodou bylo, ž e ábsolventi technologicke ho sme ru 
nesme li prácovát v le ká rne . 

Asi od roku 1980 bylo studium rožde leno ná tr i obory – klinickou, vs eobecnou 
á technologickou fármácii. Vs eobecná  fármácie – c tyr lete  studium – vžniklá 
v podstáte  jáko u litbá stránicky m orgá nu m, ktere  tlác ily obecne  ná c tyr lete  
vysokos kolske  vžde lá vá ní . Byl to od prof. Kve tiny velmi proží rávy  táh, neboť tí m 
pe tilete  studium fármácie žáchrá nil. 

Po revoluci 1989, kdy bylo bohuž el nutne  me nit u plne  vs e, se sámi le ká rní ci 
postávili proti de lene mu studiu á prosádili jednotne  studium pe tilete . 

Nyní  se k tomuto modelu ope t vrácí me, ovs em jinou formou – formou 
speciáližácí . Te ch vžnikne nákonec ví ce než  tr i á práxe uká ž e, ždá to byl dobry  táh. 
Jiste  je, ž e speciáližáce ási skutec ne  umož ní  oprávdovy m žá jemcu m o obor ží skát 
speciáližováne js í  žnálosti v dáne  oblásti než  ostátní m. Bude-li ná to slys et prácovní  
trh, pák je to dobrá  mys lenká.  

Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů 
Vaší generace? 

Ano, žcelá jiste  je. V dobe  my ch studií  bylá fármácie vs eobecne  pováž ová ná 
žá ždrávotnicky  obor á podle toho se k ní  (á k lidem ve fármácii se pohybují cí m) 
pr edstávitele  i ver ejnost chováli. Dnes je tákovy ch le ká ren, kde se uplátn uje 
ždrávotnicky  pr í stup á ktere  žná m ž dob svy ch studií , velmi má lo á jejich 
provožovátele  se drž í  „žuby, nehty“ á jen velmi te ž ko odolá vájí  ekonomicke mu tláku 
subjektu , ktere  sice v nás í  oblásti podnikájí , ále se ždrávotnictví m nemájí  spolec ne ho 
už  vu bec nic. 

Nás te stí  se ždá , ž e se žác í ná  uplátn ovát mys lenká klinicke  fármácie (po 40 
letech!!, jsem první  ábsolvent oboru Klinická  fármácie v roce 1980), ovs em jde to 
velmi obtí ž ne , neboť tuto oblást pováž ují  žá svou dome nu le kár i á je s podivem, 
ž e i když  množí  cí tí , ž e pr í tomnost fármáceutá v le kár sky ch ty mech je žnác ne  
prospe s ná , brá ní  se spoluprá ci s nimi rovne ž  „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 de kánem, se ná m podár ilo domluvit se s r ecky m pártnerem 
á ná fákultu jsme pr ivedli ne kolik desí tek novy ch studentu . Zdá lo se, ž e jsme 
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pr ekonáli križi nežá jmu o nás e studium, ovs em bohuž el se uká žálo, ž e studenti, 
kter í  k ná m pr is li, nepátr ili v R ecku žr ejme  meži ty nejleps í . Nicme ne  stá lo pr ed ná mi 
tehdy ne kolik „tuc ny ch let“, kdy jejich pr í tomnost ná fákulte  žnámenálá žnác ne  
žvy s ení  finánc ní ch pr í jmu . Jejich studijní  u spe s nost vs ák bylá velmi ní žká  á r ádá 
ž nich odes lá á k nás emu velike mu pr ekvápení  dostudoválá ná jiny ch 
fármáceuticky ch fákultá ch. 

Ke konci me ho druhe ho funkc ní ho období  v roce 2012 jsme byli kontáktová ni 
r eckou soukromou vysokou s kolou MBS College se sí dlem v Heráklionu s cí lem 
vytvor it ná Kre te  poboc ku nás í  fákulty (á tedy vlástne  poboc ku Univeržity Kárlovy) 
á vyuc ovát fármácii podle nás ich uc ební ch prográmu . Táto mys lenká bylá dlouhy mi 
á obtí ž ny mi jedná ní mi ná u rovni Univeržity Kárlovy (pr edevs í m v letech 2012 
á 2013) á Akreditác ní  komise (2015) nákonec prosážená.  Jedná ní  ná u rovni UK bylá 
vedená mnou jáko de kánem fákulty á podár ilo se pr esve dc it tehdejs í  vedení  
univeržity v c ele s prof. Hámplem o prospe s nosti tohoto žá me ru. Konec ne  jedná ní  ná 
u rovni Akreditác ní  komise bylá vedená rovne ž  mou osobou, neboť jsem se v roce 
2014, po skonc ení  me ho de kánske ho mándá tu stál pr edsedou Prácovní  skupiny 
fármácie pr i Akreditác ní  komisi C R á pro kládny  postoj k tomuto žá me ru se nákonec 
podár ilo celou Akreditác ní  komisi pr ime t. 

V te to souvislosti je nutne  žmí nit, ž e táto formá vy uky je v nás í  republice žcelá 
ojedine lá . Poboc ky vysoke  s koly v žáhránic í  v tákove  forme , jáko ji provožujeme my, 
do te  doby neexistoválá á neexistuje áni nyní .  

Fármáceutická  fákultá se stálá v te to oblásti pru kopnicí  ják ná u rovni univeržitní , 
ták ná u rovní  C eske  republiky. 

Be hem me ho funkc ní ho období  bylá nává žá ná spoluprá ce s ccá 50 fákultámi 
á vysoky mi s kolámi prákticky ná cele m sve te . Právdá, ne ktere  spoluprá ce á podpisy 
smluv se uká žály jáko ryže formá lní , ná spoluprá ci s kolegy že žáhránic í  vs ák byl 
kláden velky  du ráž. Jednálo se pr edevs í m o spoluprá ci v rá mci prográmu ERASMUS 
á pák, sámožr ejme , o rožvoj individuá lní ch spoluprácí  jednotlivy ch uc itelu  
c i vy žkumny ch ty mu . Vedení  fákulty á lide  pohybují cí  se okolo prográmu ERASMUS 
(prof. P. Solich) tyto áktivity velmi podporoválo á domní vá m se, ž e souc ásne  vedení  
me lo rožhodne  ná co nává žát á ví m, ž e nává žáne  kontákty jsou rožs ir ová ny á ty již  
vžnikle  udrž ová ny.  

Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?  

Obecne  se stá le domní vá m, ž e žávedení  kreditní ho syste mu není  pro s koly 
nás eho typu (pr í rodove dne ho c i le kár ske ho žáme r ení ) vhodne , protož e má -li by t 
student sežná men nejprve s pru právny mi disciplí námi á teprve pote  s disciplí námi 
profilovy mi, tedy tákovy mi, ktere  využ í vájí  žnálosti disciplí n pru právny ch, žtrá cí  
kreditní  syste m náprosto smysl. Aby bylá dodrž ená „pedágogická  dostupnost“, musí  
by t cely  studijní  prográm svá žá n celou r ádou prerekvižit á korekvižit, což  u dájne  
vy hody kreditní ho syste mu fákticky á principá lne  rus í . 

Jáko vedení  fákulty jsme se jeho žávedení  brá nili do poslední  chví le, ovs em 
direktivní  rožhodnutí  Univeržity Kárlovy nebylo mož ne  de le ignorovát. 
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Snáž ili jsme se proto álespon  využ í t snád jedine  vy hody, ktery  tento syste m 
v sobe  skry vá , á to, ž e si studenti mohou meži volitelny mi pr edme ty vybí rát tákove , 
ktere  jim umož ní  se do jiste  mí ry speciáližovát, což  je v ták s iroke m oboru, jáko je 
fármácie, velmi už itec ne . 

Ták byly v me m funkc ní m období  uc ine ny žá klády pro vžnik speciáližáce 
v pru myslove  fármácii á v podstáte  jsme sondováli žá jem studentu  o tuto mož nou 
formu studiá. Uká žálo se, ž e studenti o to stojí , á ták souc ásne  vedení  fákulty mohlo 
pr istoupit k otevr ení  dáls í ch „speciáližácí “, ktere  by ási, užná vá m, bež existence 
kreditní ho syste mu nebyly mož ne .  

Jaký máte názor na placení školného?  

Vžhledem k tomu, ž e ná vysoke  s koly se v souc ásne  dobe  hlá sí  skutec ne  káž dy  
str edos kolá k bež toho, áby sebekriticky žhodnotil sve  intelektuá lní  schopnosti 
á mož nosti, byl bych pro žávedení  urc ite ho typu s kolne ho. Ono v podstáte  v souc ásne  
dobe  existuje už  nyní , kdy si studenti musí  plátit (á ne žrovná mály mi c á stkámi) sve  
dáls í , ále pr edevs í m dels í  studium. To je žcelá jiste  v por á dku á je dobr e, ž e se 
álespon  tuto formu plátby žá vžde lá ní  podár ilo prosádit. I když  plátby žá dáls í  
studium jsou r á dove  niž s í , tákž e nápr . neu spe s ny  student ž nás í  fákulty, ktery  odejde, 
dejme tomu, ve tr etí m roc ní ku, dostuduje ne kde jinde, á to skutec ne  žá „pá r korun“. 

Proble m je s kolne  ná soukromy ch vysoky ch s kolá ch, ktere  je c ásto velmi vysoke . 
Ten proble m podle mne spoc í vá  pr edevs í m v tom, ž e studenti tákovy ch s kol si 
vžde lá vá ní  vlástne  kupují  á je trágicke , ž e pedágogicky  sbor tákovy ch s kol, velmi 
c ásto slož eny  ž uc itelu  VS  stá tní ch, jim to c ásto umož ní . To bychom se ále dostáli 
ná rovinu neeticke ho chová ní  á v podstáte  ks eftová ní  s c í mkoliv, což  jsou jevy, 
ktere  nás i spolec nost v poslední ch letech žcelá ovlá dly.  

Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete?  

K my m stábilní m žá libá m pátr í  klásická  hudbá. Hrá l jsem ná klárinet á ná str ední  
s kole jsem se rožhodovál meži studiem konžervátor e á fármácie. Rodic e mi vysve tlili, 
ž e hudbu mu ž u de lát ámáte rsky, mou oblí benou chemii vs ák nikoliv. 

Pr ed r ádou let jsem se žác ál ope t ve novát cyklistice, se kterou jsem, bohuž el, 
musel že ždrávotní ch du vodu  ná ne jákou dobu pr estát á dí ky lenosti (musí m si to 
pr ižnát), jsem se do by vále  formy, která  nebylá s pátná , již  nedostál. 

V souc ásne  dobe  pátr í  k my m ábsolutní m koní c ku m nás e chálupá s požemkem 
o rožlože 4000 m2, o kterou se žátí m stác í m postárát. Je to mí sto, kde se mne  již  
konec ne  dár í  žápomenout ná nepr í jemne  ve ci. Trválo mi to dost dlouho, ále c love k se, 
chce-li, skutec ne  náuc í  vs emu. 
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Prof . PharmDr . Tomáš Šimůnek , Ph.D.  

Studium a působení na Farmaceutické fakultě 

Tomá s  S imu nek se národil 16. dubná 
1976 v Liberci. Tám táke  ábsolvovál 
žá kládní  s kolní  vžde lá ní  á pote  
gymnážiá lní  studiá. Po máturite  studovál 
v letech 1994 áž  1999 v mágisterske m 
prográmu Fármácie ná Fármáceuticke  
fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci 
Krá love . Diplomovou prá ci vyprácovál 
v rá mci prográmu Erásmus ná žáhrá-
nic ní m U stávu fármákologie á toxikologie 
Univeržity ve Ví dni. Be hem svy ch studií  
žvlá dl i pu sobení  ve funkci prežidentá 
Spolku c esky ch studentu  fármácie  
(1996-1998).  

Po mágisterske  promoci v roce 1999 
pokrác ovál ná fákulte  v doktorske m 
studiu v oboru Fármákologie á toxiko-
logie. Toto studium u spe s ne  ukonc il v roce 
2003, ží skál titul Ph.D. á žá roven  
PhármDr. Be hem doktorske ho studiá byl 
žápojen do vy uky, vedl seminá r e 
ž fármákologie á pr edná s el i ná žáhrá-
nic ní ch univeržitá ch, nápr . ná Letní  s kole 
v chorvátske m Zádáru. Zí skál Huyghensovo stipendium nižožemske  vlá dy, ná jehož  
žá kláde  v letech 2003 áž  2004 ábsolvovál postdoktorándskou stá ž  v Láborátory 
for Physiology, Institute for Cárdiovásculár Reseárch, Free University of Amsterdám.  

Ná Kátedr e biochemicky ch ve d Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy pu sobil 
PhármDr. Tomá s  S imu nek, Ph.D. od roku 2004 nejprve jáko odborny  ásistent, požde ji 
od roku 2006 jáko žá stupce vedoucí ho kátedry. V roce 2008 po u spe s ne  obhájobe  
hábilitác ní  prá ce „Studium lá tek chelátují cí ch ž eležo pro prevenci pos kožení  
myokárdu oxidác ní m stresem á ántrácyklinovy mi cytostátiky“ ží skál titul docentá 
v oboru. V roce 2017 ábsolvovál r á dne  jmenovácí  r í žení  á stál se profesorem pro 
obor Biochemie. Ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy je od roku 2014 
gárántem pr edme tu Molekulá rní  biologie, dá le pr edná s í  v pr edme tu Obecná  
biochemie. Byl vedoucí m ví ce než  c tyr iceti bákálá r sky ch c i diplomovy ch prácí .  

Od roku 2007 je táke  s kolitelem studentu  doktorske ho studiá ná Fármáceuticke  
fákulte  Univeržity Kárlovy s tí m, ž e od poc á tku ná sledují cí ho roku pr edná s el 
i studentu m doktorske ho studiá Fákulty vojenske ho ždrávotnictví  Univeržity obrány.  

V letech 2010 áž  2014 žástá vál funkci prode káná pro ve deckou c innost 
ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love .  
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Ná podžim roku 2013 byl Tomá s  S imu nek žvolen de kánem Fármáceuticke  fákulty 
Univeržity Kárlovy á vystr í dál ták prof. Hrábá lká CSc. Jmenová n do funkce byl 
rektorem Univeržity Kárlovy profesorem Vá clávem Hámplem 20. ledná 2014 á u r ádu 
se ujál 1. u norá 2014. 

Ná žá kláde  u spe s ne  prá ce v cele m volební m období  byl žvolen Akádemicky m 
sená tem Fármáceuticke  fákulty UK á rektorem UK jmenová n i pro druhe  funkc ní  
období  od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022. 

Vědecká činnost 

Meži oblásti jeho ve decke ho žáme r ení  pátr í  kárdiováskulá rní  fármákologie, 
toxikologie á molekulá rní  biologie, in vitro modely pátologicky ch stávu , 
kárdiotoxicitá le c iv á dáls í ch xenobiotik, choroby spojene  s oxidác ní m stresem, role 
iontu  pr echodny ch kovu  v ru žny ch pátologicky ch stávech, vy voj á studium novy ch 
potenciá lní ch kárdioprotektivní ch á protiná dorovy ch le c iv. 

Získané granty 

Od roku 2000: c len r es itelsky ch kolektivu  grántu  GA C R (5x), GA UK (8x, ž toho 5x 
gáránt studentske ho projektu), IGA MZ (2x), Vy žkumne  centrum MS MT (1x), 
Projekty v rá mci operác ní ho prográmu Vžde lá vá ní  pro konkurenceschopnost (3x); 

2005-2007: gránt GA C R „Studium protektivní ch u c inku  novy ch chelá toru  ž eležá 
u pos kožení  srdce oxidác ní m stresem á ántrácyklinovy mi cytostátiky“ (hlávní  
r es itel); 

2000-2009: gránt C eske  kárdiologicke  spolec nosti „Studium role ápopto žy 
pr i pos kožení  myokárdu ántrácyklinovy mi cytostátiky“ (hlávní  r es itel); 

2011: investic ní  gránt FRVS  „Dovybávení  á modernižáce láborátor í  pro vy uku 
biochemicky ch á molekulá rne -biologicky ch disciplí n“ (hlávní  r es itel); 

2013-2017: gránt GA C R „Nová  potenciá lní  kárdioprotektivá: studium vžtáhu  
meži chemickou strukturou á protektivní m u c inkem u ru žny ch typu  pos kožení  
myokárdu“ (hlávní  r es itel); 

2012-2017: Univeržitní  vy žkumne  centrum UK (UNCE): „Centrum pro vy žkum 
toxicky ch á protektivní ch u c inku  le c iv ná kárdiováskulá rní  syste m“ (hlávní  r es itel). 

Členství v odborných společnostech 

Mnohostránná  áktivitá prof. PhármDr. Tomá s e S imu nká, Ph.D. se odrá ž í  v jeho 
c innosti v r áde  odborny ch orgá nu  á spolec ností .  Je c lenem ve decky ch rád Univeržity 
Hrádec Krá love , Univeržity Párdubice, Le kár ske  fákulty UK v Hrádci Krá love , 
Fármáceuticke  fákulty Univeržity Komenske ho v Brátisláve , Fármáceuticke  fákulty 
Veteriná rní  á fármáceuticke  univeržity v Brne . 

Je c inny  v Internátionál Society on Chelátors ánd Metáls (ISOCAM), Internátionál 
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Society for Heárt Reseárch – Europeán Section, C eske  spolec nosti pro experimentá lní  
á klinickou fármákologii á toxikologii C eske  le kár ske  spolec nosti Jáná Evángelisty 
Purkyne , C eske  fármáceuticke  spolec nosti C eske  le kár ske  spolec nosti J. E. Purkyne .  
Vedle toho plní  povinnosti vyply vájí cí  ž jeho vysoke  ákádemicke  funkce. 

Jeho mnohostránne  pu sobení  se odrá ž í  i v ná ru stu ver ejny ch ocene ní , ktery ch se 
mu dostálo: 

• 2005: 1. mí sto - Soute ž  o nejleps í  ve deckou prá ci ve fármáceuticky ch 
ve dá ch, orgánižováná  Fráncoužsky m velvyslánectví m á spolec ností  
Sánofi-Aventis pod žá s titou J. M. Lehná – nositele Nobelovy ceny 
žá chemii 

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

• 2016: Medáile Le kár ske  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  

• 2016: Zlátá  medáile Veteriná rní  á fármáceuticke  univeržity v Brne  

• 2016: Medáile me stá Hrádec Krá love  

 

Rozhovor s pro fesorem Š imůnkem 

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 ž á dnou trádici nemá . Ná gymná žiu me  bávilá chemie 
á biologie, uváž ovál jsem tedy o pr í rodove decke  fákulte  nebo VS CHT. Chte l jsem ále 
žá roven  studovát obor s dobrou uplátnitelností  ná trhu prá ce, proto ž toho vys lá 
fármácie. 

Můžete jmenovat osobnosti, které ovlivnily Vaše studium a profesní zaměření? 

Zá ve r me ho studiá ovlivnil profesor Peter Vis n ovsky . Zác ál jsem u ne j ná kátedr e 
fármákologie á toxikologie prácovát ná diplomove  prá ci, i když  jsem ji nákonec 
vyprácovál be hem Erásmu ve Ví dni. Obdivovál jsem jeho obrovsky  rožhled v oboru 
fármákologie, ále i kulturní  pr ehled á inteligenci. Je velká  s kodá, ž e propádl de monu 
álkoholu á ukonc il ták sve  pu sobení  ná fákulte  pr edc ásne . Požde ji jsem požnál 
profesorá Jároslává Kve tinu, žákládátele á první ho de káná nás í  fákulty. Jeho 
rožhledu á vižioná r ství  si nesmí rne  vá ž í m. Je neuve r itelne , ják v mnohe m pr edbe hl 
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  pu sobí m (s pr está vkou roc ní ho postdoktorándske ho pobytu 
ná univeržite  v Amsterdámu) od mágisterske  promoce. Moje žác á tky ve funkci 
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de káná byly usnádne ny tí m, ž e jsem již  
pr edchoží  c tyr i roky pu sobil v kolegiu 
de káná jáko ve decky  prode kán á náopák já  
jsem me l sve ho pr edchu dce profesorá 
Hrábá lká v kolegiu sve m. Moje hlávní  cí le 
byly u právy ve studijní ch plá nech fármácie, 
ták áby ví ce odrá ž ely me ní cí  se roli 
le ká rní ku  – dá t ve ts í  du ráž ná fármá-
ceutickou pe c i á klinickou fármácii. Zá roven  
je potr ebá pr iprávovát ábsolventy i ná jiná  
uplátne ní  v rá mci fármácie: v pru myslu, 
fármákovigilánci, vy žkumu... Proto jsme se 
rožhodli žáve st speciáližáce/žáme r ení , 
áby si studenti mohli vybí rát nejen 
jednotlive  volitelne  pr edme ty, ále i ucelene  
bálí c ky á po jejich ábsolvová ní  ží skáli potvržení  v dodátku k diplomu. 

Co z nich bylo nejtěžší realizovat? 

Me ne ní  studijní ho plá nu „žá pochodu“ je obecne  slož itá  ve c. Až  roky pr í s tí  uká ž í , 
ják se ná m 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 ve dy jsem rá d, ž e se mi povedlo po ná vrátu ž Amsterdámu etáblovát 
vlástní  nežá visly  vy žkum kárdiotoxicity in vitro ná modelu ižolovány ch primá rní ch 
kárdiomyocytu . Ná sledne  se mi spolu s kolegy podár ilo vytvor it velky  mežioborovy  
projekt pro studium kárdiotoxicity, ktery  ží skál státut univeržitní ho centrá excelence 
(projekt UNCE - Centrum pro vy žkum toxicky ch á protektivní ch u c inku  le c iv 
ná kárdiováskulá rní  syste m). Cí lu , c i projektu , ktere  jsem nestihl reáližovát nebo 
dokonc it je spoustá, ále álespon  se má m ná co te s it, áž  mi moje de kánske  období  
skonc í . 

Jaké kroky svého předchůdce jste změnil nebo naopak ponechal a rozvíjel?  

Ve ve ts ine  ve cí  pokrác uji v prá ci sve ho pr edchu dce, protož e fákultá fungoválá 
žá pr edchoží ho vedení  dobr e; konec koncu  byl jsem jeho souc á stí  jáko prode kán 
pro ve deckou c innost. 

Co považujete za svůj největší úspěch v pozici děkana? 

Jsem v trvá ní  sve  de kánske  mise, tákž e ná ne jáke  biláncová ní  je jes te  c ás... 

Jaký je Váš názor na systém výuky, který počítá s rozdělením na výukové 
směry-technologickou, klinickou a všeobecnou farmacii? 

Snáž í me se o žávedení  „me kke  speciáližáce“, která  je vy rážne  odlis ná  od stáre ho, 
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do konce 80. let plátne ho „tvrde ho“ rožde lení  ná vs eobecnou, pru myslovou 
á klinickou fármácii, kdy ábsolvent jedne  ž nich neme l s ánci ve novát se ne ktere  
že dvou dáls í ch, tákž e nápr í klád ábsolvent pru myslove  fármácie nemohl bež dáls í ho 
pr es kolová ní  do le ká rny. Nás i dnes ní  ábsolventi jsou pro le ká rnu kválifiková ni vž dy, 
á náví c si mohou žvolit jes te  jinou linii, tákž e dostánou dodátek k diplomu.  

Je uplatnění dnešních absolventů farmaceutické fakulty odlišné od absolventů 
Vaší generace? 

Zá sádne  se nelis í , vy rážná  ve ts iná ábsolventu  stá le mí r í  do le ká ren. Co je 
ále oproti roku 1999 jine , je perspektivá provožová ní  nežá visly ch ver ejny ch le ká ren. 
Tá je pr i souc ásne m modelu fináncová ní  le ká renství  bohuž el velmi nedobrá . 

Jaká byla situace se zahraničními studenty v době, kdy jste byl děkanem? 
Probíhala spolupráce se zahraničními vysokými školami?  

Jsem rá d, ž e hlávne  v poslední ch tr ech letech má me žhrubá tr etinu novy ch 
studentu  že Slovenská. Prá ve  i dí ky dobry m Slová ku m mu ž eme drž et studijní  láťku 
ná urc ite  vy s i á táke  si mu ž eme meži uchážec i vybí rát. Poc et studentu  sámoplá tcu  
není  optimá lní , v porovná ní  s le kár sky mi fákultámi tády pokulhá vá me. Jsme studijne  
te ž ká  s kolá á pro studenty, kter í  jsou profesne  orientování , je snážs í  ží skát diplom 
tr ebá v Bulhársku. 

Do jaké míry ovlivňuje kreditní systém výuku na fakultě?  

Kreditní  syste m obecne  pro vysoce strukturováne  prográmy, meži ktere  pátr í  
Fármácie i Zdrávotnická  bioánálytiká, není  optimá lní . Ale kredity byly direktivne  
žávedeny nápr í c  obory á nic s tí m nenáde lá me. Du lež ite  je, áby kredity co nejle pe 
odrá ž ely ná roc nost pr edme tu , to se nyní  snáž í me optimáližovát. Dr í ve to bylo pr í lis  
nává žá no ná poc ty hodin á studenti pák ne kdy táktižováli á snáž ili se sbí rát „lehc í  
kredity“ á odklá dát pr edme ty obtí ž ne js í , s relátivne  mens í  kreditovou dotácí . 

Jaký máte názor na placení školného?  

S kolne  je vyslovene  politická  žá lež itost. Mu j ná žor je spí s e negátivní , r á dne  
studium jednoho studijní ho prográmu by me lo by t ždármá. I ták jsou ná klády 
ná studium (vc etne  ubytová ní , átd.) nemále  á pro mnoho studentu  že sociá lne  
slábs í ch rodin velmi žáte ž ují cí . Ume l bych si ále pr edstávit urc ite  žpoplátne ní  
oprávny ch termí nu  žkous ek nebo opáková ní  pr edme tu . 

Jakým činnostem (zálibám) mimo fakultu jste se věnoval/věnujete?  

Cestová ní , turistiká, pr í strojove  potá pe ní . 

 
 

Rozhovory s děkany vznikaly v průběhu let 2015–2017.
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CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED 
DĚKANŮ, PRODĚKANŮ, 

TAJEMNÍKŮ, VEDENÍ 
AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FARMACEUTICKÉ FAKULT Y UK  

V HRADCI KRÁLOVÉ 
 

 

Promoce v Karolinu, červen 2018 
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Funkční období 1969–1976  

(jmenová ni byli dne 19. 11. 1969) 

 doc. RNDr. PhMr. Járosláv Kve tiná CSc. – de kán 

 doc. RNDr. PhMr. Kárel Pálá t, CSc. – prode kán pro pedágogickou á vy chovnou 
c innost 

 doc. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc. – prode kán pro ve deckou á vy žkumnou c innost 

Tito funkcioná r i vedli s kolu áž  do roku 1976. V roce 1973 k nim pr ibyl:  

 doc. RNDr. PhMr. Vládimí r Jokl, CSc. – prode kán pro politicko-vy chovnou c innost 
á žáhránic ní  styky.  

 

Funkční období 1976–1979 
 prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kve tiná, DrSc. – de kán 

 doc. Ing. Jir í  Gáspáric , DrSc. – prode kán pro žáhránic ní  styky á vy stávbu 

 prof. RNDr. Vládimí r Jokl, DrSc. – prode kán pro politicko-vy chovnou c innost 
á koleje 

 doc. RNDr. PhMr. Kárel Pálá t, CSc. – prode kán pro pedágogicko-vy chovnou 
c innost 

 doc. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc. – prode kán pro ve decko-vy žkumnou c innost 
á spoluprá ci s fármáceuticky m tere nem 

 

Funkční období 1980–1985  

(novy m žá konem o vysoky ch s kolá ch c . 39/1980 Sb. bylo funkc ní  období  
prodlouž eno ná 5 let) 

 prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kve tiná, DrSc. – de kán 

 doc. Ing. Jir í  Gáspáric , DrSc. – prode kán pro žáhránic ní  styky á rožvoj fákulty 

 prof. RNDr. Vládimí r Jokl, DrSc. – prode kán pro ideologicko-vy chovnou c innost 

 doc. RNDr. PhMr. Kárel Pálá t, CSc. – prode kán pro vy chovne -vžde lá vácí  c innost 

 doc. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc. – prode kán pro ve deckou c innost á styk 
s fármáceutickou práxí  
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Funkční období 1985–1989  

(plá n do roku 1991, k 1. 12. 1989 nábí dká demise) 

 prof. RNDr. PhMr. Járosláv Kve tiná, DrSc. – de kán 

 doc. Ing. Jir í  Gáspáric , DrSc. – prode kán pro ve deckou c innost á žáhránic ní  styky 

 doc. PhDr. Adolf Mudrun ká, CSc. – prode kán pro ideologicko-vy chovnou c innost 

 doc. RNDr. PhMr. Kárel Pálá t, CSc. – prode kán pro vy chovne -vžde lá vácí  c innost 

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

 Funkci tájemní ká fákulty v cele m období  let 1969–1990 vykoná vál Ing. Járosláv 
S pác ek 

 

Funkční období 1990–1991 

17. ledná 1990 žvolilá Akádemická  rádá Fármáceuticke  fákulty Univeržity 
Kárlovy v Hrádci Krá love  de kánem fákulty RNDr. Vládimí rá Semecke ho, CSc. (docent 
od 30. 1. 1990). Ná jeho ná vrh byli Akádemickou rádou potvrženi do funkcí  
prode kánu : 

 RNDr. PhMr. Járosláv Sová, CSc. (docent od 15. 6. 1990) – prode kán 
pro pedágogickou c innost 

 doc. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc. – prode kán pro ve deckou c innost 

 doc. RNDr. Mirosláv Polá s ek, CSc. – prode kán pro žáhránic ní  styky 

 doc. DrPh. PhMr. Ing. Ján Báloun, CSc. – prode kán pro rožvoj fákulty á styk 
s fármáceutickou práxí  

Požn.: Akádemická  rádá pu sobilá od 8. 1. 1990 jáko nežá visly , iniciátivní , 
koncepc ní  á kontrolní  orgá n, du lež ity m u kolem bylo žvolení  de káná á nove ho vedení . 
Ve smyslu nove ho žá koná o vysoky ch s kolá ch c . 172/1990 Sb. prácoválá do 11. ledná 
1991 jáko Akádemicky  sená t (AS). 

 

Funkční období 1. 2 . 1991 – 31. 1 . 1994  

(volil Akádemicky  sená t fákulty) 

 doc. RNDr. Vládimí r Semecky , CSc. – de kán 



68 

 

 doc. RNDr. PhMr. Járosláv Sová, CSc. – prode kán pro studijní  á pedágogickou 
c innost 

 doc. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc. – prode kán pro ve deckou c innost 
á informátiku 

 doc. RNDr. Mirosláv Polá s ek, CSc. – prode kán pro žáhránic ní  c innost á styk 
s práxí  

 Akádemicky  sená t: 24. 1. 1991 bylá pr edsedkyní  AS žvolená doc. RNDr. Evá 
Kvásnic ková , CSc., mí stopr edsedou Ing. Ládisláv Rudis ár. Ke dni 6. 2. 1992 
doc. Kvásnic ková  ž funkce odstoupilá á pr edsedou AS se stál Ing. Ládisláv 
Rudis ár, mí stopr edsedou PhármDr. Milos  Máchá c ek 

 Tájemní k fákulty: 1. 4. 1990 – 29. 2. 1992 Ing. Zdene k Pr idál 

 

Funkční období 1. 2 . 1994 – 31. 1 . 1997 
 doc. (prof.) RNDr. Lude k Jáhodá r , CSc. – de kán 

 doc. RNDr. PhMr. Járosláv Sová, CSc. – prode kán pro studijní  á pedágogickou 
c innost 

 prof. RNDr. Kárel Wáisser, DrSc. – prode kán pro ve deckou c innost á informátiku 

 doc. RNDr. Mirosláv Polá s ek, CSc. – prode kán pro žáhránic ní  c innost á styk 
s práxí  

 doc. RNDr. Mirosláv Muž í k, CSc. – pro rožvoj fákulty á styk s práxí  
(od ákádemicke ho roku 1994/1995) 

 Tájemní k fákulty: 1. 5. 1992 – 28. 2. 1997 Ing. Viktor Br ežiná 

 Akádemicky  sená t: od 9. 12. 1993, kdy probe hly volby, byl pr edsedou AS 
PhármDr. Milos  Máchá c ek, CSc., mí stopr edsedou doc. RNDr. Milán R ehulá, CSc. 
á student Jir í  Drhá 

 

Funkční období : 1 . 2 . 1997 – 31. 1 . 2000 
 doc. (prof.) RNDr. Evá Kvásnic ková , CSc. – de kánká 

 prof. MUDr. Járosláv Drs átá, CSc. – prode kán pro žáhránic ní  c innost 

 prof. RNDr. Rolf Kárlí c ek, DrSc. – prode kán pro ve deckou c innost á informátiku 

 doc. RNDr. Járosláv Dus ek, CSc. – prode kán pro studijní  á pedágogickou c innost 
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 doc. RNDr. Jir í  Vlc ek, CSc. – prode kán pro rožvoj fákulty á styk s práxí  

 Tájemnice fákulty: od 1.3. 1997 Ing. Háná S lámborová  

 Akádemicky  sená t: pr edsedá – prof. MUDr. Peter Vis n ovsky , CSc., mí stopr edsedá 
– Ing. Vládimí r Wso l, Ph.D. á Dávid Mendl, student 3. áž  5. roc ní ku mgr. studiá 

 

Funkční období : 1 . 2 . 2000 – 31. 1 . 2003 
 doc. RNDr. Járosláv Dus ek, CSc. – de kán 

 prof. RNDr. Rolf Kárlí c ek, DrSc. – prode kán pro ve deckou c innost 

 prof. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc. – prode kán pro studijní  á pedágogickou 
c innost 

 doc. RNDr. Mirosláv Polá s ek, CSc. – prode kán pro žáhránic ní  c innost 

 doc. RNDr. Jir í  Vlc ek, CSc. – prode kán pro rožvoj fákulty 

 Tájemnice fákulty: Ing. Háná S lámborová  

 Akádemicky  sená t: pr edsedá – doc. PhármDr. Milos  Máchá c ek, CSc., 
mí stopr edsedá –  Ing. Vládimí r Kubí c ek, CSc. á student 3. áž  4. roc ní ku mgr. studiá 
Mártin Oťápká 

 

Funkční období 1. 2 . 2003 – 31. 1 . 2006 
 doc. RNDr. Járosláv Dus ek, CSc. – de kán 

 doc. PhármDr. Alexándr Hrábá lek, CSc. – prode kán pro ve deckou c innost 

 prof. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc. – prode kán pro studijní  á pedágogickou 
c innost 

 doc. RNDr. Mirosláv Polá s ek, CSc. – prode kán pro žáhránic ní  c innost 

 doc. RNDr. Jir í  Vlc ek, CSc. – prode kán pro rožvoj fákulty 

 Tájemnice fákulty: Ing. Háná S lámborová  

 Akádemicky  sená t: pr edsedá – doc. PhármDr. Milos  Máchá c ek, CSc., 
mí stopr edsedá – Ing. Vládimí r Kubí c ek, CSc. á student 3. á 4. roc ní ku mgr. studiá 
Járosláv Roh 
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Funkční období 1. 2 . 2006 – 31. 1 . 2010 
 doc. PhármDr. Alexándr Hrábá lek, CSc. – de kán 

 prof. MUDr. Járosláv Drs átá, CSc. – prode kán pro bákálá r ske  á návážují cí  
mágisterske  studium 

 doc. RNDr. Járosláv Dus ek, CSc. – prode kán pro rožvoj fákulty 

 prof. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc. – prode kán pro studijní  á pedágogickou 
c innost 

 doc. RNDr. Mirosláv Polá s ek, CSc. – prode kán pro žáhránic ní  c innost 

 doc. (prof. od 2007) RNDr. Milán Pour, Ph.D. – prode kán pro ve deckou c innost 

 Tájemnice fákulty: Ing. Háná S lámborová  

 Akádemicky  sená t: pr edsedkyne  RNDr. Jáná Kotlá r ová , Ph.D., mí stopr edsedove : 
Ing. Vládimí r Kubí c ek, CSc. á studentká 4. roc ní ku mágisterske ho studijní ho 
prográmu fármácie Veroniká S umpichová , od roku 2008 Ivá S enitková  – 
studentká návážují cí ho mágisterske ho prográmu, od roku 2009 student 4. u seku 
mágisterske ho studijní ho prográmu fármácie Ján C wierž 

 

Funkční období 1. 2 . 2010 – 31. 1 . 2014 
 prof. PhármDr. Alexándr Hrábá lek, CSc. – de kán 

 doc. RNDr. Járosláv Dus ek, CSc. – prode kán pro rožvoj fákulty 

 PhármDr. Petr Jí lek, CSc. – prode kán pro bákálá r ske  á návážují cí  mágisterske  
studium 

 prof. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc. – prode kán pro studijní  á pedágogickou 
c innost 

 doc. RNDr. Mirosláv Polá s ek, CSc. – prode kán pro žáhránic ní  c innost 

 doc. PhármDr. Tomá s  S imu nek, Ph.D. – prode kán pro ve deckou c innost 

 Tájemnice fákulty: Ing. Lenká Vlc ková  

 Akádemicky  sená t: pr edsedkyne  RNDr. Jáná Kotlá r ová , Ph.D., mí stopr edsedove : 
Ing. Vládimí r Kubí c ek, CSc. á Filip S kárdá, student 3. á 4. u seku mágisterske ho 
studijní ho prográmu fármácie. V ákádemicke m roce 2012/2013 á 2013/2014 
pr edsedá: doc. PhármDr. Frántis ek Trejtnár, CSc., mí stopr edsedove  RNDr. Jáná 
Kotlá r ová , Ph.D. á Petr Mátous , student 2. áž  4. u seku mágisterske ho prográmu 
fármácie. 20. 11. 2013 bylá pr edsedkyní  žvolená PhDr. Zde nká Kudlá c ková , Ph.D. 
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Funkční období 1. 2 . 2014 – 31. 1 . 2018 
 doc. PhármDr. Tomá s  S imu nek, Ph.D. – de kán 

 prof. PhármDr. Frántis ek S táud, Ph.D. – prode kán pro studijní  žá lež itosti 

 doc. PhármDr. Petr Náchtigál, Ph.D. – prode kán pro mežiná rodní  vžtáhy fákulty, 
studium v ánglic tine  á studium Zdrávotnicke  bioánálytiky 

 prof. Ing. Vládimí r Wso l, Ph.D. – prode kán pro ve deckou c innost, doktorske  
studium á ákádemicke  kválifikáce 

 prof. PhármDr. Alexándr Hrábá lek, CSc. – prode kán pro vne js í  vžtáhy fákulty 
á tránsfer technologií  

 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. – prode kán pro vnitr ní  žá lež itosti, evropske  projekty 
á strátegicky  rožvoj fákulty 

 Tájemnice fákulty: Ing. Lenká Vlc ková  

 Akádemicky  sená t: pr edsedkyne  PhDr. Zde nká Kudlá c ková , Ph.D., 
mí stopr edsedove : PhármDr. Márcel S pulá k, Ph.D. á Petr Mátous  – student 
5. u seku mágisterske ho studijní ho prográmu fármácie; od roku 2015/2016 
mí stopr edsedove  doc. PhármDr. Rádim Kuc erá, Ph.D. á Mgr. Filip S kárdá – 
doktorsky  studijní  prográm, od roku 2015 student Dávid Suchá nek, od roku 2017 
Mgr. Petr Mátous  – doktorsky  studijní  prográm 

 

Funkční období 1. 2 . 2018 – 31. 1 . 2022 
 prof. PhármDr. Tomá s  S imu nek, Ph.D. – de kán 

 prof. PhármDr. Mártin Dolež ál, Ph.D. – prode kán pro vne js í  á mežiná rodní  vžtáhy 
fákulty 

 prof. PhármDr. Petr Náchtigál, Ph.D. – prode kán pro bákálá r ske  á návážují cí  
mágisterske  studium á studium v ánglic tine  

 doc. PhármDr. Járosláv Roh, Ph.D. – prode kán pro ve deckou c innost, doktorske  
studium á tránsfer technologií  

 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. – prode kán pro vnitr ní  žá lež itosti, evropske  projekty 
á strátegicky  rožvoj fákulty, žá stupce de káná v dobe  nepr í tomnosti 

 prof. PhármDr. Frántis ek S táud, Ph.D. – prode kán pro studijní  žá lež itosti 

 Tájemnice fákulty: Ing. Lenká Vlc ková  
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 Akádemicky  sená t: pr edsedkyne  PhDr. Zde nká Kudlá c ková , Ph.D., 
mí stopr edsedove : doc. PhármDr. Rádim Kuc erá, Ph.D. á Elis ká Vor í s ková , 
studentká 3. u seku mágisterske ho 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 



73 

 

UNIVERZITA KARLOVA,  FARMACEUTICKÁ FAKULT A V HRADCI KRÁLOVÉ  

EMERITNÍ PROFESOŘI 
UNIVERZITY KARLOVY   

 

 

Prof . RNDr. Kare l Waisser , DrSc . (1936–2017) 

Mladá léta a studium 

Kárel Wáisser se národil 
14. u norá roku 1936 v Hrádci 
Krá love . Po ábsolvová ní  žá kládní ho 
s kolní ho vžde lá ní  žápoc ál roku 1952 
studium ná Str ední  pru myslove  
s kole chemicke  v Hrádci Krá love .  
Máturitní  žkous ku žde slož il v roce 
1956.  Kvu li intenživní  žá libe  
v chemii jes te  te hož  roku nástoupil 
ná vysokos kolská  studiá v oboru 
chemie ná Pr í rodove decke  fákulte  
Univeržity Kárlovy v Práže. Studium 
orgánicke  chemie ukonc il roku 1961 
s vy borny m prospe chem á obhá -
jení m diplomove  prá ce u profesorá 
Aloise Vystrc ilá (1921-1994). 
Po studií ch nástoupil ná kátedru orgánicke  chemie (ope t ve skupine  profesorá 
Vystrc ilá) jáko ve decky  áspiránt. Zde táke  roku 1966 obhá jil disertác ní  prá ci 
o hydroxyderivá tech állobetulinu, stál se odborny m ásistentem á žác ál pu sobit 
ná kátedr e jáko pedágog. Ná sledují cí ho roku (1967) ží skál doktorá t pr í rodove dy 
RNDr. Ve svy ch prácí ch se žáby vál prepárátivní mi otá žkámi synte žy ánágádiolu, 
ále i konformác ní mi otá žkámi, pr i ktery ch využ í vál moderní  spektroskopicke  
metody.  

Meži le ty 1967-1969 vycestovál RNDr. Kárel Wáisser, CSc. ná dvoulety  ve decky  
pobyt do Kánády ná New Brunswick University ve Frederictonu á Lávál University 
v Quebecku. Be hem jeho pobytu v Kánáde  dos lo v rodne  vlásti k inváži vojsk 
Várs ávske  smlouvy roku 1968. Doktor Wáisser svu j nesouhlás s touto ágresí  vyjá dr il 
v otevr ene m dopise sove tske mu pr edstáviteli L. I. Brež ne vovi. Dopis podepsálo 
dáls í ch dvácet C echu , kter í  v Kánáde  tákte ž  pu sobili. Po ná vrátu ná Pr í rodove deckou 
fákultu UK se nádá le ve novál pedágogicke  á ve decke  c innosti. Sice mu bylo dovoleno 
setrvát v pu sobení  ná vysoke  s kole, ávs ák jáko politicky bežperspektivní mu uc iteli 
dlouhou dobu bež mož nosti hábilitáce. 
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Působení v Hradci Králové 

Krá tce po žr í žení  nove  Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci 
Krá love  se vrá til žpe t do rodne ho me stá. V roce 1972 nástupuje ná Kátedru 
ánorgánicke  á orgánicke  chemie jáko odborny  ásistent. Svoji požornost ve novál 
pr edevs í m vy žkumu v oblásti novy ch potenciá lní ch chemoterápeutik se žáme r ení m 
ná ántituberkulotiká. Studovál lá tky typu thiobenžámidu , árylálifáticky ch áminu , 
thiobenžánilidu , dithiooxámidu . Požde ji prácovál i v oblásti vy žkumu ántifugá lní ch 
u c inku  le c iv ve skupine  thiohydrážidu  á tetrážolu . 

Souc ásne  se žáby vál kvántitátivní  ánály žou vžtáhu  meži chemickou strukturou 
á biologickou áktivitou lá tek metodou QSAR (Quántitátive Structure Activity 
Relátionships) á pátr il k první m pru kopní ku m tohoto pr í stupu u ná s. V rá mci te to 
problemátiky por á dál kursy technik ánály žy QSAR, byl spoluáutorem skript, 
publikovál okolo pádesá ti pu vodní ch prácí  á dáls í ch sde lení  s touto te mátikou. 
Se svy mi ve decky mi vy stupy sežnámovál s irokou ver ejnost á tento obor se táke  
snáž il žáhrnout do studijní ch plá nu ná Fármáceuticke  fákulte  UK. 

Docentem se vs ák stál áž  v roce 1988. Ne pro nedostátek ve decky ch vy sledku , 
ále do te  doby stá le“ pu sobil“ jeho nesouhlás s udá lostmi roku 1968. V roce 1993 
obhá jil doktorskou disertác ní  prá ci s ná žvem: „Vžtáhy meži strukturou á áktivitou 
potenciá lní ch ántituberkulotik“, obdrž el titul DrSc. á byl jmenová n profesorem 
orgánicke  chemie.  

V roce 1990 vyhrá l konkursní  r í žení  á stál se vedoucí m Kátedry ánorgánicke  
á orgánicke  chemie ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love . 
Meži le ty 1994-1996 pu sobil jáko prode kán pro ve deckou c innost á informátiku.  

Profesor Wáisser se táke  žáslouž il o ží ská ní  budovy v Zá mostí  pro potr eby 
Fármáceuticke  fákulty UK. Tento objekt byl pu vodne  stáve n v tžv. „ákci Z“ á po roce 
1989 se fákultá snáž ilá ží skát jej od me stá do sve ho vlástnictví . To se žá jeho 
vy žnámne ho osobní ho pr ispe ní  podár ilo. Dnes v te chto prostorá ch sí dlí  Odde lení  
ciží ch jážyku , Kátedrá te lovy chovy á ve decke  láborátor e. 

Zahraniční spolupráce 

Be hem sve ho pu sobení  nává žál profesor Wáisser dlouhotrvájí cí  spoluprá ci 
s r ádou žáhránic ní ch univeržit. Meži nejvy žnámne js í  pátr í  žejme ná spoluprá ce 
s prácovis ti v Drá ž ďánech, Jene , Greifswáldu, Mnichove , Ví dni, R í me , Bologni 
á Borstelu. Ne kolikrá t vycestovál ná žáhránic ní  stá ž e. Vedle již  žmin ováne ho pobytu 
v Kánáde  ábsolvovál nápr . roku 1986 me sí c ní  pobyt v láborátor í ch profesorá Máyerá 
ná Technicke  univeržite  v Drá ž ďánech á v roce 1994 strá vil me sí c jáko hostují cí  
profesor v R í me  ná Univeržite  Lá Sápienžá.  

Profesor Wáisser ovlá dál pe t sve tovy ch jážyku . Byl c lenem vy boru  jáko ve dec 
á orgánižá tor á u c ástnil se mnohá mežiná rodní ch konferencí . 
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Dílo 

Profesor Wáisser byl áutorem nebo spoluáutorem ví ce než  250 pu vodní ch 
ve decky ch prácí  v odborny ch c ásopisech. Dáls í ch 100 odborny ch sde lení  pr ednesl 
ná ve decky ch konferencí ch, symposií ch á sježdech u ná s nebo v žáhránic í .  

Pro potr eby studentu  fármáceuticke  fákulty nápsál du lež ite  uc ebnice. V roce 
1998 to bylá uc ebnice „Bioorgánická  chemie“. V roce 1999 uc ebnice „Orgánická  
chemie, I. dí l“, ktere  bylá, dí ky sve  jedinec nosti, ocene ná roku 2000 C eskou 
fármáceutickou spolec ností . Poslední  uc ebnice „Orgánická  chemie, II dí l“ vys lá roku 
2000 žá spoluáutorství  profesorá Miláná Pourá. Studenti se setká váli s profesorem 
Wáisserem pr i vy uce pr edme tu  Orgánická  á biorgánická  chemie, Orgánická  chemie 
á biologická  áktivitá á pr edme tu Konstituce orgánicky ch slouc enin. Prof. Wáisser 
žálož il ná fákulte  doktorsky  studijní  prográm Orgánická  chemie s oborem 
Bioorgánická  chemie á byl táke  c lenem stá tnicovy ch á rigoro žní ch komisí .  

Od roku 1993 r es il 15 grántovy ch projektu , ž toho tr i projekty pro Grántovou 
ágenturu C eske  republiky. Zá svu j boháty  pedágogicky  á ve decky  ž ivot vychovál 
celou r ádu odborní ku , ž nichž  množí  se dodnes ve nují  fármáceuticke  chemii. 

Ocenění 

Profesor Wáisser byl žá sve  vynikájí cí  vy sledky ve decke , publikác ní  
c i pedágogicke  ocene n mnohá vyžnámená ní mi. V roce 1987 obdrž el medáili 
Univeržity Pálácke ho. V roce 1989 obdrž el medáili Fármáceuticke  fákulty Univeržity 
Kárlovy. V roce 1996 obdrž el bronžovou medáili Univeržity Kárlovy. V roce 1996 byl 
ocene n Hánus ovou medáilí , která  je nejvys s í m vyžnámená ní m žá žá sluhy o rožvoj 
chemie. V roce 1998 obdrž el páme tní  medáili Univeržity Kárlovy. V roce 2000 ží skál 
Weberovu cenu Slovenske  fármáceuticke  spolec nosti. Byl c estny m c lenem odborny ch 
spolec ností  u ná s i v žáhránic í . V roce 1998 ží skál c estne  c lenství  v C eske  spolec nosti 
chemicke , v roce 1999 c estne  c lenství  v Slovenske  fármáceuticke  spolec nosti. 

Dne 8. 12. 2008 byl profesor RNDr. Kárel Wáisser, DrSc. jmenová n emeritní m 
profesorem Univeržity Kárlovy.  

Obe táve  se stárál o rodinu, žejme ná žrákove  hendikepováne ho syná. Jeho ž ivotní  
drá há se užávr elá 6. c ervná 2017, kdy podlehl krá tke  te ž ke  nemoci. 
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Prof . RNDr. Ro l f Kar l íček, DrSc .  

Mladá léta, studium 

Profesor Kárlí c ek se národil 
18. br ežná roku 1938 v me ste  
Ráciborž ná u žemí  dnes ní ho Polská. 
De tství  vs ák prož il v obci Nejdek 
u Kárlovy ch Váru . Zde táke  
ábsolvovál žá kládní  s kolní  pru právu, 
kterou ukonc il v roce 1953. Pro dáls í  
ž ivotní  etápu á profesní  žáme r ení  si 
žvolil Chemicke  uc ilis te  v Sokolove . 
Zde se po dvá roky uc il v oboru 
luc ební k pro ánorgánickou chemii. 

Dí ky dobry m studijní m 
vy sledku m pokrác ovál od roku 1955 
ve studiu ná Str ední  pru myslove  
s kole chemicke  v Brne . Vedle 
mátemátiky vynikál táke  v chemii, 
která  jej nesmí rne  nádchlá. Táto 
skutec nost me lá svou spojitost s támní mi uc itelsky mi vžory. Be hem studiá ovlivnili 
studentá Kárlí c ká hlávne  dvá vyuc ují cí . První m ž nich bylá profesorká Vlc ková , 
uc itelká mátemátiky, druhy m byl mágistr Rukávic ká, pu vodne  dlouholety  mágistr 
fármácie. Zvlá s te  dí ky vynikájí cí m kántorsky m schopnostem mágistrá Rukávic ky 
bylo rožhodová ní  pro dáls í  studijní  orientáci profesorá Kárlí c ká jednodus s í . Vybrál si 
studium fármácie. 

V roce 1959 žápoc ál studium fármácie ná Fármáceuticke  fákulte  Másárykovy 
univeržity, ávs ák obor fármácie byl v Brne  ná žá kláde  vlá dní ho nár í žení  roku 1960 
žrus en á pr esunut ná jedinou celostá tní  Fármáceutickou fákultu Komenske ho 
univeržity v Brátisláve . Tám táke  mlády  Rolf Kárlí c ek svá  studiá v roce 1964 u spe s ne  
žávrs il. Již  be hem tr etí ho roc ní ku projevovál žá jem o ánálytickou chemii á jáko 
studentská  pomocná  sí lá pomá hál ná kátedr e ánályticke  chemie. Záby vál se žde 
i vy žkumnou c inností , žpoc á tku prácovál ná metode  stánovení  sí ry v orgánicky ch 
slouc eniná ch. Dokonce mu dí ky prá ci ná te to metode  již  be hem c tvrte ho roc ní ku 
studiá vys lá první  publikáce. 

Po ábsolvová ní  vysoke  s koly me l profesor Kárlí c ek nástoupit ná tžv. umí ste nku 
ve fármáceuticke  firme  v Komá rove  u Opávy (nyní  Tevá). Nákonec ž toho ses lo, 
neboť mu bylá nábí dnutá požice odborne ho ásistentá ná kátedr e ánályticke  chemie 
v Brátisláve , kám táke  roku 1965 nástoupil. Vedle pedágogicke  c innosti žde me l 
prostor pro vy žkumnou c innost. Pod vedení m profesorá Májerá se žáby vál studiem 
komplexánu  pro pevnou vážbu prvku . Syntetižovál ánálogá te chto komplexánu , kde 
mí sto kárboxylovy ch skupin použ í vál skupiny hydroxámove . Vy žkum vedl k novy m 
požnátku m á objevu m. O tr i roky požde ji v roce 1968 byl odborne mu ásistentovi 
Kárlí c kovi ná žá kláde  u spe s ne  vykonáne  rigoro žní  žkous ky ude len titul RNDr.  
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V roce 1972 RNDr. Kárlí c ek u spe s ne  obhá jil kándidá tskou disertác ní  prá ci 
s ná žvem „Pr í prává á studium chelá totvorny ch vlástností  komplexánu  
monoáminove ho typu s hydroxámovou funkc ní  skupinou“. Obhájobá probe hlá 
ná Pr í rodove decke  fákulte  Univeržity Komenske ho v Brátisláve .  

Působení v Hradci Králové 

V roce 1969 vžniká  Fármáceutická  fákultá Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love . 
Doktor Kárlí c ek pomá há  ná nove  fákulte  vytvá r et Kátedru ánályticke  chemie ják 
po strá nce pedágogicke , ták ve decke . Zác á tky vy uky pr edme tu nebyly jednoduche . 
Od roku 1970 se pr edme t vyuc ovál nejdr í ve v prostorá ch Pedágogicke  fákulty 
v Hrádci Krá love . Požde ji se vy uká pr esunulá do láborátor í  v Rybitví  u Párdubic. 
Když  v roce 1972 vžniklá již ní  budová fármáceuticke  fákulty, bylá vy uká definitivne  
pr esunutá do láborátor í  fákulty.  

V roce 1984 se RNDr. R. Kárlí c ek, CSc. stál docentem v oboru Anályticke  chemie, 
hábilitáce probe hlá ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love . 
V roce 1988 obhá jil doktorskou prá ci s ná žvem „Stánovení  orgánicky ch lá tek á le c iv: 
studium vlástností  áminohydroxámovy ch kyselin á hydroxyláminoly žy funkc ní ch 
derivá tu  kárboxylovy ch kyselin, áutomátižáce ánályticky ch postupu “ á stál se 
doktorem fármáceuticky ch ve d. V roce 1992 byl doc. RNDr. Rolf Kárlí c ek, DrSc. 
jmenová n r á dny m profesorem pro obor Análytická  chemie. 

Od roku 1989 do roku 2003 pu sobil jáko vedoucí  kátedry ánályticke  chemie. 
Vystr í dál ták ve funkci dlouholete ho vedoucí ho kátedry prof. RNDr. PhMr. Vládimí rá 
Joklá, DrSc. V letech 1997-2003 táke  žástá vál funkci prode káná pro ve deckou c innost 
á informátiku.  

Pedagogická činnost 

Studenti ják oboru Fármácie, ták oboru Zdrávotnická  bioánálytiká se mohli setkát 
s profesorem Kárlí c kem pr i vy uce dvou pr edme tu : Análytická  chemie á Speciá lní  
metody instrumentá lní  ánály žy. Je spoluáutorem vy ukovy ch textu , uc ebnic 
á speciá lní ch ná vodu  do prákticky ch cvic ení  k te mto pr edme tu m. Be hem sve ho 
pu sobení  ná fármáceuticke  fákulte  prof. Kárlí c ek žá sádní m žpu sobem pr ispe l 
ke vžniku nove ho studijní ho prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká. 

Profesor Kárlí c ek sá m vedl pr es 70 diplomovy ch prácí , 9 rigoro žní ch r í žení  
á pod jeho vedení m studium u spe s ne  žákonc ilo 6 doktorándu .  

Pu sobil táke  jáko c len oborove  rády doktorske ho studiá ná Fármáceuticke  fákulte  
Veteriná rní  á fármáceuticke  univeržity v Brne  pro obory Kontrolá chemicky ch le c iv, 
Toxikologie pr í rodní ch lá tek, Fármáceutická  chemie.  

Vědecko-výzkumná činnost 

Profesoru Kárlí c kovi se pr i omeženy ch mož nostech dány ch dobou podár ilo 
u spe s ne  žáchytit trend v áutomátižáci ánályticky ch postupu . Ze žvlá s te  vy jimec ny ch 
metod sem pátr í  žejme ná vy voj v oblásti techniky pru tokove  injekc ní  ánály žy (FIA, 



78 

 

ánglicky: flow injection ánálysis). Vy žkum probí hál ná fármáceuticke  fákulte  od první  
poloviny osmdesá ty ch let. Ste ž ejní  podne t pro vy žkumnou c innost s FIA bylá 
pru lomová  prá ce profesorá Jároslává Ru ž ic ky, ve dce c eske ho pu vodu, ktery  
emigrovál roku 1968 do USA, v ní ž  bylo definová no ánályticke  žár í žení , ktere  je 
schopne  prácovát bež segmentáce proudu kápáliny vžduchovy mi bublinámi. 
Prácovní  ty m profesorá Kárlí c ká po ne koliká pokusech návrhl á v dí lná ch fákulty 
nechál sestrojit první  jednoduchy  FIA ánályžá tor. Zár í žení  se sklá dálo ž injekc ní ho 
ventilu, dvou peristálticky ch c erpádel, mí sí cí ho žár í žení  á pru tokovy ch hádic ek 
o pru me ru 0,5 mm. Anályžovány  vžorek v pr í stroji prochá žel hádic kámi 
pr es pru tokovou kyvetu spektrofotometru á vy sledky se žážnámená vály 
ná žápisovác  ve forme  „pí ku “. První  pr í stroj žvlá dl ánályžovát žhrubá s edesá t vžorku  
žá hodinu. Cí lem bylo co nejve ts í  rožs í r ení  á využ í vá ní  metody FIA do láborátor í . 
Zánedlouho se ánályticky  pr í stroj FIA žác ál vyrá be t v ná kládu ne koliká desí tek kusu  
v tehdejs í m Jednotne m žeme de lske m druž stvu Pouchov á byl jáko jediny  
ná republikove  u rovni s iroce využ í vá n v ánályticky ch láborátor í ch. Jedno ž nejve ts í ch 
využ ití  me l ánályžá tor FIA v ágrochemicky ch láborátor í ch. Pro potr eby te chto 
láborátor í  i pro dáls í  žá jemce byly por á dá ny seminá r e nebo byly vyprácová ny 
metodicke  ná vody pro stánovení  chloridu , ámoniáká lní ho dusí ku, dusitánu , fenolu , 
ále i ve vode  rožpustne ho bo ru á molybdenu v pu dá ch nebo rostliná ch. Dáls í  
metodicke  ná vody byly žprácová ny pro detekci vá pní ku v se ru á moc i, celkove  
bí lkoviny v se ru c i pro souc ásne  stánovení  dusitánu  á dusic nánu . 

Profesor Kárlí c ek se žáby vál táke  metodou sekvenc ní  injekc ní  ánály žy (SIA). Táto 
metodá již  bylá r í žená poc í tác em. Není  tr ebá mechánicke  mánipuláce, poc í tác  žde 
ovlá dá  kohout á vyhodnocuje signá l. Profesor Kárlí c ek žejme ná usilovál o žávedení  
te chto metod u ná s, byl pr esve dc en o jejich už itec nosti á vy hodá ch použ ití , jimiž  bylá 
rychlost detekce á potr ebá mále ho množ ství  vžorku, ále propágovál je i v žáhránic í . 
V roce 2000 se v práž ske m Károlinu podár ilo poprve  ve vy chodní  Evrope  reáližovát 
konferenci FIA. Druhá  konference FIA probe hlá v Práže roku 2015, pr edsedál jí  
prof. Petr Solich, vedoucí  Kátedry ánályticke  chemie po prof. Kárlí c kovi. 

Profesor Kárlí c ek se u c ástnil r ády ve decky ch konferencí , je áutorem nebo 
spoluáutorem ví ce než  120 ve decky ch prácí  á táke  c tyr  vyná ležu , ktere  jsou chrá ne ny 
pátentovou ochránou. 

Be hem sve ho pu sobení  spoluprácovál se žáhránic ní mi univeržitámi, žejme ná 
v Ne mecku á Rákousku (S ty rsky  Hrádec). Podnikl desí tky žáhránic ní ch cest, nápr . 
do USA, Austrá lie nebo Thájská. Jáko hostují cí  profesor pr edná s el ná univeržitá ch 
v Bonnu, S ty rske m Hrádci, Heidelbergu, Márburgu, Mnichove , R ežne , Sáárbru ckenu 
nebo Wu ržburgu. 

Pu sobil jáko c len C eske  spolec nosti chemicke  á C eske  fármáceuticke  spolec nosti. 

Be hem c innosti ná Kátedr e ánályticke  chemie se podár ilo profesoru Kárlí c kovi 
ží skát 16 grántu  c esky ch á dvá gránty žáhránic ní , jež  pr inesly prostr edky ná por í žení  
ná kládny ch pr í stroju  á vybávení  láborátor í . Nejvy žnámne js í  ž te chto grántu  byly tžv. 
Vy žkumne  žá me ry. První  vy žkumny  žá me r koordinovány  prof. Kárlí c kem byl tr í lety  
á žáby vál se ánály žou le c iv. V letech 2005-2011 vedl prof. Kárlí c ek jáko hlávní  
koordiná tor vy žkumny  žá me r „Vy žkum novy ch le kovy ch struktur“, ktery  byl 
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sedmilety . Tento vy žkumny  žá me r se reáližovál jáko jediny  ná fármáceuticke  fákulte , 
bylo do ne j žápojeno celkem 45 prácovní ku  ž káteder fármákognosie, fármáceuticke  
technologie, fármáceuticke  chemie á kontroly le c iv, kátedry ánályticke  chemie 
á kátedry ánorgánicke  á orgánicke  chemie Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci 
Krá love  á pr ispí vál náví c k právidelny m pr í jmu m párticipují cí ch prácovní ku  fákulty. 
Ná žá kláde  vy sledku  projektu bylo publiková no 328 prácí  v impáktovány ch 
c ásopisech, bylo podá no 17 pátentovy ch pr ihlá s ek á v rá mci vy žkumne ho žá me ru 
pr es 70 doktorándu  ždá rne  ukonc ilo studium. Z finánc ní ch prostr edku  bylo 
pro potr eby fákulty žákoupeno 43 pr í stroju . V neposlední  r áde  vžniklá spoluprá ce 
se žáhránic ní mi univeržitámi á nákroc eno ták bylo k dáls í m u spe chu m. 

Dne 8. prosince 2008 byl profesor RNDr. Rolf Kárlí c ek, DrSc., ná ná vrh Ve decke  
rády Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy jmenová n emeritní m profesorem 
Univeržity Kárlovy.  

 

 

Prof . RNDr. PhMr . Jan Sol i ch, CSc . , dr . h . c .  
(1928–2018) 

Dětství a studia 

Profesor Ján Solich se národil 11. u norá 
roku 1928 v Nove m Bohumí ne  jáko nejstárs í  
že c tyr  sourožencu . Jeho otec byl pu vodní m 
povolá ní m pos tmistr v Rychválde  
ná Te s í nsku. Po nucene m odsunu rodiny 
ž Te s í nská v du sledku Mnichová 1938 
se rodiná pr este hoválá do Morávske  Ostrávy. 
V roce 1939 žápoc ál Ján Solich studiá 
ná osmilete m klásicke m gymná žiu 
v Morávske  Ostráve , kde byl jeho tr í dní m 
profesorem á uc itelem c es tiny spisovátel 
Vojte ch Mártí nek. Máturitní  žkous ku slož il 
v roce 1947. Když  se ná gymná žiu rožhodovál 
o sve m budoucí m povolá ní , žvolil studium 
fármácie á nástoupil ná áspirántskou práxi 
v nemocnic ní  le ká rne  „U Ande lá“ v Ostráve -
Ví tkovicí ch. Aspirántská  práxe trválá 2 roky 
á ábsolvovál ji v letech 1947-1949. Vedoucí m 
le ká rní kem žde byl PhMr. Bohumil Vepr ovsky  
á Ján Solich pod jeho vedení m slož il 
tyrociná lní  žkous ku s vy sledkem valde bene. 
Pote  nástoupil v roce 1949 ná dvoulete  studium oboru fármácie ná Pr í rodove decke  
á le kár ske  fákulte  Másárykovy univeržity v Brne . Již  pr i studiu tohoto dvoulete ho 
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modelu si student Ján Solich žápsál á splnil pr edme ty, ktere  se vyuc ovály jen 
ná c tyr lete m oboru (fármákologie, fyžiká lní  chemie). Studium ukonc il promocí  roku 
1951 á ží skál titul PhMr. (Phármáciáe mágister). 

V roce 1951 nástoupil spolec ne  s dáls í mi budoucí mi osobnostmi fármácie 
(prof. Chálábálá, doc. Mály , prof. Smec ká, doc. Rusek á dáls í ) v Brne  ná nove  žr í ženy  
obor gálenicke  fármácie, pod vedení m doc. Dr. PhMr. Milos e Melichárá. Párálelne  
s tí mto období m se pr ekry vá  i jeho c tyr lete  studium fármácie ná Fármáceuticke  
fákulte  Másárykovy univeržity v Brne , ktere  žác í ná  roku 1951 á konc í  promocí  v roce 
1953 s titulem prom. fárm. (promovány  fármáceut). Párádoxne  tedy ží skál profesor 
Ján Solich tenty ž  titul dvákrá t. Be hem let 1951-1954 pu sobil jáko ásistent ná Kátedr e 
gálenicke  fármácie Fármáceuticke  fákulty Másárykovy univeržity v Brne  á od roku 
1955 do roku 1960 prácovál jáko odborny  ásistent Odde lení  fármáceuticke  práxe. 

Ve stejne m období  (1955-1960) vykoná vál externí  áspiránturu s disertác ní  prácí  
„Náuká o ždrávotnictví “. S kolitelem jeho prá ce byl prof. MUDr. Adolf Z á c ek, DrSc. 
(1917-2010), sociá lní  le kár , ktery  pu sobil táke  ve státisticke m odde lení  Sve tove  
ždrávotnicke  orgánižáce v Z eneve . Ján Solich byl jeho první m áspirántem-
fármáceutem á pod jeho vedení m ží skál Ján Solich ná Le kár ske  fákulte  Másárykovy 
univeržity v Brne  titul kándidá t fármáceuticky ch ve d (CSc.). 

V roce 1960 me ní  sve  pu sobis te . Stá vá  se nejdr í ve odborny m ásistentem 
á požde ji docentem Kátedry fármáceuticke ho provožu ná Fármáceuticke  fákulte  
Komenske ho univeržity v Brátisláve . Dnem 1. 4. 1964 je jmenová n docentem 
pro obor Le ká rensky  provož á v roce 1966 ží ská vá  titul RNDr. 

Ná brátislávske  fármáceuticke  fákulte  nákonec prácuje áž  do roku 1971. Be hem 
te to doby r í dí  v letech1960-1969 fákultní  le ká rnu v Brne  ná Orlí  ulici, která  
fungoválá jáko sámostátne  prácovis te , á ná vážne  ná to r í dí  v období  1969-1971 
i fákultní  le ká rnu v Brátisláve . Poc et studentu  ná Fármáceuticke  fákulte  v Brátisláve  
byl pr esne  stánoven. Do roc ní ku se vž dy pr ijí málá jedná tr etiná studentu  
že Slovenská á dve  tr etiny ž C ech á Morávy. I pr es dáne  uspor á dá ní  žánedlouho 
nástál kriticky  nedostátek fármáceuticky ch ábsolventu  v žá pádní ch C echá ch á v okolí  
Práhy. Vžniklá  situáce bylá pr edžve stí  vžniku nove  fármáceuticke  fákulty v Hrádci 
Krá love . 

Nová  Fármáceutická  fákultá Univeržity Kárlovy se žác álá budovát od roku 1969 
á profesor Ján Solich stá l u její ho vžniku. Do Hrádce Krá love  pr es el roku 1969 
á posle že nástoupil do funkce vedoucí ho Kátedry orgánižáce á r í žení  fármácie, 
oficiá lne  od 1. 7. 1971. V její m c ele stá l nepr etrž ite  áž  do 30. 9. 1991. V žá r í  1979 byl 
jmenová n r á dny m profesorem pro obor Náuká o ždrávotnictví . 

Be hem sve ho pu sobení  ná Fármáceuticke  fákulte  UK v Hrádci Krá love  žástá vá  
funkci prode káná pro c innost ve deckou á vy žkumnou. Do te to funkce byl ministrem 
jmenová n 19. 11. 1969 á setrvál v ní  do ledná roku 1990. 

Dne 18. 10. 1988 byl profesor Ján Solich jmenová n žá žá sluhy o sociá lní  fármácii 
c estny m doktorem „Doktor honoris cáusá“ ná Semmelweisove  univeržite  
v Budápes ti. Dne 1. 10. 1993 odchá ží  profesor Solich do stárobní ho du chodu, 
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ná Fármáceuticke  fákulte  vs ák i nádá le pu sobil jáko externí  uc itel do roku 2004.  

Sociální farmacie 

Poc á tky oboru Sociá lní  fármácie, ktery  Ján Solich dlouhodobe  rožví jel, žác í nájí  již  
ná Fármáceuticke  fákulte  MU v Brne . Nejprve se pr edná s elá jáko vy ukovy  pr edme t 
Orgánižáce ždrávotnictví , ná sledne  vžniklo v rá mci Kátedry gálenicke  fármácie 
odde lení , nejdr í ve s ná žvem Provožní  práxe, požde ji Orgánižáce á r í žení  fármácie.  

Zahraniční spolupráce 

Fármáceutická  fákultá Univeržity Kárlovy spoluprácoválá do roku 1989 jen 
s ne koliká žáhránic ní mi univeržitámi. Profesor Solich tuto spoluprá ci plne  
podporovál, kládl du ráž žejme ná ná spoluprá ci se skándiná vsky mi žeme mi – 
Univeržitámi v Uppsále á Kodáni. Dá le byl áktivní  ve spoluprá ci s Máďárskem, 
tehdejs í  Jugoslá vií , Bulhárskem i SSSR.  

Profesor Ján Solich vedl jáko hostují cí  profesor pr edná s ky ná fármáceuticky ch 
fákultá ch ve S vy cársku, Ne mecku, Dá nsku, Máďársku á S ve dsku. Dá le ábsolvovál 
žáhránic ní  studijní  pobyty v de lce 4-6 ty dnu  ve S vy cársku, Máďársku, Ne mecku, 
SSSR, S ve dsku, Albá nii, Zámbii á Vietnámu.  

Celoživotní dílo 

Vy sledky celož ivotní  ve decke  prá ce shrnul prof. Ján Solich do 170 pu vodní ch 
prácí , 17 žá ve rec ny ch vy žkumny ch žprá v (ocene ny ch rektorem c i ministrem), 
23 kniž ní ch publikácí , do spoluáutorství  v 10 svážcí ch odborne ho c ásopisu „Solutio“. 
Je áutorem celostá tní  uc ebnice, konál ví ce ják 200 pr edná s ek ná ve decky ch 
konferencí ch domá i v žáhránic í , žprácovál ví ce ják 300 c lá nku  v denní m tisku á dáls í  
v tere nu, v rožhláse i televiži.  

Ve decke  bá dá ní  á prá ci profesorá Solichá lže rožde lit do ne koliká oblástí : 

1. První  prá ce byly ž oblásti gálenicke  fármácie pod vedení m doc. Dr. Milos e 
Melichárá – ví r ivá  extrákce – pr í prává tinktur, ná levu  á extráktu . Dá le r es il proble my 
stábility á jeho žá ve ry se pák objevily v le kopisny ch c lá ncí ch C sL 2 á C sL 3.  

2. V rá mci áspirántury v oblásti orgánižáce á r í žení  ždrávotnictví  r es il 
pod vedení m prof. MUDr. Adolfá Z á c ká, Dr.Sc. otá žky profesiográfie fármáceuticky ch 
povolá ní . Zná me  byly jeho prá ce o uplátne ní  á potr ebe  fármáceutu  á jeho evropská  
studie o syste mu pregráduá lní  á postgráduá lní  vy chovy fármáceutu  
á fármáceuticky ch láborántu . Nádármo se ner í kálo, ž e Ján Solich je pátronem te to 
nove  kátegorie odborny ch fármáceuticky ch prácovní ku  se str ední m vžde lá ní m. 

3. Rožsá hlá  bylá pák jeho studie o ná rocí ch jednotlivy ch oboru  ždrávotnictví  
ná le ká renskou pe c i. Jeho normy žábežpec ení  ždrávotní  pe c e le ká renskou pe c í  byly 
diskutová ny nejen u ná s, ále i v Ne mecku á ve Skándiná vii. Je nežbytne  pr ipomenout 
jeho prá ce o potr ebe  psychologie v rá mci profesní  pr í právy fármáceutu  á studie 
vžá jemny ch vžtáhu  v kolektivech le ká ren c i r es ení  problemátiky vžá jemne  
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spoluprá ce le kár  – le ká rní k á le ká rní k – pácient. Vy s e uvedene  studie vedly i k r áde  
prácí  o pr í práve  le ku  v le ká rná ch, o proble mech rácionáližáce te to vy žnámne  
c innosti le ká ren, studie inkompátibilit á chyb v preskripci le kár u  á problemátiky 
stábility le ku , sterilní ch pr í právku  á dáls í . 

4. Desí tky prácí  vžnikly pod jeho vedení m v oblásti spotr eby á potr eby le c iv. R ádá 
studií  preskripce ámbulántní ch i nemocnic ní ch le kár u  slouž ilá k dáls í m studií m 
o rácioná lní  terápii. Požnátky o žneuž í vá ní  le c iv á non-compliánce pák vyu stilá 
v propágáci á vyprácová ní  metodiky ždrávotní  vy chovy v c innosti fármáceutu . 

5. Poslední  prá ce, ve ktery ch pokrác ují  již  sámostátne  jeho ná sledovní ci, byly 
ve nová ny problemátice le c iv ve spolec nosti. Soustávná  požornost bylá ve nová ná 
le c ivu m u stárs í  generáce, kde je nejve ts í  potr ebá i spotr ebá le c iv. Zde ždu rážn ovál 
vy žnám informácí  á žnálostí  pácientu  o le cí ch.  

Mimofakultní činnost 

Profesor Solich áktivne  pu sobil v ne koliká odborny ch spolec nostech. Zejme ná 
v C eske  fármáceuticke  spolec nosti – žde pu sobil jáko c len vy boru již  od roku 1961, 
dá le jáko mí stopr edsedá á v letech 1986-1990 jáko pr edsedá spolec nosti. Dá le 
pu sobil v odborny ch spolec nostech: Le kár ská  spolec nost J.E. Purkyne , Spolec nost 
sociá lní ho le kár ství  (c len vy boru 1992-1998), Ve decká  rádá Ministerstvá 
ždrávotnictví  (c len 1982-1990), c len sprá vní  rády C eske ho ždrávotnicke ho fo rá 
od roku 2009. Meži le ty 1994-2002 byl c lenem u str ední  rády ve Svážu du chodcu  C R 
v Práže á v období  2002-2008 dokonce pr edsedou svážu. V roce 2005 se stál 
mí stopr edsedou Rády senioru  C R, která  sdruž uje seniorske  orgánižáce v žemi. 
V letech 1995-2000 pu sobil ná c á stec ny  u vážek v roli revižní ho le ká rní ká 
ve Vojenske  ždrávotní  pojis ťovne . Dá le byl od roku 2006 do roku 2010 c lenem Rády 
vlá dy pro seniory á stá rnutí , která  dbá  ná du stojne  á áktivní  stá rnutí  senioru  v C eske  
republice. Dí ky sve  c innosti v te to orgánižáci žálož il i gerontofármáceutickou 
porádnu v Hrádci Krá love .  

Byl c lenem v redákc ní ch rádá ch c ásopisu  C eskoslovenská  fármácie (1975-1990), 
Solutio (od 1995), Journál of Sociál Phármácy (Stockholm, 1980-1996). Rovne ž  byl 
c lenem komise le kár sky ch á fármáceuticky ch fákult meži roky 1974-1990 
v Odborove m svážu prácovní ku  ve ždrávotnictví . 

Významná ocenění 

Profesoru Jánu Solichovi bylo be hem jeho dlouholete  profesní  kárie ry ude leno 
ne kolik vyžnámená ní . Pátr í  meži ne  nápr í klád c estny  titul „Záslouž ily  uc itel“ 
ude lovány  Ministerstvem s kolství , titul „Záslouž ily  ždrávotnicky  prácovní k“ 
ude lovány  Ministerstvem ždrávotnictví .  

Profesor Solich je nositelem páme tní  str í brne  medáile Univeržity Kárlovy, 
ude lováne  žá žá sluhy o rožvoj univeržity/fákulty. Dá le byl c estny m c lenem C eske  
le ká rnicke  komory á C eske  le kár ske  spolec nosti Jáná Evángelisty Purkyne , v její ž  
Fármáceuticke  spolec nosti ží skál c estne  užná ní . 
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 Profesor Solich je jáko c estny  c len veden ve fármáceuticky ch spolec nostech 
nejen u ná s, ále i v Ne mecku, Máďársku, Bulhársku, Polsku.  

V roce 2008 byl ná ná vrh Ve decke  rády Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy 
profesor Ján Solich jmenová n emeritní m profesorem.  

Prof. RNDr. PhMr. Ján Solich, CSc. žemr el po dlouhe  nemoci 2. 9. 2018 ve ve ku 
90 let. 

 

 

Prof . MUDr . Jaros lav Dršata , CSc .  

Dětství a studium 

Járosláv Drs átá se národil 25. r í jná 
1943 v Hrádci Krá love . Po ábsolvová ní  
žá kládní ho vžde lá ní  studovál tehdejs í  
jedená ctiletou str ední  s kolu (nyní  
Gymná žium J. K. Tylá v Hrádci Krá love ), 
máturovál v roce 1960. Be hem 
str edos kolske ho studiá me l vs estránne  
žá jmy, uváž ovál o studiu mátemátiky, 
geográfie nebo humánitní ch ve d, rožhodl 
se pák pro studium vs eobecne ho le kár ství  
ná Le kár ske  fákulte  Univeržity Kárlovy 
v Hrádci Krá love , ktere  žápoc ál v necely ch 
17 letech. Be hem studiá prácovál jáko 
studentská  ve decká  sí lá ná U stávu 
le kár ske  chemie á biochemie. Promovál 
v roce 1966.  

Po promoci á ábsolvová ní  vojenske  
služ by byl pr iját ná biochemicky  u stáv 
hrádecke  le kár ske  fákulty k dáls í mu 
ve decke mu vžde lá ní  formou tžv. ve decke  
áspirántury. Jeho s kolitelem byl docent (požde js í  profesor) Ivo Háis, vy žnámná  
ve decká  osobnost, ktery  jáko uc itel, ve decky  prácovní k, polyhistor á c love k mu byl 
vžorem po cely  ž ivot. Te mátem jeho experimentá lní  prá ce v rá mci ve decke  
áspirántury bylo sledová ní  vlivu ionižují cí ho žá r ení  ná synte žu serotoninu v možku. 
Studium u c inku  ionižují cí ho žá r ení  ná lidsky  á ž ivoc is ny  orgánismus bylo v dobe  
vy voje jáderny ch žbrání  v centru ždrávotnicke ho á biochemicke ho vy žkumu 
á serotonin byl studová n pro svu j protektivní  u c inek proti tomuto žá r ení . Mežití m byl 
krá tce žáme stná n jáko ve decky  prácovní k ná kátedr e rádiobiologie Vojenske ho 
vy žkumne ho á dos kolovácí ho u stávu. 
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Působení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 

Po sove tske  okupáci musel jeho s kolitel prof. Háis opustit hrádeckou le kár skou 
fákultu, ávs ák dí ky tehdejs í mu de kánovi nove  vžnikájí cí  Fármáceuticke  fákulty UK 
Jároslávu Kve tinovi mohl pokrác ovát ve sve  odborne  c innosti od roku 1970 
ná hrádecke  fármácii. O rok požde ji jej ná sledoválá Evá Kvásnic ková  á v roce 1972 
i Járosláv Drs átá jáko odborny  ásistent. Tí m vžnikl žá klád kátedry biochemie 
Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci Krá love . 

V rá mci pedágogicke  c innosti se vžhledem ke sve mu le kár ske mu vžde lá ní  
od poc á tku sve  prá ce ná Fármáceuticke  fákulte  UK Dr. Drs átá ve novál (vedle vedení  
prákticky ch cvic ení  ž biochemie) pr edná s ení  biochemie chorob á klinicky ch áspektu  
biochemie. Postupne  pr iprávil pr edme t Pátobiochemie, ktery  žác ál vyuc ovát v roce 
1978. Pátobiochemie bylá jáko sámostátná  disciplí ná vyuc ová ná ná Fármáceuticke  
fákulte  UK jáko první  v tehdejs í m C eskoslovensku. Pro vy uku pr iprávil á vydál 
vy ukovy  text Pátobiochemie pro fármáceuty, požde ji pr eprácovány  á opákováne  
vydány . V rá mci vy uky Obecne  biochemie pr edná s el postupne  vs echná te mátá, ávs ák 
trvále se soustr edil hlávne  ná vy uku struktury proteinu , enžymologie á mežibune c ne  
signáližáce. 

Prof. Drs átá pátr il k orgánižá toru m studiá Fármácie v ánglic tine , od poc á tku 
v tomto studiu vyuc ovál. V 90. letech, kdy se vysokos kolske  ždrávotnicke  studium 
v C eske  republice vy žnámne  rožs ir oválo o nove  obory, byl protágonistou pr í právy 
á otevr ení  nove ho studijní ho prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká, pr iprávují cí ho 
v bákálá r ske m á návážují cí m mágisterske m studiu kválifikováne  láborátorní  
i vedoucí  prácovní ky pro láborátorne diágnostická  prácovis te  ždrávotnicky ch 
žár í žení . Po poc á tec ní ch pr eká ž ká ch byl tento obor ná fákulte  pr iját á byl 
ákreditová n jáko ždrávotnicky  studijní  prográm, jehož  mágistersky  stupen  byl 
po r ádu let jediny  v C eske  republice. Po le tá byl gárántem te chto studijní ch prográmu  
á pr edsedou komise pro stá tní  žá ve rec ne  žkous ky. Ják ve studijní m prográmu 
Fármácie, ták v prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká vedl prof. Drs átá desí tky 
diplomovy ch á bákálá r sky ch prácí .  

Po reorgánižáci ve decke  pr í právy v C eske  republice v 90. letech byl prof. Drs átá 
iniciá torem vžniku doktorske ho studiá Pátobiochemie á xenobiochemie, po r ádu let 
byl pr edsedou oborove  rády á s kolitelem ne koliká doktorsky ch disertác ní ch prácí . 
Rovne ž  byl c lenem oborove  rády Le kár ske  biochemie ná Le kár ske  fákulte  Univeržity 
Pálácke ho v Olomouci á dosud se u c ástní  prá ce oborove  rády Le kár ske  biochemie 
táke  ná Le kár ske  fákulte  UK v Hrádci Krá love . 

V roce 1987 se hábilitovál v oboru Biochemie ná Le kár ske  fákulte  Másárykovy 
univeržity (tehdy J. E. Purkyne ) v Brne . V roce 1995 se po jmenovácí m r í žení  stál 
profesorem v oboru Biochemie ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy. 

Ve ve decko-vy žkumne  c innosti ná Fármáceuticke  fákulte  UK využ il pr edchoží  
žkus enosti se studiem enžymove  kinetiky k sledová ní  vlivu lá tek s potenciá lní m 
protiná dorovy m u c inkem ná áktivitu enžymu  jáko mož ny  mechánismus jejich 
u c inku . V roce 1973 mu bylo umož ne no obhá jit pr ed komisí  pro obor Biochemie 
ná Fákulte  vs eobecne ho le kár ství  Univeržity Kárlovy již  dr í ve pr iprávenou 



85 

 

UNIVERZITA KARLOVA,  FARMACEUTICKÁ FAKULT A V HRADCI KRÁLOVÉ  

kándidá tskou disertác ní  prá ci Vliv ionižují cí ho žá r ení  ná áktivitu dekárboxylásy 
áromárticky ch áminokyselin v možku, c í mž  ží skál titul kándidá t ve d (CSc.). 
Ná Fármáceuticke  fákulte  UK se požde ji ve novál studiu ne koliká enžymu  
kátályžují cí ch pr eme ny áminokyselin. Tyto žkus enosti využ il v pr í práve  pr edná s ek 
o enžymove  kinetice á po ne koliká letech rovne ž  k vy žkumne  spoluprá ci s prof. 
Wáisserem pr i studiu vedlejs í ch u c inku  jí m pr ipráveny ch potenciá lní ch 
ántituberkulotik. Požde ji ve spoluprá ci s U stávem klinicke  biochemie á diágnostiky 
Fákultní  nemocnice v Hrádci Krá love  (prof. Pálic ká, prof. Berá nek) se žáby vál táke  
glykácí  á glykoxidácí  proteinu , což  je sled chemicky ch reákcí , žhors ují cí ch funkci 
proteinu  pr i diábetu á ve stá r í . Tento vy žkum se stál v dáls í ch letech vy chodiskem 
pro studium ántioxidác ní ch u c inku  r ády pr í rodní ch i synteticky ch struktur 
ná proteiny pod vedení m doc. Bous ove .  

Od žác á tku 80. let byl žodpove dny m r es itelem vy žkumny ch u kolu  stá tní ho plá nu 
Interákce le c iv s enžymy, od r. 1993 pák r es itelem á spolur es itelem grántu  UK 
á grántu  GAC R, FRVS  á rožvojovy ch grántu  MS MT. V letech 1999-2004 byl 
žodpove dny m r es itelem vy žkumne ho žá me ru MSM 111600002 Interákce le c iv 
s biologicky mi syste my.  

Publikovál ási 150 ve decky ch prácí , pe t kápitol v žáhránic ní ch monográfií ch, 
u c ástnil se áktivne  r ády domá cí ch i žáhránic ní ch kongresu  s ccá 135 pr í spe vky. Jáko 
áutor nebo spoluáutor vydál s est vy ukovy ch textu . Byl právidelny m recenžentem 
odborny ch publikácí  pro c ásopisy v oblásti Life Sciences. 

Zahraniční pobyty a aktivity 

V roce 1975 ábsolvovál jednome sí c ní  stá ž  ná biochemicky ch prácovis tí ch 
v Moskve  se žáme r ení m ná biochemii neurotránsmiteru . V roce 1982 prácovál jeden 
me sí c ná Le kár ske  fákulte  Univeržity Támpere (Finsko), kde se žáby vál studiem 
regeneráce áktivity ornithindekárboxylásy str evní  sližnice po podá ní  methotrexá tu, 
v období  1989-1990 byl celkem 6 me sí cu  jáko stá ž istá ná Istituto di Ricerche 
Fármácologiche Mário Negri Bergámo, Itá lie, kde se ve novál studiu koncentráce 
intrácelulá rní ho vá pní ku v trombocytech u uremicky ch pácientu  á rovne ž  vy žkumu 
inhibice 5-lipoxygenásy potenciá lní mi ántiflogistiky. 

V 90. letech se podí lel ná pr í práve  sí te  prográmu TEMPUS s Universitá  Lá 
Sápienžá v R í me . V roce 1998 byl ná kráts í m pobytu ná Pásteurove  u stávu v Pár í ž i 
u prof. Goldbergá á ná sledne  v roce 1999 prácovál me sí c jáko hostují cí  profesor 
Univeržity Pár í ž  7–Denis Diderot. Ná toto prácovis te  se vrá til v rá mci spoluprá ce 
jes te  v roce 2001. 

V letech 1998-2018 se podí lel ná c innosti sí te  CEEPUS (spoluprá ce 
str edoevropsky ch univeržit). Nejdr í ve 10 let pod vedení m Fákulty fármácie 
á biochemie Univeržity Zá hr eb, požde ji pod vedení m Le kár ske  fákulty Tránsylvá nske  
Univeržity v Brás ove  (Rumunsko). Právidelne  pr edná s í  ná spolec ny ch ákcí ch, 
pr ipráveny ch te mito univeržitámi. Ná letní ch s kolá ch, orgánižovány ch v Chorvátsku, 
me li mož nost se áktivne  podí let svy mi pr í spe vky i studenti Fármáceuticke  fákulty 
Univeržity Kárlovy. 
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Organizační činnost 

Od roku 1979 byl prof. Drs átá žástupují cí m vedoucí m kátedry biochemicky ch ve d 
Fármáceuticke  fákulty UK, od roku 1988 áž  do roku 2006 pák byl vedoucí m te to 
kátedry. V letech 1996–1998 byl prode kánem pro žáhránic ní  c innost, v letech 2006-
2009 pák prode kánem pro bákálá r ske  á návážují cí  mágisterske  studium 
Zdrávotnicke  bioánálytiky Fármáceuticke  fákulty UK.  

Od roku 1984 do roku 2006 byl c lenem Ve decke  rády Fármáceuticke  fákulty UK. 
R ádu let byl rovne ž  c lenem Ve decke  rády Univeržity Hrádec Krá love . Jáko c len 
redákc ní  rády se podí lel ná vydá vá ní  fákultní ho c ásopisu Foliá Phármáceuticá. 
Zu c ástnil se prá ce ne koliká odborny ch spolec ností , mj. jáko c len Biochemicál Society 
(Velká  Britá nie), FEBS-Federáce evropsky ch biochemicky ch spolec ností , FIP-
Mežiná rodní  fármáceuticke  federáce, C eske  spolec nosti pro biochemii á molekulá rní  
biologii, C eske  chemicke  spolec nosti, C eske  le kár ske  spolec nosti J. E. Purkyne  (sekce 
klinicke  biochemie). Dosud je c lenem C eske  le kár ske  komory. 

Současné aktivity 

Profesor Drs átá jáko emeritní  profesor dosud pr edná s í  vybráne  kápitoly 
ž Pátobiochemie á ž Obecne  biochemie, žvlá s te  v ánglicke m studiu. Jáko pr edsedá 
stá tní  žkus ební  komise žkous í  biochemicke  disciplí ny v obou stupní ch 
studijní ho prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká. U c ástní  se prá ce oborovy ch rád 
á žkous ení  dí lc í ch i stá tní ch žkous ek v doktorske m studiu Pátobiochemie 
á xenobiochemie ná Fármáceuticke  fákulte  UK á v doktorske m studiu Le kár ská  
biochemie ná Le kár ske  fákulte  UK v Hrádci Krá love . Se žá jmem rovne ž  dosud prácuje 
v poplátkove  komisi ná rektorá te  Univeržity Kárlovy v Práže.  

Zejme ná se vs ák ve nuje svy m cestovátelsky m žá libá m. Návs tí vil sá m, 
s mánž elkou nebo se žná my mi ví ce než  50 žemí  sve tá, pr ed ne koliká lety pák projel 
so lo ná kole trásu od ná s k Rude mu mor i. O te to žkus enosti nápsál cestopis „Od ná s 
do Jeružále má á jes te  kousek dá l“, o návs tí veny ch žemí ch pr edná s í  ná ver ejnosti 
á pr iprávuje vy stávy fotográfií .  

Ná ná vrh Ve decke  rády Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy byl 
prof. MUDr. Járosláv Drs átá, CSc. v žá r í  2017 jmenová n emeritní m 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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KATEDRY A ODBORNÁ 
PRACOVIŠTĚ  

FARMACEUTICKÉ FAKULT Y 
UNIVERZITY KARLOVY  
V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

 

 

Studenti fakulty, 2019 
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110 Katedra biofyz iky a fyz ikáln í chemie  

Vedoucí katedry:  

 doc. RNDr. PhMr. Jir í  Volke, CSc. (1970–1973)  

 prof. Ing. Jir í  Gáspáric , DrSc. (1973–1990)  

 prof. RNDr. Ing. Stánisláv D oubál, CSc. (1990–2011)  

 Ing. Vládimí r Kubí c ek, CSc. (2011–2017, pove r en vedení m)  

 doc. Dipl.-Máth. Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. (2017–dosud) 

 

Kátedrá fyžiká lní  chemie bylá 
od poc á tku, tj. od roku 1969 souc á stí  
Fármáceuticke  fákulty Univeržity 
Kárlovy. Její m první m vedoucí m byl 
jmenová n doc. RNDr. PhMr. Jir í  
Volke, DrSc., by vály  spoluprácovní k 
drž itele Nobelovy ceny Jároslává 
Heyrovske ho. Jeho máter sky m 
pu sobis te m byl Polárográficky  u stáv 
AV C R. Orgánižác ní  strukturá kátedry 
bylá odvožená ž podobne ho modelu 
brátislávske  fákulty, kdy vy uká 
ná kátedr e pokry válá i vy uku 
mátemátiky á fyžiky. Mátemátiká 
á fyžiká se vyuc oválá v první m 
roc ní ku, fyžiká lní  chemie v letní m 
semestru 2. roc ní ku. Pr edná s ky 
pr edme tu fyžiká lní  chemie žájis ťovál 
vedoucí  kátedry, vy uku láborátorní ch 
cvic ení  á fyžiká lne -chemicky ch vy poc tu  vedl po dlouhou dobu jediny  ásistent. Dobá 
nebylá jednoduchá . Ná stup ásistentá byl schvá len stránicky mi orgá ny 3 ty dny pr ed 
žápoc etí m 1. kursu láborátorní ch cvic ení . Nás te stí  pr i vybávová ní  láborátor í  podle 
pokynu  vedoucí ho kátedry spoluprácováli již  kmenoví  prácovní ci kátedry doc. Ing. 
Jir í  Mácku , CSc., ktery  byl biofyžikem, Ing. Mirosláv Hruby  á Jáná Z iž ková . Uc ební mi 
texty byly vy žnámne  uc ebnice fyžiká lní  chemie profesorá Pr í rodove decke  fákulty UK 
Rudolfá Brdic ky.  

Prvor ády m u kolem bylá sámožr ejme  vy uká žá kládní ch pr edme tu . Podmí nky byly 
mnohdy „piony rske “. Pr edná s elo se nápr í klád v Mužeu, v posluchá rná ch Le kár ske  
fákulty UK v Hrádci Krá love , ná láborátorní  cvic ení  studenti dojí ž de li do prostor 
by vále  chemicke  uc n ovske  s koly v Rybitví  u Párdubic. V provižorní ch prostorech 
,,s ede  tesko“ á ,,c ervene  tesko“ kátedrá sí dlilá pome rne  dlouho. Pevne  žá žemí  ží skálá 
teprve po dokonc ení  severní  budovy fákulty, kám se náste hoválá ná pr elomu let 

Katedra v roce 1971 
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1979 á 1980. Tí m kátedrá ží skálá vlástní  láborátor  pro vy uku prákticky ch cvic ení . 
Nove  sí dlo kátedry umož nilo dosá hnout i dostátec ne ho personá lní ho obsážení  
á vy uká mohlá by t žájis ťová ná s irs í m spektrem uc itelu . Ná pr elomu 80. á 90. let 
vžnikájí  první  uc ební  texty, jejichž  áutory jsou c lenove  kátedry. V roce 1991 se stál 
vedoucí m kátedry doc. (požde ji prof.) D oubál. V te to dobe  táke  kátedrá žme nilá 
ná žev ná Kátedru biofyžiky á fyžiká lní  chemie. V 90. letech dos lo k ne koliká 
personá lní m obme ná m. To vedlo k ne ktery m žme ná m ve vy uce žejme ná fyžiká lní  
chemie, která  bylá nove  žájis ťová ná žejme ná doc. Lá žní c kovou á Ing. Kubí c kem. 
V dobe  po pr elomu tisí ciletí  se podár ilo vy žnámne  obme nit á obnovit již  žnác ne  
žástárále  pr í strojove  vybávení  kátedry.  

Ve deckovy žkumná  c innost bylá žpoc á tku limitová ná personá lní m obsážení m 
á pr í strojovy mi kápácitámi. Doc. Volke byl primá rní m žáme r ení m elektrochemik 
á ták jeho žá jem byl rožvinout te má elektrochemie v podmí nká ch Fármáceuticke  
fákulty. Pr estož e ž mí stá vedoucí ho kátedry v r. 1973 odes el á vedoucí m kátedry se 
stál prof. Ing. Jir í  Gáspáric , DrSc., po ne jákou dobu jes te  pr edná s el, byl nádá le c lenem 
ve decke  rády fákulty á pr edevs í m „dohlí ž el“ ná využ ití  elektrochemie ve vy žkumne  
prá ci kátedry. Využ ití  elektrochemicky ch metod pr i studiu vlástností  ne ktery ch typu  
fármák se stálo ve spojení  s ne ktery mi sepárác ní mi metodámi, žejme ná tenkovrstvou 
chromátográfií , te mátem ási 30 diplomovy ch prácí  i jedne  prá ce kándidá tske . Pod 
vedení m prof. Gáspáric e bylá ná kátedr e rožví jená prá ve  chromátográfie ná tenke  
vrstve , která  bylá jeho hlávní  speciáližácí , á táke  polárográfie. Tyto dve  metodiky byly 
ná sledne  doplne ny opticky mi metodámi. Z nich je vhodne  žmí nit extrákc ní  
spektrofotometrii, žejme ná žjednodus eny  postup pro extrákc ne  spektrofotometricke  
stánovení  fármák vyvinuty  prof. Gáspáric em á jeho spoluprácovní ky.  

Prof. Gáspáric  byl vy žnámnou ve deckou osobností , áutorem ví ce než  stovky 
publikácí  uvedeny ch ve Web of Science á v C eskoslovensku je jáko áutor žná my  
žejme ná monográfií  Vec er á M., Gáspáric  J., Churá c ek J., Borecky  J.: Chemicke  tábulky 
orgánicky ch slouc enin (SNTL Práhá 1975). Jeho máter sky m pu sobis te m byl 
Vy žkumny  u stáv orgánicky ch synte ž v Rybitví . Ná fákulte  se žáby vál 
pr edevs í m identifikácí  á sepárácí  orgánicky ch lá tek s využ ití m chromátográficky ch 
technik. Ják již  bylo žmí ne no, be hem 80. let se žleps ilá personá lní  situáce ná kátedr e 
pr í chodem dáls í ch prácovní ku . To umož nilo rožvoj dáls í ho vy žkumne ho sme ru, 
gerontologie. Tento sme r byl reprežentová n žejme ná spoluprácí  prof. D oubálá 
á doc. Klemery. K nim se poc á tkem 90. let pr ipojil dr. Dolejs . Táto vy žkumná  skupiná 
se žáby válá vy žkumem žáme r eny m ná áplikáce biofyžiká lní ch, mátemáticky ch 
á syste move -kyberneticky ch metod v gerontologii, žejme ná v oblásti teorií  stá rnutí  
á jejich verifikáce. Dáls í  vy žkumnou oblástí  bylo v te to dobe  studium mechánicky ch 
vlástností  biologicky ch struktur á máteriá lu  použ í vány ch ve ždrávotnictví . Vy žkum 
byl žáme r en žejme ná ná žme ny biomechániky ve vžtáhu k stá rnutí , nemocem 
á pu sobení  le c iv. Vy stupem ve decke  prá ce byly dvá pátenty, dve  pátentove  pr ihlá s ky, 
tucet publikácí  uvedeny ch ve Web of Science, ne kolik stovek vystoupení  
ná ve decky ch konferencí ch á ve decká  monográfie D oubál S. et ál.: Teoretická  
gerontologie (Práhá, Károlinum, 1997). Meži c lá nky s nejve ts í m ohlásem, sáhájí cí m 
do dnes ní  doby, pátr í  publikáce Klemerá P., D oubál S.: A new ápproách to the concept 
ánd computátion of biologicál áge, která  vys lá v c ásopise Mechánisms of Ageing 
ánd Development.  
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V letech 1995–2006 kátedrá gárántoválá rigoro žní  r í žení  á doktorske  studium 
v oboru Gerontofármácie, v ne mž  u spe s ne  ábsolvoválo studium pe t doktorándu . 

Pr í chodem novy ch 
prácovní ku  be hem 90. let 
se rovne ž  rožs í r ilo vy -
žkumne  pu sobení  kátedry. 
Dí ky doc. Lá žní c kove  se 
kátedrá podí lelá ná studiu 
termodynámicky ch chá-
rákteristik interákcí  le c iv 
s biologicky mi mákro-
molekulámi á problemáti-
ce rádioáktivní ho žnác ení  
biologicky áktivní ch 
slouc enin. Ve spoluprá ci 
s Kátedrou fármáceuticke  
technologie byly studo-
vá ny fyžiká lne  chemicke  
párámetry liberáce ánti-
mikrobiá lní ch lá tek 
ž biodegrádábilní ch 
polymerní ch mátric. Dál-
s í m vy žkumny m te mátem byly interákce tenžidu  á orgánicky ch bárviv v rožtocí ch. 
Pod vedení m Ing. Kubí c ká, CSc. pokrác oválá kátedrá od 2011 ve spoluprá ci s jiny mi 
kátedrámi á jiny mi vy žkumny mi ty my v rá mci fákulty žejme ná ve vy žkumu á vy voji 
metod pro stánovení  le c iv.   

V souc ásne  dobe  kátedrá gárántuje vy uku povinny ch pr edme tu  Mátemátiká, 
Biofyžiká, Fyžiká lní  chemie á Aplikováná  státistiká á volitelny ch pr edme tu  Vy poc etní  
techniká á Aplikováná  vy poc etní  techniká. Od žimní ho semestru 2019 je nábí žen 
kurž Pokroc ilá  státistiká pro doktorándy. Pokroc ilá  státistiká bude te ž  vyuc ováná  
v rá mci nove ho studijní ho prográmu Phármáceuticál Sciences, s jehož  žác á tkem 
se poc í tá  od roku 2020. Ná kátedr e jsou v souc ásne  dobe  3 doktorándi, 2 dáls í  se 
pr ihlá sili k doktorske mu studiu žác í nájí cí mu v r í jnu 2019.   

Vedle pokrác ová ní  ve ve decko-vy žkumny ch sme rech ž poslední ch let (Dr. Bá rtá 
pr evžál c á st vy žkumu doc. Lá žní c kove , Ing. Kubí c ek se ve nuje sepárác ní m metodá m 
HPLC á stánovení  fyžiká lne -chemicky ch vlástností  fármák) je nává žá no 
ná mátemáticko-vy poc etní  vy žkum ž dr í ve js í ch let (žejme ná doc. Jurjen Duintjer 
Tebbens, vedoucí  kátedry od 2017, jehož  máter sky m pu sobis te m je U stáv 
Informátiky AV C R). Dí ky vy rážne mu ná ru stu vy poc etní  á páme ťove  kápácity 
poc í tác u  hrájí  dnes i ve fármáceuticke m vy žkumu in silico modely stá le ve ts í  roli. 
Te mátá, ktery m se kátedrá v souc ásnosti ve nuje, jsou fármákokineticke / 
fármákodynámicke  modelová ní , syste mová  fármákologie, kvántove -chemicke  
vy poc ty á molekulá rní  doková ní . Tyto mežioborove  sme ry dopln uje vy žkum 
žáme r eny  ví ce státisticko-informáticky, souvisejí cí  nápr í klád s otá žkámi „dátá 
mining“, „big dátá“ nebo „high performánce computing“.  Kátedrá orgánižuje v žá r í  
2019 v Hrádci Krá love  mežiná rodní  workshop „Máthemátics Meet Phármácy 2019“. 

Katedra v roce 2010 
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120 Katedra organické a bioorganické chemie  

Prácovis te  vžniklo žá hy po vžniku fákulty v roce 1969 pod pu vodní m ná žvem 
Katedra anorganické a organické chemie jáko pr í právná  kátedrá, její mž  u kolem 
bylo prohloubit žnálosti str edos kolske  chemie v žá kládní ch chemicky ch disciplí ná ch 
á pr iprávit ták studenty ná studium chemicky žáme r eny ch fármáceuticky ch disciplí n 
(fármáceutická  chemie, fármákognosie) á biochemie.  

V jejím čele se postupně vystřídali tito vedoucí:  

 prof. RNDr. PhMr. Kárel Pálá t, CSc. (1971–1974)  

 doc. RNDr. PhMr. Milán C eládní k, CSc. (1974–1990)  

 prof. RNDr. Kárel Wáisser, DrSc. (1990–2001)  

 prof. PhármDr. Alexándr Hrábá lek, CSc. (2002–2018)  

 V souvislosti se žvolení m prof. Hrábá lká do funkce de káná bylá v období  let  
2006-2014 pove r ená vedení m doc. RNDr. Ve rá Klimes ová , CSc.  

 V roce 2018 byl prof. Hrábá lek v komuná lní ch volbá ch žvolen do funkce 
primá torá státutá rní ho me stá Hrádec Krá love , což  žnámenálo jeho odchod 
ž funkce vedoucí ho kátedry k 31. r í jnu 2018. Pote  byl vedení m ná pr echodnou 
dobu pove r en prof. RNDr. Milán Pour, Ph.D.  

 Ná žá kláde  vy sledku konkursu byl 15. u norá 2019 ustánoven do funkce 
vedoucí ho kátedry souc ásny  vedoucí , doc. PhármDr. Járosláv Roh, Ph.D.  

V souvislosti s noveližácí  státutu fákulty v roce 2017 dos lo ke žme ne  ná žvu 
prácovis te  ná Kátedru orgánicke  á bioorgánicke  chemie. 

Od vžniku prácovis te  vyuc ují  žáme stnánci kátedry klí c ove  pr edme ty první ho 
roc ní ku Obecná  á ánorgánická  chemie á Orgánická  chemie. Tá bylá v roce 2014 
rožde lená ná Orgánickou chemii I, žáme r enou ná ná žvosloví , strukturu á souvisejí cí  
fyžiká lní  á spektrá lní  vlástnosti lá tek, Orgánickou chemii II, orientovánou 
ná reáktivitu lá tek, á Bioorgánickou chemii, žáby vájí cí  se chemií  pr í rodní ch lá tek 
á mákromolekulá rní ch biopolymeru . Neme ne  du lež itá  jsou i práktická  cvic ení  
v podobe  pr edme tu Chemická  láborátorní  techniká v žimní m semestru II. roc ní ku. 
Krome  prográmu Fármácie jsou tyto pr edme ty v mí rne  modifikováne  forme  
vyuc ová ny i v prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká. Náví c si studenti první ho 
áž  tr etí ho roc ní ku vybí rájí  ž r ády povinne  volitelny ch i volitelny ch pr edme tu  
nábí ženy ch kátedrou, jejichž  cí lem je pr edevs í m dáls í  procvic ení  lá tky á prohloubení  
žnálostí .  

Dí ky žá jmu studentu  o tyto pr edme ty je mož ne  podchytit žá jemce o áplikáci 
chemie ve fármácii, ž nichž  r ádá žu stálá po ukonc ení  mágisterske ho studiá 
ná kátedr e á nástoupilá do doktorske ho studiá Bioorgánicke  chemie. Jáko pr í klády 
te chto pr edme tu  mohou poslouž it R es ene  u lohy ž orgánicke  chemie, Konstituce 
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orgánicky ch slouc enin, Vybráne  metody láborátorní  techniky á Pokroc ilá  orgánická  
chemie, která  je souc á stí  portfoliá pr edme tu  studijní ho žáme r ení  Fármáceutická  
chemie. Vs echny pr edme ty jsou vyuc ová ny ž hlediská postávení  le c ivá jáko mále  
molekuly, která  má  jásne  definovánou strukturu, determinují cí  její  fyžiká lní  
vlástnosti á schopnost vá žát se ná pr í slus ny  receptor. Vy uková  c innost kátedry 
v pregráduá lní m studiu ták slouž í  pr edevs í m pro pr í právu studentu  ná chemicky 
žáme r ene  profilove  pr edme ty, pr edevs í m ná Fármáceutickou chemii. Stojí  žá žmí nku, 
ž e vs echny pr edme ty jsou vyuc ová ny i v ánglicke m jážyce pro žáhránic ní  studenty.  

V oblásti postgráduá lní ho studiá kátedrá gárántuje rigoro žní  r í žení  (PhármDr.) 
á doktorske  studium (Ph.D.) v studijní m oboru Bioorgánická  chemie. 
Od ákádemicke ho roku 2006/2007 bylo v tomto oboru obhá jeno 30 rigoro žní ch 
prácí  á doktorsky  studijní  prográm u spe s ne  ábsolvoválo 34 studentu .  

Ve decky  vy žkum kátedry byl do konce 80. let obecne  žáme r en ná pr í právu 
biologicky áktivní ch lá tek, pr edevs í m s ántimykobákteriá lní  áktivitou, á ná studium 
žá vislostí  meži chemickou strukturou á u c inkem pr ipráveny ch lá tek. V souvislosti 
se vžnikem grántovy ch ágentur po r. 1990 á postupnou obme nou personá lu kátedry 
dos lo ke spontá nní mu vžniku vy žkumny ch skupin, ktere  se etáblovály ve struktur e 
kátedry i fákulty. V souc ásne  dobe  ná kátedr e pu sobí  tr i vy žkumne  skupiny, jejichž  
te mátiká pokry vá  r ádu oboru  od orgánicke  po bioorgánickou i fármáceutickou 
chemii. 

Skupiná Synteticke  orgánicke  chemie á NMR spektroskopie vedená  prof. M. 
Pourem se žáby vá  kátályticky mi reákcemi žprostr edkovány mi ne ktery mi tránžitní mi 
kovy, pr edevs í m pálládiem á žlátem. Tyto reákce jsou dá le využ í vá ny pro synte žu 

Společná fotografie z roku 2005 
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ní žkomolekulá rní ch, biologicky žájí mávy ch pr í rodní ch lá tek á jejich ánálog. 
Biologická  áktivitá te chto lá tek (ántimikrobiá lní , ántifungá lní , bronchodilátác ní , 
cytotoxická ) je vyhodnocová ná ják ve spoluprá ci s biologicky mi kátedrámi fákulty, 
ták s prácovis ti domá cí mi (Akádemie ve d C R) i žáhránic ní mi (Jesseniová le kár ská  
fákultá Univeržity Komenske ho, Mártin). Souc á stí  vy žkumne  prá ce je i NMR 
spektroskopie á její  áplikáce ná strukturní  ánály žu lá tek. Podskupiná NMR 
spektroskopie (doc. J. Kunes ) poskytuje servisní  i ve decká  me r ení  ják pro synteticky 
pr iprávene  lá tky, ták pro žcelá nežná me  substánce ižolováne  ž pr í rodní ho máteriá lu 
pro fákultní  i mimo fákultní  prácovis te , jáko je Pr í rodove decká  fákultá UHK c i Fákultá 
vojenske ho ždrávotnictví  Univeržity obrány.  

Dáls í  du lež itou temátikou je vy žkum kož ní  bárie ry pod vedení m prof. K. Vá vrove . 
Prá ce je žáme r ená ná synte žu á ánály žu lipidu , žejme ná cerámidu , á studium jejich 
uspor á dá ní  ve vžtáhu k bárie rove  funkci ku ž e pomocí  metod, jáko je nápr . 
infrác ervená  spektroskopie, rentgenová  difrákce (ve spoluprá ci s VS CHT v Práže 
á Spojeny mi u stávy pro jáderny  vy žkum v Dubne , Rusko), neutronová  difrákce 
(spoluprá ce s prácovis ti v Dubne , Mnichove  á Grenoblu) á nukleá rní  mágnetická  
režonánce v pevne m stávu (spoluprá ce s Univeržitou v Lipsku). Tyto požnátky jsou 
dá le využ í vá ny pro studium pátofyžiologie u onemocne ní  lipidove  kož ní  bárie ry 
á mož ností  jejich terápie ve spoluprá ci s prácovis ti v Berlí ne , Heidelbergu, Toulouse, 
Sán Fráncisku á dáls í mi. Skupiná se dá le žáby vá  mož nostmi podá ní  le c iv pr es ku ž i 
c i do hlubs í ch vrstev ku ž e pomocí  permeác ní ch ákcelerántu , dendrimeru  á lipidovy ch 
nosic u  ve spoluprá ci s VS CHT v Práže. 

V neposlední  r áde  nádá le pokrác uje vy žkum ántimikrobiá lní ch lá tek, ktere ho se 
po odchodu prof. Hrábá lká do komuná lní  politiky ujál doc. J. Roh. Vy žkumná  skupiná 
se ve nuje pr edevs í m pr í práve  á studiu vžtáhu  meži strukturou á u c inkem 
potenciá lní ch ántituberkulotik že skupiny sálicylánilidu  á prole c iv (dr. M. Krá tky ) 
á dusí káty ch heterocyklu  obsáhují cí ch nitroskupinu (Ing. Kárábánovich). V te to 
c innosti skupiná dlouhodobe  spoluprácuje s Odde lení m bákteriologie á mykologie 
Zdrávotní ho u stávu se sí dlem v Ostráve  (dr. J. Stolár í ková ), kde probí hájí  in vitro 
studie ántimykobákteriá lní  u c innosti, á s Centrem biologicke  ochrány v Te choní ne  
(dr. O. Pávlis ), kde probí hájí  pokroc ile  in vivo studie ná mys í m modelu tuberkulo žy. 
Dáls í  studie náde jny ch lá tek pák probí hájí  ná Pr í rodove decke  fákulte  Univeržity 
Komenske ho v Brátisláve  (prof. K. Mikus ová ) á Máďárske  ákádemii ve d (prof. S. 
Bo sže), s ní ž  skupiná spoluprácuje i ve vy žkumu peptidovy ch nosic u  
pro ántimikrobní  lá tky. V roce 2012 se skupiná žápojilá do c innosti Univeržitní ho 
vy žkumne ho centrá pro vy žkum toxicky ch á protektivní ch u c inku  le c iv 
ná kárdiováskulá rní  syste m (UNCE 204019/304019/2012) á te to problemátice se 
ve nuje i nádá le, od roku 2019 v rá mci projektu Inomed (Pr edáplikác ní  vy žkum 
inovátivní ch le c iv á medicí nsky ch technologií ). 

Plne ní  ve decky ch u kolu  bylo v letech 2000-2011 institucioná lne  fináncová no 
Ministerstvem s kolství , mlá dež e á te lovy chovy prostr ednictví m velky ch 
institucioná lní ch projektu , tžv. vy žkumny ch žá me ru . Po roce 2011 odrá ž í  
institucioná lní  fináncová ní  kválitu i kvántitu skutec ne  publikác ní  c innosti 
žáme stnáncu  fákulty (univeržitní  prográmy Prvouk á Progres). Krome  
institucioná lní ch projektu  jsou prácovní ci kátedry r es iteli á spolur es iteli r ády grántu  
Grántove  ágentury Kárlovy univeržity á Grántove  ágentury C eske  republiky. 
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K vy žnámny m projektu m pátr ilá i párticipáce (prof. Hrábá lek, prof. Vá vrová , 
prof. Pour, doc. Kunes ) v Centru pro vy žkum novy ch virostátik á ántineoplástik, 
vedene m prof. Antoní nem Holy m, á souc ásná  u c ást vs ech ákádemicky ch 
žáme stnáncu  kátedry v centru excelentní ho vy žkumu, ude lene ho celofákultní mu 
kolektivu v r. 2018 á spolufináncováne ho Evropsky m fondem regioná lní ho rožvoje 
(projekt Zvy s ení  u c innosti á bežpec nosti le c iv á nutráceutik: moderní  metody – nove  
vy žvy pod žkrátkou EFSA-CDN). 

Vy sledky ve decke  prá ce kátedry jsou žver ejne ny ve stovká ch publikácí , ž nichž  
r ádá bylá uver ejne ná v prestiž ní ch mežiná rodní ch oborovy ch c ásopisech 
á prežentová ná ná mežiná rodní ch i domá cí ch symposií ch. Prácovní ci kátedry jsou 
rovne ž  nositeli ne koliká ná rodní ch pátentu  á mežiná rodní ch PCT pátentovy ch 
pr ihlá s ek. K vy žnámny m ocene ní m pátr í  žlátá  medáile ná sve tove  pr ehlí dce vyná ležu  
Eureká 1997 v Bruselu žá exponá t Novy  ákceleránt tránsdermá lní  penetráce, 
ude lená  A. Hrábá lkovi, á dá le Báderová cená žá orgánickou chemii C eske  spolec nosti 
chemicke  žá rok 2001, kterou ží skál M. Pour, á stejná  cená žá bioorgánickou chemii, 
její mž  láureá tem žá rok 2018 je J. Roh.                       

 

130 Katedra farmaceut ické 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, pove r en prožátí mní m vedení m  

 doc. DrPh. PhMr. Ing. Ján Báloun, CSc., 1. 10. 1976 – 31. 8. 1990, vedoucí  kátedry  

 doc. RNDr. Lude k Jáhodá r , CSc., 1. 9. 1990 – 28. 2. 1994, vedoucí  kátedry 

 doc. RNDr. Márie Sovová , CSc., 1. 3. 1994 – 31. 1. 1997, pove r ená vedení m 

 prof. RNDr. Lude k Jáhodá r , CSc., 1. 2. 1997 – 30. 5. 2014, vedoucí  kátedry 

 doc. Ing. Lucie Cáhlí ková , Ph.D., od 1. 6. 2014, vedoucí  kátedry. 

Kátedrá se žápojilá do vy uky již  v letní m semestru první ho roc ní ku nove  vžnikle  
fákulty (1970). V dubnu te hož  roku žác álá s budová ní m prožátí mní  botánicke  
žáhrády, souc ásne  vs ák rožví jelá sve  pr edstávy, pr iprávoválá projekty, á pr edevs í m 
pr esve dc oválá vedení  fákulty á me stá o potr ebe  trvále ho vy ukove ho á kulturne  
vžde lá vácí ho žár í žení  tohoto typu v Hrádci Krá love . Toto ná roc ne  dvácetilete  u silí  
bylo reáližová no áž  v novy ch spolec ensky ch pome rech v období  1990–2000. Mežití m 
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vs ák bylá využ í vá ná žmí ne ná  žáhrádá, která  plnilá nejen vy ukove , ále táke  vy žkumne  
u lohy.  

Do roku 1990 kátedrá uc ilá pr edme ty Fármáceutická  botániká á Produkce 
le c ivy ch rostlin, od roku 1986 táke  Zá klády ekologie pro fármáceuty. Toto rožs í r ení  
vy uky bylo žpu sobeno vysoky m žá jmem studentu  o ekologickou problemátiku 
á vedlo rovne ž  ke žme ne  ná žvu kátedry. Zá jem o ž ivotní  prostr edí  á jeho ochránu byl 
neobyc ejny . Kátedrá vytvor ilá velmi áktivní  já dro nepoliticke  orgánižáce C eske ho 
svážu ochrá ncu  pr í rody, neoficiá lní  orgánižáce sledováne  represivní mi orgá ny 
tehdejs í ho politicke ho rež imu. Její  c lenove  áktivne  prácováli ve prospe ch ochrány 
pr í rody á vžde lá vá ní  v te to problemátice, žá svoji c innost byly i ocene ni 
mežiná rodní mi ekologicky mi hnutí mi.  

Od roku 1990, v souvislosti s rožvojem vy be rovy ch pr edme tu , se žápojení  
kátedry do vy uky žnác ne  rožs í r ilo; kátedrá gárántoválá nebo pr ispí válá k vy uce 
pr edme tu  Fármáceutická  botániká, Požná vá ní  le c ivy ch rostlin, Fytochemicke  metody, 
Produkce le c ivy ch rostlin, Toxikologie pr í rodní ch lá tek, Fytoterápie, Nutráceutiká, 
Forenžní  á klinická  ánály žá toxicky ch lá tek, Aplikováná  dietologie á dáls í ch. 

Katedra v roce 2005 
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V bádátelske  c innosti prácovní ci kátedry nikdy nežáostá váli žá ostátní mi. V první ch 
20 letech existence fákulty byli r es iteli ne koliká u loh Stá tní ho plá nu vy žkumu. 
Po roce 1989 se její  prácovní ci právidelne  u c ástnili grántovy ch soute ž í , ž ktery ch 
ží ská váli finánc ní  podporu (Vy žkumne  žá me ry, Centrum excelentní ho vy žkumu, 
GAC R, GAUK, FRVS  áj.). Prioritní m vy žkumny m žá jmem bylá vž dy fytochemická  
ánály žá, hodnocení  biologicke  áktivity sekundá rní ch metábolitu , rostlinná  fyžiologie 
žáme r ená  ná explántá tove  kultury rostlin á v první ch letech bá dá ní  i s lechtitelske  
postupy.  

Dáls í  vy žnámny  rožvoj prácovis te  nástál po roce 2010 v souvislosti s pr í chodem 
cele  r ády mlády ch ákádemicky ch prácovní ku , kter í  ží skáli žkus enosti v pru be hu 
studijní ch pobytu  v žáhránic í . Kátedrá se te sne ji propojilá s c inností  Botánicke  
žáhrády le c ivy ch rostlin, která  rovne ž  ží skálá nove ho vedoucí ho á bylá 
pr ejmenová ná ná Záhrádu le c ivy ch rostlin. Pr echodne  vžniklo komplexne js í  
doktorske  studium v oborove  ráde  Fármákognosie á toxikologie pr í rodní ch lá tek. 
Kátedrá bylá pr ejmenová ná žpe t ná Kátedru fármáceuticke  botániky á vžnikly nove  
povinne  volitelne  á volitelne  pr edme ty. Vy žnámne  se žác álá rožví jet c innost 
vy žkumne  skupiny ADINACO Reseárch Group, žáby vájí cí  se pr í rodní mi lá tkámi 
ovlivn ují cí mi vy voj neurodegenerátivní ch onemocne ní . Rovne ž  byl rekonstruová n 
ják pedágogicky , ták ve decky  profil kátedry, v doktorske m studiu ná kátedr e žác áli 
studovát poprve  v historii kátedry táke  žáhránic ní  studenti á žác ál se žvys ovát podí l 
studentu  v rá mci projektu ERASMUS. Kátedrá ží skálá vy žnámne  gránty s evropskou 
podporou (projekty OP VVV), umož n ují cí  rekonstrukci vy žkumny ch prostor kátedry 
ná Záhráde  le c ivy ch rostlin á vytvor ení  Láborátor e bune c ny ch interákcí  s lá tkámi 
pr í rodní ho pu vodu, por í žení  velmi moderní ho pr í strojove ho vybávení  á fináncová ní  
stá ž í  prácovní ku  kátedry á studentu  doktorske ho studiá ná žáhránic ní ch 
prácovis tí ch. V rá mci te chto projektu  vžnikl Archiv dokládny ch vžorku  vegetábilní ho 
máteriá lu, resp. Fármákognosticke  mužeum žáhrnují cí  ne kolik tisí c vžorku  
rostlinne ho, houbove ho á r ásove ho pu vodu (vc etne  rostlin už itkovy ch). Toto 
mužeum je v C eske  republice uniká tní , je urc eno pro studijní  u c ely nejen prácovní ku  
nás í  fákulty á pro vy uku studentu , ále táke  pro studijní  potr eby pr í slus ny ch 
odborní ku  v C R. Tyto žme ny umož nily i vytvor ení  nove ho oboru doktorske ho studiá 
Fármákognožie á nutráceutiká, ktery  le pe vyhovuje souc ásny m potr ebá m 
fármáceuticke  práxe á ktery  r es í  citlivy  proble m, jáky  pr edstávuje le c ivo pr í rodní ho 
pu vodu á doplne k strávy. Krome  dvou oboru  vy s e žmin ováne ho doktorske ho studiá, 
tedy Fármákognosie á toxikologie pr í rodní ch lá tek á Fármákognosie á nutráceutiká 
pu sobí  ná prácovis ti táke  rigoro žní  komise Fármákognosie á toxikologie pr í rodní ch 
lá tek. 

Kátedrá intenživne  spoluprácuje s celou r ádou ná rodní ch (Le kár ská  fákultá UK 
v Hrádci Krá love , C eská  žeme de lská  Univeržitá, Univeržitá Párdubice) 
i mežiná rodní ch institucí  (University of Portsmouth, University of Bologná, 
University of Lisboá, Centro de Investigáciones Biolo gicás – CSIC, S páne lsko, 
University of Sultán Qáboos, Omán). Tyto spoluprá ce vedly k cele  r áde  prácí  
publikovány ch v prestiž ní ch c ásopisech s fytochemickou te mátikou. 
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140 Katedra analyt i cké chemie  

Vznik pracoviště: 1970 

Vedoucí katedry:   

 prof. RNDr. PhMr. Vládimí r Jokl, DrSc. (1969–1989)  

 prof. RNDr. Rolf Kárlí c ek, DrSc. (1989–2003)  

 prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (2004–dosud)  

V souc ásne  dobe  má  kátedrá ánályticke  chemie 9 ákádemicky ch u vážku  – ž toho 
1 profesor (P. Solich), 6 docentu  (L. Nová ková , L. Mátysová , H. Sklená r ová , D. 
S átí nsky , L. Chocholous ová  Hávlí ková  á ná c á stec ny  u vážek L. Kujovská  Krc mová ). 
V roce 2019 probí há  jmenovácí  r í žení  (L. Nová ková ) á jedno hábilitác ní  r í žení  
(P. Chocholous ). 

Kátedrá ánályticke  chemie žájis ťuje vy uku r ády pr edme tu  ž oblásti ánályticke  
chemie v obou pregráduá lní ch studijní ch prográmech ná fákulte  – Fármácie 
á Zdrávotnická  bioánálytiká. Z povinny ch pr edme tu  to jsou Análytická  chemie, 
Instrumentá lní  metody, Speciá lní  instrumentá lní  metody á Vybráne  sepárác ní  
metody. Z volitelny ch pr edme tu  kátedrá orgánižuje vy uku pr edme tu  Speciá lní  
metody instrumentá lní  ánály žy, Pokroc ile  sepárác ní  metody, Hmotnostní  
spektrometrie, Vy poc ty v ánályticke  chemii, Vyhodnocová ní  instrumentá lní ch metod 
á Proteomiká. Ve ts iná te chto pr edme tu  je vyuc ová ná i v ánglicke m jážyce. Od roku 
2020 je plá nová no žápojení  ákádemicky ch prácovní ku  kátedry do ánglicke  vy uky 
v rá mci nove ho studijní ho prográmu „Phármáceuticál Sciences“, ktery  bude slouž it 
pro doplne ní  bákálá r ske ho stupne  studiá fármácie pro žáhránic ní  studenty. Cí lem 
je pr iprávit studenty po teoreticke  i prákticke  strá nce ná návážují cí  obor 
Fármáceutická  ánály žá, á dá le náuc it studenty ánályticke mu mys lení  á pr esne  
á pec live  prá ci v láborátor i jáko nedí lny ch vlástností  nutny ch pro c innost fármáceutá 
c i ždrávotnicke ho bioánálytiká v práxi.  

V rá mci doktorsky ch studijní ch prográmu  kátedrá žájis ťuje odborne  vedení  
studentu  dvou oborovy ch rád – Fármáceutická  ánály žá á Bioánályticke  metody. 
V te chto oborovy ch rádá ch táke  pu sobí  ve ts iná ákádemicky ch prácovní ku  kátedry. 
Zá poslední ch dvácet let studoválo ná kátedr e á ží skálo pod vedení m s kolitelu  
ž kátedry titul Ph.D. 54 doktorándu , v souc ásnosti dáls í ch 28 studentu , vc etne  
žáhránic ní ch, plní  sve  studijní  á vy žkumne  povinnosti v rá mci preženc ní  
c i kombinováne  formy studiá. 

Vědecký výzkum katedry je zaměřen do čtyř stěžejních oblastí: 

 Využ ití  moderní ch trendu  v chromátográficky ch sepárác ní ch metodá ch – 
žejme ná Ultrávysokou c inne  kápálinove  chromátográfii (UHPLC) á Superkriticke  
fluidní  chromátográfii (SFC) pro ánály žu biologicky áktivní ch lá tek vc etne  le c iv 
á jejich degrádác ní ch produktu , dá le pr í rodní ch lá tek v rostlinny ch extráktech 
(se žáme r ení m ná ántioxidánty) á klinicky ch márkeru  v biologicke m máteriá lu. 
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Do te to oblásti pátr í  spoluprá ce pr i vy voji á áplikáci novy ch nánomáteriá lu  
použ í vány ch pro sepáráci ánálytu ,  

 hmotnostní  spektrometrie, žejme ná ve spojení  s sepárác ní mi metodámi 
pro vysoce citlive  á selektivní  ánály žy mály ch i velky ch molekul,  

 vy voj á válidáce elektroforeticky ch metod využ í vány ch k ánály že le c iv 
á rostlinny ch extráktu  vc etne  on-line u právy vžorku pr ed ánály žou,  

 áutomátižáce ánályticky ch postupu  (techniky FIA, SIA, SIC) á jejich využ ití  
pro ánály žu biologicky áktivní ch lá tek. V te to oblásti dosá hl ty m vedeny  prof. P. 
Solichem sve tove ho prvenství , jáko první  vyvinul á publikovál v roce 2003 novou 
originá lní  chromátográfickou techniku (Sekvenc ní  injekc ní  chromátográfie - SIC) 
(S átí nsky  D., Solich P., Chocholous  P., Kárlí c ek: MONOLITHIC COLUMNS - A NEW 
CONCEPT OF SEPARATION IN THE SEQUENTIAL INJECTION TECHNIQUE, Anál. 
Chim. Actá 499 (1-2), 2003, 205-214). 

C lenove  kátedry jsou žá roven  c leny vy žkumne  skupiny Anályticál Chemistry 
Group (ACG), která  je ná žá kláde  poc tu á kválity dosáž eny ch ve decky ch vy sledku  
dle celosve tove ho portá lu Web of Science (WOS) již  ne kolik let hodnocená jáko 
nejvy konne js í  ve decká  skupiná ná Fármáceuticke  fákulte  UK. Akádemic tí  prácovní ci, 
postdoktorándi á studenti doktorske ho studiá byli á jsou r es iteli (krome  be ž ny ch 
grántu  typu GAC R, TAC R, IGA MZ, AZV, GAAV, UNCE, GAUK, MOBILITY, KONTAKT, 
ápod.) i mnohá velky ch vy žkumny ch projektu , nápr . v minulosti byli plátnou souc á stí  
tžv. Vy žkumne ho centrá, v letech 2005-2011 r es ili dlouhodobe  tžv. Vy žkumne  
žá me ry, pote  byli odpove dni žá projekty dotováne  evropsky mi fináncemi OPVK 
v projektech TEAB (Development of reseárch teám of experimentál ánd ápplied 
biophármácy), Postdoci I á Postdoci II ná UK. V souc ásnosti jsou žápojeni do velky ch 
OPVVV projektu  excelentní ho vy žnámu. Vy hrádne  prácovní ci kátedry r es í  projekt 
STARSS (Speciáližed Teám for Advánced Reseárch on Sepárátion Science) s dotácí  

Kolektiv katedry v roce 2005 
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151 mil. Kc  pod odborny m vedení m klí c ove ho žáhránic ní ho ve decke ho prácovní ká 
prof. F. S vece. Prof. S vec dlouhodobe  pu sobil v USA ná požici vedoucí ho ve decke ho 
prácovní ká v E.O. Láwrence Berkeley Nátionál Láborátory, Moleculár Foundry, 
Berkeley, USA á podle tžv. h-indexu hodnotí cí  ve deckou áktivitu jednotlivy ch 
prácovní ku  pátr í  meži 3 souc ásne  nejvy žnámne js í  ve dce c eske ho pu vodu. Dá le jsou 
žápojeni do celofákultní ho projektu excelence EFSA-CDN (Efficiency ánd Sáfety 
Improvement of Current Drugs ánd Nutráceuticáls: Advánced Methods – New 
Chállenges) s dotácí  212 mil. Kc , ve ktere m hráje kátedrá ánályticke  chemie 
vy žnámnou roli. 

Kátedrá ánályticke  chemie dlouhodobe  kláde du ráž ná s irokou ve decko-
vy žkumnou spoluprá ci se žáhránic í m. Záhránic ní  spoluprá ce je dlouhodobe  
nává žá ná žejme ná s univeržitní mi prácovis ti v Argentine , Austrá lii, USA, S páne lsku, 
Portugálsku, S vy cársku, S ve dsku, Belgii, Polsku ápod. Ne která  žáhránic ní  prácovis te  
pu sobí  jáko strátegic tí  pártner i ve vy žnámny ch vy žkumny ch projektech, 
nápr . STARSS á EFSA-CDN – University of Melbourne (Austrá lie), University 
of Porto/REQUIMTE (Portugálsko), University of Báleáric Islánds (S páne lsko), 
University of Geneve (S vy cársko). Prácovní ci kátedry byli v minulosti u spe s ní  
v ž á dostech o mnoho biláterá lní ch mežiná rodní ch grántu , nápr . s USA, Argentinou, 
Austrá lií , Bráží lií , R eckem, S páne lskem, Portugálskem ápod. Ty m kátedry por á dál 
á por á dá  táke  mežiná rodní  odborne  konference – v roce 1999 10th Internátionál 
Conference on Flow Injection Análysis (10th ICFIA) v Práže, v roce 2008 konferenci 
SIA 2008 v Hrádci Krá love , 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 
Krá love . 

Dlouhodobe  probí há  u žká  spoluprá ce s mnohá prácovis ti v C R, nápr . s Fákultní  
nemocnicí  Hrádec Krá love , Fákultní  nemocnicí  Motol, Vy žkumny m u stávem 
s lechtitelsky m á ovocná r sky m v Holovousí ch, spolec ností  Contipro s.r.o., Technickou 
univeržitou Liberec, Pálácke ho univeržitou v Olomouci, spolec ností  Zentivá, k.s., áj. 
V rá mci rožvoje á populárižáce v oblásti sepárác ní ch technik v C R se doc. L. Nová ková  
á její  ty m podí lejí  ná por á dá ní  dvou celostá tní ch konferencí  C eske  chromátográficke  
s koly á S koly hmotností  spektrometrie. Doc. L. Nová ková  je táke  hlávní  áutorkou 
knihy Moderní  HPLC v teorii á práxi, I. á II. dí l. Táto knihá je první  odbornou knihou 
sve ho druhu v rá mci C R v tomto století  á je využ í vá ná jáko studijní  máteriá l 
ná mnohá vysoky ch s kolá ch po cele  C R. Kátedrá spoluprácuje s ne koliká str ední mi 
s kolámi v C R v rá mci tžv. str edos kolske  odborne  c innosti. 

Prácovní ci kátedry právidelne  publikují  v renomovány ch odborny ch c ásopisech 
celosve tove ho vy žnámu. Meži te mito publikácemi se v poslední  dobe  objevily i tr i 
c lá nky v prestiž ní m ámericke m c ásopise Anályticál Chemistry, ktery  je s impáktní m 
fáktorem 6,042 (2017) á žár ážení m do tžv. první ho decilu D1 (4. mí sto ž 81 
ánályticky orientovány ch c ásopisu  dle WOS) jední m ž nejvy s e hodnoceny ch c ásopisu  
v te to oblásti. Meži áutory te chto tr í  c lá nku  pátr í  žáme stnánci kátedry – doc. L. 
Nová ková , Dr. J. Lenc o, Dr. B. Horstkotte, doc. H. Sklená r ová  á Mgr. K. Fikárová . 

Ne koliká prácovní ku m kátedry se dostálo vy žnámny ch mežiná rodní ch ocene ní , 
nápr . doc. M. Polá s ek (v r. 2008) á prof. P. Solich (v r. 2009) obdrž eli žá dlouholetou 
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ve decko-vy žkumnou c innost v rožvoji pru tokovy ch ánályticky ch metod od Jápánese 
Associátion for Flow Injection Análysis, Jápán Society for Anályticál Chemistry 
(JAFIA) ocene ní  „FIA Honour Awárd for Science“. Od stejne  spolec nosti ží skáli 
ocene ní  „JAFIA Awárd for Young Reseárchers“ žá vy žnámne  objevy á dlouhodoby  
pr í nos k rožvoji pru tokovy ch ánályticky ch metod mlády ch ve decky ch prácovní ku  
Dr. P. Chocholous  á Dr. B. Horstkotte. Doc. L. Nová ková  bylá v r. 2015 nominová ná 
c ásopisem Anályticál Scientist meži nejleps í ch 40 mlády ch ánályticky ch chemiku  
ná sve te  (Top Forty Under Forty). 

Nedí lnou souc á stí  ž ivotá ná kátedr e bylá á je spoluprá ce s práxí . Již  v 80. letech 
minule ho století  prácovní ci kátedry návrhli tžv. FIA ánályžá tory pro ágrochemicke  
láborátor e, pro ktere  vyprácová váli metodiky á por á dáli s kolení  pro už ivátele. 
Požde ji, v 90. letech minule ho století , pr iprávováli á nábí želi sádu reágenc ní ho 
ápárá tu, ktery  byl v te  dobe  povinny m vybávení m káž de  le ká rny. Souc á stí  Kátedry 
ánályticke  chemie jsou dlouhodobe  láborátor e ákreditováne  Stá tní m u stávem 
pro kontrolu le c iv s certifiká tem SVP. V rá mci te to láborátor e probí há  táke  
tžv. smluvní  vy žkum, ná ktere m kátedrá spoluprácuje s mnohá externí mi subjekty, 
nápr . distributory le c iv á le c ivy ch pr í právku  á s ne koliká u stávní mi le ká rnámi. 

Dlouhodobou áktivitu Kátedry ánályticke  chemie v pádesá tilete m vy voji 
Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci Krá love  podtrhuje i žájí mávy  fákt, ž e po cele  pu l 
století  byli nepr etrž ite  ru žní  c lenove  kátedry (prof. V. Jokl, prof. R. Kárlí c ek, doc. M. 
Polá s ek, prof. P. Solich) c leny u žke ho kolegiá de káná á pr ispí váli ták k rožvoji fákulty. 

 

150 Katedra bio logických a lékařských věd  

Vedoucí katedry:  

 doc. RNDr. PhMr. Libus e Kopá c ová , CSc. (1971–1976)  

 prof. RNDr. Frántis ek Bártos , DrSc. (1976–1990)  

 doc. RNDr. PhMr. Libus e Kopá c ová , CSc. (1990–1994)  

 doc. RNDr. Vládimí r Semecky , CSc. (1995–2008)  

 PhármDr. Petr Jí lek, CSc. (2008–2009)  

 prof. PhármDr. Petr Náchtigál, Ph.D. (2009–dosud)  

Vy uká pr edme tu  žájis ťovány ch Kátedrou biologicky ch á le kár sky ch ve d tvor í  
u žce propojeny  syste m vybrány ch oboru . Kátedrá se podí lí  ná vy uce biologicky 
orientovány ch pr edme tu  v mágisterske m studijní m prográmu Fármácie á táke  
ve studijní m prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká, á to ják v bákálá r ske m, ták 
v návážují cí m mágisterske m studiu.   

Ve studijní m prográmu Fármácie žájis ťuje vy uku ne koliká pr edme tu , á to 
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v c eske m á ánglicke m jážyce. Jsou to Bune c ná  biologie, Mikrobiologie, Imunologie, 
První  pomoc, Morfologie á fyžiologie c love ká, Pátologická  fyžiologie pro fármáceuty, 
Imunofármákologie á Pátologicko-medicí nská  propedeutiká.  

Ve studijní m prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká pák žájis tuje ve spoluprá ci 
s odborní ky žejme ná ž Fákultní  nemocnice Hrádec Krá love  vy uku pr edme tu  ják 
v preženc ní , ták kombinováne  forme . Jedná  se o pr edme ty U vod do bune c ne  biologie, 
Histologie á histologicke  techniky, Mikrobiologie, První  pomoc, Zá klády ánátomie 
á fyžiologie c love ká, Obecná  á le kár ská  imunologie, Pátologie, Klinická  imunologie, 
Láborátorní  hemátologie, Práktická  hemátologie, Hygiená á epidemiologie, Klinická  
genetiká, Klinická  hemátologie, Klinická  mikrobiologie, Le kár ská  mikrobiologie, 
Ochráná ver ejne ho ždráví , Prákticke  áspekty klinicke  hemátologie á Tránsfu žní  
le kár ství . 

Ve decká  c innost kátedry je žáme r ená ná ne kolik oblástí , ktery m se ve nují  ru žne  
vy žkumne  skupiny.  

Nejve ts í  skupiná se ve nuje histologii, pátologii á fármákologii kárdiováskulá rní ho 
syste mu á játer.  

V oblásti kárdiováskulá rní ho syste mu se skupiná žáme r uje ná oblást vy žkumu 
pátogeneže áterosklero žy á endotelove  dysfunkce á mož ne ho fármákologicke ho 
ovlivne ní  te chto de ju . Experimenty probí hájí  ják ná u rovní  in vivo u žví r ecí ch 
modelu , ták táke  in vitro ná u rovni bune k, á to ják ž hlediská funkc ní ch, ták 
morfologicky ch párámetru . Vy žkum v hepátologicke  c á sti je žáme r en ná studium 
metáboližmu cholesterolu á ž luc ovy ch kyselin žá fyžiologicky ch á pátologicky ch 

Společná fotografie z roku 2014 
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podmí nek (cholestá žá, neálkoholová  steátohepátití dá) á fármákologickou intervenci 
u te chto nemocí . Primá rne  prová dí  in vivo kineticke  studie s ná slednou molekulá rne -
biologickou ánály žou vžorku  játer, str ev á ledvin žá souc ásne ho biochemicke ho 
á ánályticke ho popisu lá tek podle hájí cí ch enterohepátá lní mu obe hu. V te chto 
oblástech se v poslední  dobe  podár ilo publikovát r ádu c lá nku  v prestiž ní ch 
žáhránic ní ch c ásopisech á ží skát táke  finánc ní  podporu od nejvy žnámne js í ch 
grántovy ch ágentur GAC R á AZV (Ministerstvo ždrávotnictví ). Táto vy žkumná  
skupiná táke  spoluprácuje s r ádou dáls í ch prácovis ť fákulty, žejme ná s Kátedrou 
fármákologie á toxikologie, dá le s U stávem fármákologie Le kár ske  fákulty UK 
v Hrádci Krá love  á s Fákultní  nemocnicí  v Hrádci Krá love . Z hlediská žáhránic ní  
spoluprá ce jsou nejvy žnámne js í  tr i prácovis te , se ktery mi skupiná již  publikoválá 
r ádu c lá nku . Pátr í  meži ne  Centro de Investigáciones Biolo gicás, CSIC, 
Mádrid, University of Sálámáncá ve S páne lsku á Centre for Experimentál 
Therápeutics (JCET), Krákow v Polsku. 

Vy žkumná  skupiná klinicke  fyžiologie vy ž ivy á metáboližmu se žáby vá  studiem 
energeticke ho vy deje á její  potr eby spolec ne  s hodnocení m utiližáce nutric ní ch 
substrá tu  ve vžtáhu k vy ž ive . Prácovis te  je žáme r eno ná nepr í mou kálorimetrii, 
bioimpedánc ní  spektroskopickou ánály žu te lá á nutric ní  ánály žu. V minulosti 
pr ispe lá žcelá novy mi predikc ní mi rovnicemi u grávidní ch ž en pro klidovy  
energeticky  vy dej, pro pr í jem nutric ní  energie á substrá tu , ktere  jsou klinicky 
áplikovátelne  v gynekologicke  á dietologicke  práxi. Rovne ž  se žáby vá  studiem 
párenterá lní  á enterá lní  vy ž ivy u kriticky nemocny ch pácientu  ná chirurgicke  
jednotce intenživní  pe c e, kde pr ineslá nove  vy sledky. Záhránic ní  vy žkumná  
spoluprá ce probí há  ve dvou nemocnicí ch Churchill Hospitál á John Rádcliffe Hospitál 
v Oxfordu ve Velke  Britá nii v rá mci stá ž í  postgráduá lní ch studentu . 

Skupiná mikrobiologie á imunologie se ve nuje testová ní  ántimikrobní  áktivity 
nove  syntetižovány ch lá tek á sledová ní  její ch ántibákteriá lní , ántimykoticke  
á ántituberkuloticke  áktivity. Záby vá  se hodnocení m novy ch metod slouž í cí ch 
k odhálení  lá tek pu sobí cí ch ná biofilmy. Skupiná v rá mci fákulty spoluprácuje 
s kátedrou Orgánicke  á bioorgánická  chemie, Fármáceuticke  technologie 
á Fármáceuticke  chemie á ánály žy. 

 

160 Katedra biochemických věd  

Název pracoviště: 

 1971–1989 Kátedrá biochemie 

 Od 1990 Kátedrá biochemicky ch ve d  

Vedoucí katedry:  

 1971–1978 neobsáženo 

 1979–1987 MUDr. Járosláv Drs átá, CSc. (žástupují cí  vedoucí ) 
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 1988–2006 prof. MUDr. Járosláv Drs átá, CSc. 

 2006–dosud prof. Ing. Vládimí r Wso l, PhD. 

Kátedrá bylá žálož ená v roce 1971, ávs ák její m první m prácovní kem se stál 
už  v roce 1970 doc. (požde ji prof.) Ivo Háis, CSc., ktery  musel ž politicky ch du vodu  
opustit mí sto vedoucí ho U stávu le kár ske  chemie á biochemie hrádecke  le kár ske  
fákulty á dí ky de kánovi nove  vžnikájí cí  Fármáceuticke  fákulty UK Jároslávu Kve tinovi 
mohl by t žáme stná n ná te to fákulte , nesme l vs ák uc it. Profesor Háis byl žákládátelem 
chromátográfie v C eskoslovensku, byl sve tove  žná my m odborní kem á ve sve  c innosti 
mohl ná Fármáceuticke  fákulte  UK pu sobit álespon  jáko redáktor Journál of 
Chromátográphy, recenžent á konžultánt mláds í ch spoluprácovní ku  á první ch 
diplomántu . K Ivo Háisovi se pr idálá v roce 1971 RNDr. Evá Kvásnic ková , v le te  1972 
MUDr. Járosláv Drs átá á láborántká Alená Máte jovská -Pákostová . Tí m vžnikl trvály  
žá klád kátedry, neboť tito prácovní ci kátedru nikdy neopustili. Prof. Háis prácovál 
ná kátedr e áž  do sve  smrti v roce 1996, Evá Kvásnic ková  á Járosláv Drs átá jsou dnes 
emeritní mi profesory Univeržity Kárlovy á rovne ž  Alená Pákostová  ná kátedr e dosud 
prácuje. Fármáceutická  fákultá poskytlá ná žác á tku normáližáce pro ne kolik tehdy 
ž pohledu rež imu politicky má lo spolehlivy ch mlády ch uc itelu  relátivne  volne js í  
politicke  ovždus í  á tehdejs í  mále  já dro kátedry biochemie tvor ilo vžá cne  pr á telske  
intelektuá lní  á vy žkumne  mikroklimá, jež  sve  c leny ná dáls í  le tá formoválo ná žorove , 
kulturne  i intelektuá lne .  

K te mto stábilní m prácovní ku m postupne  pr ichá želi dáls í  prácovní ci, kter í  se 
rovne ž  podí leli ná c innosti kátedry, ve ts inou vs ák ž kátedry odes li ná jiná  prácovní  
mí stá podle sve  odbornosti. Už  v roce 1973 posí lilá kátedru láborántká Iváná 
Ráábensteinová -Filipová , která  v roce 1983 pr es lá do Rádioižotopove  láborátor e 
Kátedry Fármákologie á toxikologie. Pr í rodove dec RNDr. Bohumil Jí rovsky  prácovál 
ná kátedr e v letech 1973-1976, nás i ábsolventi RNDr. Iváná Strá nská -Vodic ková  
1976-1986, RNDr. Elis ká Tichá -Petrá s ová  1977-1981, PhármDr. Jáná Veselá , CSc. 
1980–2004 , PhármDr. Ales  S roler, CSc. 1982-1993, PhármDr. Miloslává Netopilová , 
Ph.D. 1994-2010. Fármáceutická  láborántká Bož ená Návrá tilová  se stálá c lenkou 
kátedry v roce 1976 á prácoválá žde áž  do odchodu do du chodu (2010).  

Konec 80. á žác á tek 90. let 20. století  žnámenál velky  požitivní  žlom v personá lní  
situáci kátedry, neboť postupne  ná kátedru pr is li Ing. Bárborá Sžotá ková , 
ábsolventká enžymove ho inž eny rství  VS ChT Práhá, Ing. Vládimí r Wso l, ánályticky  
chemik ž VS ChT Párdubice á RNDr. Lenká Ská lová , biochemic ká ž Pr F UK. Vs ichni tr i 
jsou dnes profesory biochemie á kmenovy mi prácovní ky kátedry á fákulty.  

Vžhledem k reorgánižáci á rožs ir ují cí  se c innosti po roce 1989 bylá kátedrá 
pr ejmenová ná od 1. 9. 1990 ná KATEDRU BIOCHEMICKY CH VE D. 

V nove m tisí ciletí  dos lo k obme ná m á posí lení  personá lní ho obsážení  kátedry. 
V roce 2004 nástoupil ná kátedru PhármDr. Tomá s  S imu nek, Ph.D. (nyní  prof.), 
souc ásny  de kán fákulty, ktery  pr evžál vy uku Molekulá rní  biologie. V roce 2006 se 
do vy uky žápojilá PhármDr. Ivá Bous ová , Ph.D. (nyní  doc.), která  se podí lelá ná vy uce 
Obecne  biochemie á požde ji se stálá gárántkou pr edme tu Pátobiochemie. Zá vy uku 
Klinicke  biochemie á Molekulá rní  genetiky je od pr elomu tisí ciletí  žodpove dny  
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prof. PhármDr. Mártin Berá nek, Ph.D. V dáls í ch letech posí lilo kátedru ne kolik 
odborny ch ásistentu , kter í  se podí leli nebo i dosud podí lejí  žejme ná ná vy uce Obecne  
biochemie (RNDr. Lucie S kárydová -Zemánová , Ph.D., RNDr. Evá Novotná , Ph.D. 
á PhármDr. Anná Jirkovská , Ph.D.) á Pátobiochemie (RNDr. Milosláv Máchá c ek, 
Ph.D.). 

V souc ásne  dobe  pu sobí  ná kátedr e i ne kolik postdoktorándu , kter í  se ru žnou 
me rou žápojují  do vy uky (doc. Ing. Petrá Mátous ková , Ph.D., RNDr. Lucie 
Stuchlí ková -Ráisová , Ph.D., PhármDr. Mártin Ambrož , Ph.D., PhármDr. Háná Jánsová , 
Ph.D.).  

Ná kátedr e se be hem její  existence vystr í dálo ne kolik sekretá r ek. K r á dne mu 
chodu kátedrá lní  ádministrátivy pr ispí válá vy žnámnou me rou žejme ná sekretá r ká 
pání  Antonie Hrábe tová , která  pro kátedru prácoválá již  jáko du chodkyne  v letech 
1977-1989 (žemr elá v roce 2006 ve ve ku 103 let). Souc ásná  sekretá r ká Bc. Blánká 
Hynková  dohlí ž í  ná hládky  chod kátedry již  od roku 2004.  

Výuka 

Kátedrá žpoc á tku vyuc oválá jeden spolec ny  pr edme t Biochemii, v ne mž  obecnou 
c á st pr edná s elá hlávne  Evá Kvásnic ková  á klinickou biochemii pr edná s el Járosláv 
Drs átá. Obá se de lili o vedení  prákticky ch cvic ení  á žkous ení . Pu vodní  pr edme t se 
v pru be hu 70. let rožde lil ná Obecnou biochemii, její ž  hlávní  pr edná s ejí cí  bylá Evá 
Kvásnic ková , á Pátobiochemii (biochemii chorobny ch stávu  á klinicke  áspekty 

Katedra v roce 2016 
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biochemie), kterou pr edná s el Járosláv Drs átá. Evá Kvásnic ková  postupne  pr iprávilá 
pro potr eby fármáceutu  sámostátny  pr edme t  Xenobiochemii. Kátedrá lní  vy uká se 
postupne  obohátilá o dáls í  pr edme ty, tákž e v souc ásne  dobe  prácovis te  žájis ťuje tyto 
biochemicke  disciplí ny v c es tine  i ánglic tine : Obecná  biochemie, Zá klády biochemie, 
Molekulá rní  biologie, Molekulá rní  genetiká, Pátobiochemie, Xenobiochemie, 
Práktická  cvic ení  ž xenobiochemie, Klinická  biochemie, Enžymologie á Zá klády 
prákticke  bioinformátiky.  

Ná pr elomu tisí ciletí   fákultá otevr elá á ákreditoválá jáko ždrávotnicky  prográm 
novy  bákálá r sky  á návážují cí  mágistersky  studijní  prográm Zdrávotnická  
bioánálytiká. V ne m kátedrá vyuc uje ne kolik pr edme tu . Zá klády biochemie jsou spolu 
s Klinickou biochemií  á Molekulá rní  biologií  stá tnicovy m pr edme tem v bákálá r ske m 
stupni, žátí mco Pátobiochemie á Molekulá rní  genetiká jsou stá tnicovy m pr edme tem 
v návážují cí m mágisterske m stupni.  

Kátedrá gárántuje rigorožní  r í žení  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 hábilitác ní  á jmenovácí  r í žení  v oboru Biochemie. V doktorske m studiu dosud 
ábsolvoválo 51 doktorándu  (ž toho 3 žáhránic ní ), hábilitác ní , resp. jmenovácí  r í žení  
u spe s ne  ábsolvoválo 9, resp. 7 uchážec u . 

Výzkum 

Od poc á tku mohl kátedrá lní  vy žkum vychá žet žejme ná ž mnohálety ch žkus eností  
Ivo Háise ve vy žkumne  prá ci ve fármácii, biochemii i ánálytice á ž pr edchoží  ve decke  
prá ce kmenovy ch prácovní ku  ná Le kár ske  fákulte  UK v Hrádci Krá love  (studium 
kátályticke  áktivity enžymu  žá ru žny ch podmí nek). Záme r il se ná interákci enžymu  
s potenciá lní mi le c ivy jáko pr í spe vek k mož ny m mechánismu m jejich u c inku ve dvou 
žá kládní ch sme rech: enžymová  kátály žá biotránsformáce le c iv (Evá Kvásnic ková ) 
á inhibice enžymu  potenciá lní mi cytostátiky (Járosláv Drs átá). Kátedrá se tehdy 
u c ástnilá r es ení  stá tní ch vy žkumny ch u kolu , vedeny ch prof. Kve tinou, požde ji od 80. 
let sámostátne  v rá mci  u kolu  stá tní ho plá nu vy žkumu Interákce le c iv s enžymy, 
jehož  koordiná torem byl prof. Drs átá. Zí skáne  vy sledky byly publiková ny. 
Po reorgánižáci vy žkumu v 90. letech kátedrá r es ilá r ádu vy žkumny ch u kolu , 
ží skány ch v rá mci grántovy ch soute ž í . Od r. 1993 ží skálá celou r ádu grántu  GAUK, 
GAC R, FRVS  á rožvojovy ch grántu  MS MT. V letech 1999-2004 byl prof. Drs átá 
žodpove dny m r es itelem vy žkumne ho žá me ru MSM 111600002 Interákce le c iv 
s biologicky mi syste my. V letech 2000-2004 r es ilá kátedrá spolu se Zentivou á.s., 
VU FB á Generi Biotech s.r.o. projekt Centrum pro vy žkum struktury á mechánismu 
u c inku potenciá lní ch le c iv LN00B125 (žodpove dny  r es itel prof. Kvásnic ková ). 
V letech 2012-2018 se c lenove  kátedry podí leli ná r es ení  projektu Centrum excelence 
GAC R (spolur es itelká prof. Ská lová ), univeržitní ch center UNCE (hlávní  r es itel prof. 
S imu nek, spolur es itel prof. Wso l) á evropske ho projektu TEAB (spolur es itel prof. 
Wso l). V rá mci projektu Postdoci ná UK I á II (2012-2015) pr is li ná kátedru první  
postdoktoránti. Jední m ž nich bylá i požde js í  docentká Petrá Mátous ková . Tá je 
v souc ásne  dobe  hlávní  r es itelkou prestiž ní ho grántu UK Primus, ktery  je ná fákulte  
žátí m jediny . V souc ásne  dobe  jsou c lenove  kátedry žápojeni do r es ení  univeržitní ho 
centrá UNCE (spolur es itelká prof. Ská lová ), projektu  EFSA-CDN (spolur es itele  prof. 
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Ská lová , prof. S imu nek á prof. Wso l), InoMed (hlávní  r es itel prof. Wso l) á ne koliká 
grántu  GAC R á GAUK. 

Vy žkumná  prá ce kátedry je dlouhodobe  žáme r ená ná studium biotránsformáce 
le c iv á u c inku  le c iv ná enžymove  áktivity in vitro á in vivo žá fyžiologicky ch 
podmí nek á u experimentá lne  návoženy ch pátologicky ch stávu . V centru žá jmu jsou 
rovne ž  u c inky le c iv á lá tek pr í rodní ho pu vodu ná expresi á áktivitu 
biotránsformác ní ch á ántioxidác ní ch enžymu  á u lohá te chto enžymu  v návožení  
le kove  režistence ná dorovy ch bune k c i párážitují cí ch helmintu . Požornost je 
ve nová ná i biotránsformáci le c iv v rostliná ch á studiu vlivu le c iv ná produkci 
sekundá rní ch metábolitu  rostlin. V poslední ch letech se žáme r ujeme te ž  
ná bioinformáticke  ánály žy. Pátologicke  stávy jsou studová ny ná molekulá rní  u rovni 
v modelech návoženy ch in vivo (experimentá lní  myokárditidá, obežitá) á in vitro 
(modifikáce enžymu  lá tkámi te lu vlástní mi i ciží mi). Jední m ž trendu  kátedrá lní ho 
vy žkumu je i studium novy ch potenciá lní ch kárdioprotektivní ch á protiná dorovy ch 
le c iv. 

Mezinárodní spolupráce 

Vy žkumná  skupiná pro studium režistence á interákcí  le c iv (prof. Sžotá ková ) 
áktivne  spoluprácuje s r ádou prácovis ť po cele m sve te . Meži nejvy žnámne js í  
spoluprácovní ky pátr í  prof. Moshe Finel (University of Helsinki, Finsko), Dr. Rož 
Láing (University of Glásgow, Velká  Britá ne), Dr. Heiko Vogel (Máx Plánck Insitute 
for Chemicál Ecology, Jená, Germány), prof. Máriá n Vá rády (Párážitologicky  u stáv 
SAV, Kos ice, Slovensko), prof. Robin Gásser (University of Melbourne, Austrá lie), 
prof. Egle Miliá (University of Sássári, Itá lie) á Dr. Hubert Chápuis (University 
of Lorráine, Náncy, Fráncie). 

Vy žkumná  skupiná molekulá rní  á bune c ne  toxikologie (prof. S imu nek) 
dlouhodobe  spoluprácuje s r ádou žáhránic ní ch prácovis ť. Meži nejvy žnámne js í  
spoluprácovní ky se r ádí  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.).  

Vy žkumná  skupiná pro studium reduktás ž nádrodin AKR á SDR (prof. Wso l) má  
nává žánou dlouhodobou spoluprá ci s r ádou evropsky ch prácovis ť ve Velke  Britá nii, 
S ve dsku á Ne mecku, se ktery mi spolec ne  publikuje. Nejvy žnámne js í  je spoluprá ce s 
pártnersky m prácovis te m U stávu toxikologie á fármákologie, University Medicál 
School Schleswig-Holstein, kde spoluprácí  s prácovní  skupinou prof. E. Máserá bylo 
spolec ne  publiková no od roku 2002 celkem 17 prácí  s IF (14 prácí  s IF > 3,166). 

Publikační aktivita 

Vy sledky ve decke  prá ce ve vs ech oblástech, ktere  jsou uvedeny vy s e, jsou 
právidelne  žver ejn ová ny formou c ásopisecky ch publikácí , monográfií , kválifikác ní ch 
prácí , žá ve rec ny ch žprá v vy žkumu á prežentácí  ná odborny ch setká ní ch. V letech 
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2014-2018 prácovní ci kátedry žver ejnili 135 c ásopisecky ch publikácí , ž toho 129 
pr ední ch sve tovy ch c ásopisech s IF.  

Přední osobnosti katedry 

Ná kátedr e se be hem její ho fungová ní  vyprofiloválo ne kolik vy žnámny ch 
osobností , ktere  se vy rážne  podí lely ná chodu fákulty i univeržity á pr ispe ly k rožvoji 
svy ch ve dní ch oboru . První  tákovou osobností  byl bežesporu nestor c eskoslovenske  
chromátográfie á sve tove  užná vány  odborní k prof. I. Háis. Jeho ž ác ká prof. E. 
Kvásnic ková  se vy žnámnou me rou žáslouž ilá o rožvoj xenobiochemie á v roce 1995 
vydálá první  uc ební  text k tomuto oboru u ná s. Stálá se de kánkou fákulty (1997-
2000) á požde ji prorektorkou UK (2000-2006). V její ch s le pe jí ch pokrác ují  prof. L. 
Ská lová , prof. B. Sžotá ková  á prof. V. Wso l, kter í  tento obor dá le rožví její  á ve nují  se 
studiu biotránsformáce le c iv á vlivu bioáktivní ch molekul ná áktivitu á expresi 
detoxikác ní ch enžymu . Prof. Wso l náví c žástá vál funkci prode káná pro ve deckou 
c innost (2014-2018). Prof. J. Drs átá žávedl ná kátedr e studium enžymove  kinetiky 
á sledová ní  vlivu lá tek s potenciá lní m protiná dorovy m u c inkem ná áktivitu enžymu  
jáko mož ny  mechánismus jejich u c inku . Požde ji se žáby vál glykácí  á glykoxidácí  
enžymu . Tento vy žkum se stál v dáls í ch letech impulžem ke studiu ántioxidác ní ch 
u c inku  r ády pr í rodní ch i synteticky ch struktur ná proteiny pod vedení m 
doc. Bous ove . Prof. Drs átá jáko první  v C eskoslovensku meži le kár sky mi 
á fármáceuticky mi fákultámi vyuc ovál od roku 1978 Pátobiochemii jáko sámostátny  
pr edme t á vydál skriptá Pátobiochemie pro fármáceuty (1982-3). V letech 1994-
1997 byl prode kánem fákulty pro žáhránic ní  c innost á 2006-2009 prode kánem 
pro bákálá r ske  á návážují cí  mágisterske  studium. Vy žnámnou me rou se žáslouž il 
o žávedení  á ákreditáci nove ho studijní ho prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká. 
Prof. T. S imu nek, ktery  se ve nuje studiu potenciá lní ch kárdioprotektivní ch 
á protiná dorovy ch le c iv, pu sobil nejprve v roli prode káná pro ve deckou c innost 
(2010-2014) á od roku 2014 žástá vá  požici de káná fákulty.  

 

170 Katedra farmako logie a tox iko logie  

Ve stejne m roce jáko Fármáceutická  fákultá vžniklá v její m rá mci i Kátedrá 
fármákologie á toxikologie. Personá lne  i vy žkumne  se temáticky vyc lenilá ž U stávu 
fármákologie hrádecke  Le kár ske  fákulty Univeržity Kárlovy.  

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

 1969–1990 prof. RNDr. Járosláv Kve tiná, DrSc., dr. h. c., v uvedeny ch letech 
žá roven  první  de kán fákulty 

 1990–1992 doc. RNDr. Pávlá Z á c ková , CSc.  

 1992–2007 prof. MUDr. Zdene k Fendrich, CSc.  

 2007–2012 prof. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc.  
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 2012–dosud prof. PhármDr. Frántis ek S táud, Ph.D.  

Pregraduální výuka  

V mágisterske m studijní m prográmu Fármácie žájis ťuje kátedrá vy uku 
profilove ho stá tnicove ho pr edme tu Fármákologie. Pro potr ebu le ká rní ká v práxi 
(dispenžáce le c iv, komunikáce s le kár i) je vy uká žáme r ená i ná klinicke  áspekty. 
Dáls í mi povinny mi pr edme ty žábežpec ovány mi kátedrou jsou Toxikologie, 
Veteriná rní  le c ivá á Zá klády dožimetrie á ochráná pr ed žá r ení m. K povinne  
volitelny m pr edme tu m pátr í  Phármácokinetics, Moderní  strátegie ve fármákoterápii, 
Rádiofármáká á Personáližováná  fármákoterápie á fármákogenetiká. V bákálá r ske m 
studijní m prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká kátedrá žájis ťuje vy uku povinny ch 
pr edme tu  U vod do fármákologie á toxikologie á Zá klády dožimetrie á ochráná pr ed 
žá r ení m. V návážují cí m mágisterske m studiu te hož  prográmu se vyuc uje povinny  
pr edme t Fármákologie á toxikologie.  

Rigorosní řízení  

Kátedrá žábežpec uje vykoná ní  stá tní  rigorosní  žkous ky v oboru Fármákologie 
á toxikologie. Po dobu existence žmí ne ne ho r í žení  probe hly stovky u spe s ny ch 
obhájob á žkous ek umož n ují cí  ží ská ní  titulu PhármDr.  

Katedra v roce 2012 
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Doktorské studium  

Ná kátedr e je ákreditová n studijní  prográm Fármákologie á toxikologie, ktery  
temáticky návážuje ná ve deckou c innost kátedry. Zá poslední ch 20 roku  bylo 
u spe s ne  obhá jeno 66 disertác ní ch prácí  (titul Ph.D.). V souc ásne  dobe  v uvedene m 
doktorske m prográmu studuje 28 doktorándu , ž toho 5 žáhránic ní ch. Popsáná  
vy uková  c innost je žábežpec ová ná 5 profesory, 3 docenty á 6 odborny mi ásistenty.  

Výzkumná činnost  

V první m žhrubá dvácetilete m období  (do r. 1990) se kátedrá žáme r ilá 
ná fármákokinetiku ž hlediská mežidruhovy ch roždí lu , áspekty pr enosu 
experimentá lní ch u dáju  do klinicke  práxe (prof. RNDr. Járosláv Kve tiná, DrSc., 
dr. h. c.), odde lení  rádiofármák se žáby válo á dá le žáby vá  využ ití m rádiofármák 
ve studiu fármákokinetiky á vy žkumem á vy vojem novy ch rádiofármák cí leny ch pro 
žobrážení  á le c bu ná doru  (prof. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc.). Fármákokinetice 
le c iv pr es speciá lní  bárie ry distribuce, žejm. pr es plácentá rní  bárie ru, se ve novál 
prof. MUDr. Zdene k Fendrich, CSc., vlivem modelovy ch pos kožení  
kárdiováskulá rní ho syste mu ná fármákokinetiku á požde ji i fármákodynámicky m 
studií m se žáme r ení m ná kárdioprotektivá se žáby vál prof. MUDr. Rádomí r 
Hrdiná, CSc. 

Specifická  c innost se ty ká  odde lení  veteriná rní  fármákologie. Je žáme r ená 
ná studium ždrávotní ho stávu divoce á volne  ž ijí cí ch žví r át á ná využ itelnost le c ivy ch 
lá tek pr i pr evá ž ne  párážitá rní ch onemocne ní ch (prof. RNDr. Jir í  Lámká, CSc.). 
S vy vojem metod molekulá rní  biologie á jejich prákticky m uplátne ní m se 
experimentá lní  fármákologie postupne  žáme r uje ná studium mechánismu  pu sobení  
le c iv, c i náopák vlivu mákromolekulá rní ch syste mu  (nápr . tránsportní ch syste mu , 
metáboližují cí ch enžymu ) ná osud le c ivá v orgánismu ná molekulá rní  á bune c ne  
u rovni.  

Členové katedry se zapojují do výzkumné činnosti v následujících skupinách:  

 Skupina experimentální farmakologie a lékových interakcí (prof. PhármDr. 
Frántis ek S táud, Ph.D.). Ve spoluprá ci s dáls í mi prácovis ti v C R (U stávem 
fármákologie Le kár ske  fákulty UK v Hrádci Krá love , Fyžiologicky m u stávem AV 
C R) i v žáhránic í  (University of Mánchester, St. Máry's Hospitál, Velká  Britá nie; 
Friedrich-Alexánder-Universitá t Erlángen-Nu rnberg, Ne mecko) bylá popsá ná 
role ne ktery ch plácentá rní ch enžymu  á tránsporte ru  v tránsplácentá rní  
fármákokinetice endogenní ch lá tek i xenobiotik. Je studová n tránsplácentá rní  
pru nik ántiretrovirá lní ch lá tek už í vány ch v kombinováne  terápii HIV požitivní ch 
te hotny ch ž en s cí lem žásá hnout i fetá lní  cirkuláci á pr edejí t ták pr enosu viru HIV. 
Nove  je studová n vliv onemocne ní  á le c iv ná plácentá rní  tránsport 
á metábolismus serotoninu.  

 Skupina klinické a molekulární farmakoterapie (prof. PhármDr. Petr Pá vek, Ph.D.). 
Její  c innost je žálož ená ná spoluprá ci s r ádou dáls í ch káteder fákulty, 
což  umož n uje r es ení  dá le uvedeny ch projektu  ž mnohá áspektu : molekulá rní , 
bune c ne  i klinicke  fármákologie á fármácie, mátemáticke ho modelová ní , 
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fármáceuticke  technologie, fármákogenetiky á epidemiologie. Multidiscipliná rní  
pr í stup je uplátn ová n pr i studiu reguláce biotránsformác ní ch enžymu  
nukleá rní mi receptory, studiu le kovy ch interákcí  á interákcí  le c iv s potrávní mi 
dopln ky, pr í práve  novy ch bune c ny ch modelu  ná bá ži kmenovy ch bune k, 
mátemáticke m modelová ní  áktiváce nukleá rní ch receptoru  ligándy á vy voji 
novy ch ligándu  te chto receptoru .  Táto c innost se neobejde bež spoluprá ce 
s tužemsky mi á žáhránic ní mi prácovis ti (nápr . U stáv fármákologie Le kár ske  
fákulty UK v Hrádci Krá love , Univeržitá Pálácke ho Olomouc, Ruprecht-Kárls-
Universitá t Heidelberg, Ne mecko; INSERM, Fráncie; Albert Einstein College 
of Medicine, Cáncer Center, USA; Helsingin Yliopisto, Oulun Yliopisto, Finsko; 
Máyo Clinic, Rochester, USA; Bundesinstitut fu r Risikobewertungen (BfR), 
Ne mecko). 

 Skupina experimentální toxikokinetiky a radiofarmakologie (doc. PhármDr. 
Frántis ek Trejtnár, PhD.) je žáme r ená ná dvá typy fármákologicky áktivní ch 
lá tek: jednák ná rádioáktivne  žnác ene  cí lene  monokloná lní  protilá tky potenciá lne  
využ itelne  pro žobrážení  c i rádioterápii ná dorovy ch le ží  á dá le le c ivá s toxicky mi 
u c inky (nápr . ántivirotiká, ántineoplástiká). Tá jsou žkoumá ná ž hlediská vžtáhu 
meži fármákokinetikou á toxicitou s využ ití m in vivo i ex vivo metod. Velká  
požornost je ve nová ná interákci le c iv s r ádou influxní ch á efluxní ch tránsporte ru . 
Zmí ne ne  studie jsou prová de ny ve spoluprá ci s Uppsálá universitet (S ve dsko) 
á ne koliká domá cí mi prácovis ti (nápr . U OCHB, Práhá). 

 Skupina kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie (doc. PhármDr. 
Pr emysl Mláde nká, Ph.D.) se žáme r uje ná vy žkum fyžiologicky ch, pátologicky ch, 
fármákologicky ch á toxikologicky ch áspektu  žmí ne ny ch syste mu . Meži studováne  
oblásti pátr í  nápr .:  

 sledová ní  biologicke ho u c inku fenolicky ch lá tek (flávonoidu , kumárinu , 
áj.) pr í rodní ho i synteticke ho pu vodu ve forme  párentní ch lá tek i jejich 
metábolitu , 

 studium novy ch protidestic kovy ch le c iv, 

 u c inek lá tek ná hládky  ce vní  svál in vitro, 

 pu sobení  lá tek ná kárdiováskulá rní  syste m in vivo (árteriá lní  krevní  
tlák, srdec ní  funkce), 

 studium stresem návožene  senescence v srdci, 

 screening novy ch chelá toru  ž eležá, me di á žinku, 

 studium potenciá lní ch bronchodilátáncií  in vitro á in vivo.  

Skupiná má  krome  tužemske  spoluprá ce táke  bohátou spoluprá ci žáhránic ní , 
nápr . s itálsky mi 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, Austrá lie; 
Friedrich-Schiller-Universitá t Jená, Ne mecko; Pe csi Tudomá nyegyetem, Máďársko. 
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Publikační aktivita 

Zá pádesá tilete  období  je obtí ž ne  vybrát že stovek publikácí  ty nejvy žnámne js í , 
tudí ž  jsou dá le uvedeny jen vybráne  ná žorne  pr í klády publikác ní  áktivity kátedry 
fármákologie á toxikologie.  

Knihy: Hrdiná R. (ed.). Fármákologicky  slovní k. 1. vydá ní . Práhá: Máxdorf, 1997. 
410 s. Hrdiná V, Hrdiná R. (eds.). Pr í rodní  toxiny á jedy. 1. vydá ní . Práhá: Gále n, 
Károlinum, 2004. 302 s.  

Pu vodní  prá ce: 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).  

Pr ehledove  c lá nky: Mláde nká P, Applová  L, Pátoc ká J, Costá VM, Remiáo F, 
Pourová  J, Mláde nká A, Kárlí c ková  J, Jáhodá r  L, Voprs álová  M, Várner KJ & S te rbá M. 
TOX-OER ánd CARDIOTOX Hrádec Krá love  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 
celosve tove  vy cvikove  kuržy ž rádiofármák, orgánižováne  Mežiná rodní  ágenturou 
pro átomovou energii Ví den  (IAEA).  

Ocenění 

Cená MS MT v roce 2009 bylá ude lená Mgr. P. Mláde nkovi, Ph.D. žá tvu rc í  c innost 
v oboru Fármákologie á toxikologie; 2012 Medáili Me stá Hrádec Krá love  obdrž el 
PhármDr. P. Mláde nká, Ph.D. žá u spe s nou vy žkumnou prá ci; Cenu Josefá Hlá vky 
pro nejleps í  studenty á ábsolventy žá rok 2016 ží skál PhármDr. Michál R í há, Ph.D.; 
Bolžánová cená (prestiž ní  ocene ní  Univeržity Kárlovy) bylá v le kár ske  kátegorii 
v roce 2017 ude lená disertác ní  prá ci Mgr. Z. Ptá c kove , Ph.D. C lenove  kátedry ží skáli 
opákováne  ocene ní  žá nejleps í  publikáci v ru žny ch kátegorií ch C eske  spolec nosti 
pro experimentá lní  á klinickou fármákologii á toxikologii C eske  le kár ske  spolec nosti 
JEP.  

Granty, projekty 

R ádá projektu , kde se c lenove  kátedry podí leli jáko r es itele  c i spolur es itele : 
projekty koordinováne  IAEA, evropske  projekty COST, EUREKA, GA C R, GA UK, FRVS , 
AZV C R (IGA MZ), prestiž ní  evropsky  projekt EU H2020, Erásmus+ projekt, áj. 

Kátedrá má  vs echny pr edpoklády pro to, áby její  dosávádní  u spe s ná  c innost 
v popsány ch oblástech vy uky á vy žkumu pokrác oválá i v dáls í m období . 
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180 Katedra farmakognoz ie  

Vedoucí katedry: 

 doc. RNDr. PhMr. Josef Hubí k, CSc. (1971–1987) 

 doc. RNDr. Járosláv Dus ek, CSc. (1987–2011) 

 doc. RNDr. Jir iná Spilková , CSc. (2011–2016) 

 PhármDr. Tomá s  Siátká, CSc., pove r en vedení m (2017–dosud) 

Pracovníci katedry (aktuální stav): 

 Uc itele : PhármDr. Dánielá Hulcová , Ph.D., Mgr. Jir í  Jánous ek, Ph.D., PhármDr. 
Márie Kás párová , Ph.D., PhármDr. Tomá s  Siátká, CSc., doc. RNDr. Jir iná Spilková , 
CSc., PhármDr. Márcelá S áfrátová , Ph.D., doc. PhármDr. Lenká Tu mová , CSc. 

 Ostátní  prácovní ci: Jitká Jer á bková , Ade lá Kohoutková , Márke tá S imu nková  

 Externí  uc itele : RNDr. Vá cláv Báž átá, Ing. Ládisláv Cvák, Ph.D., doc. RNDr. Járosláv 
Dus ek, CSc. 

 

 

 

 

 

Katedra na snímku z roku 1999 
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Výuka 

Kátedrá žájis ťuje vy uku v mágisterske m studijní m prográmu Fármácie (v c eske m 
á ánglicke m jážyce) á ve studijní m prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká (v c eske m 
jážyce), á to ják v bákálá r ske m studiu (v preženc ní  á kombinováne  forme ), 
ták v návážují cí m mágisterske m studiu. 

Ve studijní m prográmu Fármácie kátedrá vyuc uje profilovy  povinny  pr edme t 
Fármákognožie I á Fármákognožie II á táke  povinne  volitelne  pr edme ty 
Biotechnologie, Technologie pr í rodní ch le c iv á Fytofármáká. 

Ve studijní m prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká probí há  ná kátedr e vy uká 
volitelne ho pr edme tu Le c ivá pr í rodní ho pu vodu v bákálá r ske m studiu á vy uká 
volitelne ho pr edme tu Zá klády ánály žy le c iv pr í rodní ho pu vodu v návážují cí m 
mágisterske m studiu. 

Kátedrá žábežpec uje vyprácová ní  diplomovy ch prácí  studentu  (Mgr.) 
á rigoro žní ch prácí  ábsolventu  (PhármDr.). Kátedrá se rovne ž  podí lí  ná vy uce 
vybrány ch pr edme tu  á vedení  disertác ní ch prácí  v doktorske m studijní m prográmu 
Fármákognosie á toxikologie pr í rodní ch lá tek (Ph.D.). 

Vědecko-výzkumná činnost 

Ve decká  c innost kátedry je prová de ná v rá mci vy žkumne  skupiny ADINACO, v ní ž  
jsou vy žkumne  sdruž eni prácovní ci kátedry fármáceuticke  botániky á kátedry 
fármákognožie, á soustr eďuje se ná dve  hlávní  oblásti. Jednou je fytochemie, 
žáme r ená  ná ižoláci á urc ová ní  struktury pr í rodní ch lá tek rostlinne ho pu vodu, 
pr edevs í m álkáloidu , á studium jejich biologicke  áktivity (vedle 
inhibice ácetylcholinesterásy, butyrylcholinesterásy, prolyloligopeptidásy, 
glykogensynthásá kinásy-3β á dáls í ch enžymu , jež  jsou vy žnámne  ve vžtáhu 
k Alžheimerove  chorobe , je testová ná táke  cytotoxicitá s releváncí  k ná dorovy m 
onemocne ní m). Druhou oblástí  vy žkumu je rostlinná  biotechnologie – jsou 
studová ny podmí nky kultiváce explántá tovy ch kultur á mož nosti ovlivne ní  tvorby 
jimi produkovány ch, fármáceuticky žájí mávy ch sekundá rní ch metábolitu . 

Pr i r es ení  vy žkumny ch u loh kátedrá spoluprácuje s ostátní mi kátedrámi fákulty, 
žejme ná s kátedrou ánályticke  chemie á kátedrou orgánicke  á bioorgánicke  chemie, 
á dáls í mi prácovis ti ják v C eske  republice, nápr . s Fákultou vojenske ho ždrávotnictví  
Univeržity obrány á Le kár skou fákultou UK v Hrádci Krá love , ták v žáhránic í , nápr . 
School of Phármácy ánd Biomedicál Sciences, University of Portsmouth 
nebo Depártment for Life Quálity Studies, University of Bologná. 

Ostatní aktivity 

Uc itele  kátedry vykoná vájí  dáls í  odborne  c innosti, jimiž  reprežentují  kátedru 
á fákultu. Podí lí  se ná vy uce v kuržu pro kválifikováne  osoby vy robcu  le c ivy ch 
pr í právku  ná Institutu postgráduá lní ho vžde lá vá ní  ve ždrávotnictví , ná áprobác ní ch 
žkous ká ch fármáceutu  ciží  stá tní  pr í slus nosti, ná c innosti univeržitní  kontrolní  
láborátor e certifikováne  Stá tní m u stávem pro kontrolu le c iv. Jsou c leny sekce 
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Fármákognosie Le kopisne  komise Ministerstvá ždrávotnictví  C eske  republiky. 
Ve spoluprá ci s uc iteli káteder fármáceuticke  botániky, biologicky ch á le kár sky ch 
ve d, fármákologie á toxikologie žájis ťují  vy uku v žá jmove m speciáližác ní m prográmu 
celož ivotní ho vžde lá vá ní  „Le c ive  rostliny“. Svy mi pr edná s kámi pr ispí vájí  táke  
do fákultou por á dány ch kuržu  Univeržity tr etí ho ve ku. 

 

190 Katedra farmaceut ické chemie a farmaceut ické 
analýzy 

Zá hy po vžniku fákulty bylá ustánovená i Kátedrá fármáceuticke  chemie, v letech 
1990-2016 neslá ná žev Kátedrá fármáceuticke  chemie á kontroly le c iv, od roku 2016 
se nážy vá  Kátedrá fármáceutická  chemie á fármáceuticke  ánály žy. Kátedrá je 
orgánižác ne  c lene ná  ná odde lení  fármáceuticke  chemie á odde lení  fármáceuticke  
ánály žy.  

Ve vedení katedry se postupně vystřídali: 

 doc. RNDr. PhMr. Bohusláv Melichár, CSc. (1970–1973) 

 doc. RNDr. PhMr. Milán Záhrádní c ek, CSc. (1973–1974)  

 prof. RNDr. PhMr. Kárel Pálá t, CSc. (1974–1990)  

 doc. RNDr. Jir í  Hártl, CSc. (1990–2001)  

 prof. RNDr. Jir í  Klimes , CSc. (2001–2015)  

 prof. PhármDr. Mártin Dolež ál, Ph.D. (2015–dosud) 

Pregraduální výuka 

V mágisterske m studijní m prográmu Fármácie kátedrá žájis ťuje vy uku 
profilovy ch pr edme tu  Fármáceutická  chemie I á II á Fármáceutická  ánály žá I á II. 
Fármáceutická  chemie poskytuje uceleny  obráž o le c ivech á pomocny ch lá tká ch 
chemicke ho chárákteru. Fármáceutická  chemie je interdiscipliná rní  ve dá ná pomeží  
chemicky ch (obecná , ánorgánická  á orgánická  chemie, fyžiká lní  chemie) 
á biologicky ch disciplí n (biochemie, fármákologie, molekulá rní  biologie, 
mikrobiologie, toxikologie) á je souc á stí  stá tní  žkous ky. Požná ní  á studium vžtáhu  
meži strukturou á u c inkem biologicky áktivní ch slouc enin umož n uje studentu m 
vyslovit nejen predikci biologicke  áktivity, ále i dáls í ch vlástností  potr ebny ch pro 
žáchá žení , uchová ní  á prákticke  použ í vá ní  le c iv, poskytuje uceleny  soubor žnálostí , 
ktery  umož n uje erudovánou spoluprá ci fármáceutá s dáls í mi speciálisty 
ve fármáceuticke m vy žkumu c i vy robe  le c iv.  

Fármáceutická  ánály žá pátr í  meži profilove  pr edme ty vyuc ováne  ná fákulte  á je 
rovne ž  souc á stí  stá tní  žkous ky. Teoretická  i práktická  vy uká je žáme r ená ná využ ití  
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ánályticky ch metod pro kontrolne -ánályticke  hodnocení  le c iv á pomocny ch 
fármáceuticky ch lá tek žá u c elem jis te ní  jejich jákosti, u c innosti á bežpec nosti. Vy uká 
vychá ží  ž plátne ho C eske ho le kopisu jáko žá kládní ho normátivní ho pr edpisu. 
Studenti jsou sežná meni s ná vážností  C eske ho le kopisu ná Evropsky  le kopis á dá le 
s dáls í mi sve tove  užná vány mi le kopisny mi monográfiemi, jáko USP, JP, BP. Požornost 
je dá le ve nová ná ánály že API (Active Phármáceuticál Ingredients) á le c ivy ch 
pr í právku , hodnocení  stábility le c iv, vy voji vhodne  ánályticke  metody, otá žká m 
enántiomerní  c istoty le c iv, problemátice stánovení  le c iv v biologicke m máteriá lu 
á v neposlední  r áde  žá sádá m sprá vne  láborátorní  á vy robní  práxe. Dáls í m povinny m 
pr edme tem vyuc ovány m kátedrou jsou Biologická  le c ivá, jejichž  vy žnám 
v poslední ch dváceti letech ráketove  stoupá . Z povinne  volitelny ch to jsou 
Technologie synteticky ch le c iv, Genová  terápie, Vy vojove  sme ry v oblásti chemicky ch 
le c iv, Zá klády molekulove ho modelová ní  le c iv, Bioánályticke  hodnocení  le c iv 
á Pokroc ilá  fármáceutická  ánály žá. Ve studijní m prográmu Zdrávotnická  bioánálytiká 
(bákálá r ske  studium) kátedrá žábežpec uje pr edme ty Anály žá exogenní ch lá tek 
v biologicke m máteriá lu á Sprá vná  láborátorní  práxe. V návážují cí m mágisterske m 
studiu pák kátedrá nábí ží  volitelny  pr edme t Anály žá chemicky ch le c iv.  

Vy žnámnou á c ásove  ná roc nou roli v pedágogicke  c innosti pr edstávuje vedení  
diplomovy ch prácí , vesme s experimentá lní ho chárákteru, roc ne  je u spe s ne  obhá jeno 
30–40 prácí . Popsáná  pedágogická  c innost je žábežpec ová ná v souc ásnosti 
3 profesory, 4 docenty á 6 odborny mi ásistenty. Nejžkus ene js í  uc itele  kátedry se 
káž doroc ne  v roli exáminá toru  u c ástní  i máráto nu stá tní ch žá ve rec ny ch žkous ek. 

Rigorózní řízení 

Kátedrá žábežpec uje vykoná ní  stá tní  rigorosní  žkous ky v oboru Fármáceutická  
chemie c i Fármáceutická  ánály žá. Zá celou dobu existence rigoro žní ho r í žení  

Kolektiv katedry v roce 2019 
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probe hly stovky u spe s ny ch obhájob rigoro žní ch prácí  á žkous ek umož n ují cí ch 
ží ská ní  titulu PhármDr. 

Doktorské studium 

Ná kátedr e jsou ákreditová ny dvá doktorske  studijní  prográmy Fármáceutická  
chemie á Fármáceutická  ánály žá (dr í ve Kontrolá chemicky ch le c iv). Jedná  se 
o nejvys s í  stupen  vysokos kolske ho vžde lá ní , kátedrá žá celou dobu sve  existence 
vychoválá mnoho desí tek vynikájí cí ch odborní ku , kter í  nás li uplátne ní  
ve fármáceuticke m s kolství , ve fármáceuticke m vy žkumu c i ve vy robe  le c iv. Aktuá lne  
v uvedeny ch doktorsky ch prográmech studuje 13 doktorándu , ž toho je 5 
žáhránic ní ch studentu . 

Výzkumná činnost 

Ve decky  vy žkum byl od poc á tku existence kátedry žáme r en ná studium žá vislostí  
meži chemickou strukturou á u c inkem nove  pr ipráveny ch slouc enin, potenciá lne  
u c inny ch ántineoplásticky, protižá ne tlive , ántibákteriá lne , ántifungá lne , popr . 
ánthelminticky. V poslední ch tr iceti letech je žde prová de n žá kládní  vy žkum lá tek 
v oblásti chemie pyrážinkárboxylove  kyseliny. Hlávní  požornost se soustr eďuje 
žejme ná ná derivá ty pyrážinu s pr edpoklá dány m u c inkem ántituberkuloticky m. 
V souvislosti s rožvojem poc í tác ove  techniky á její m žává de ní m do vy voje le c iv se 
ve vy žkumu kátedry uplátn ují  žá klády "Computer-Aided Drug Design" (CADD). 
Molekulove  modelová ní , nápr . docking nebo molekulová  dynámiká jsou 
poc í tác ovy mi simulácemi, ktere  pr edpoví dájí  teoreticke  interákce ligándu s cí lovy mi 
strukturámi (enžym, receptor, tránsporte r, ...). Fármákoforovy  skrí nink jáko du lež ity  
ná stroj fármáceuticke  chemie je velmi efektivní  pr í stup k CADD. Již  ví ce než  5 let 
má me k disposici softwárovy  bálí c ek MOE (Moleculár Operáting Enviroment), ktery  
využ í vá me ják v pregráduá lní m, ták v doktorske m studiu. Ná s  vy žkum reflektuje 
rovne ž  nejnove js í  trendy v chemicke  synte že („želená  chemie“, využ í vá ní  
mikrovlnámi ásistovány ch chemicky ch reákcí ) á souc ásne  mož nosti áutomátižáce 
pro purifikáci slouc enin (prepárátivní  chromátográfie). Pr ibliž ne  od roku 2000 je 
ná kátedr e prová de n žá kládní  vy žkum lá tek typu ážáftálocyáninu : jejich synte žá, 
fotofyžiká lní  á fotochemicke  me r ení . Lá tky jsou žkoumá ny vžhledem ke svy m 
vy hodny m vlástnostem umož n ují cí m áplikáci ve fotodynámicke  terápii ná doru , jáko 
žhá s ec u  fluorescence v DNA hybridižác ní ch sondá ch á senžoru . Požornost je 
ve nová ná prákticky m i teoreticky m áspektu m fluorescenc ní ho žá r ení  á jeho 
potenciá lu v senžoricky ch áplikácí ch. Cí lem je prohloubení  teoreticky ch áspektu  
žmí ne ny ch jevu  á jejich mož ne ho využ ití  v oblásti fármáceuticke  chemie, molekulá rní  
biologie á pr í bužny ch disciplí n.  

Nosny m prográmem vy žkumu ná kátedr e jsou dá le fármáceutickoánályticke  
á bioánályticke  studie le c iv s využ ití m sepárác ní ch metod. Vy žkum je žáme r en 
ná využ ití  moderní ch chromátográficky ch á elektromigrác ní ch metod použ í vány ch 
v ánály že le c iv á le c ivy ch pr í právku , v oblásti ánály žy le c iv á potenciá lní ch le c iv 
v biologicke  mátrici. Požornost je dá le ve nová ná válidácí m bioánályticky ch metod 
á techniká m u práv vžorku  pr ed ánály žou. Du ráž je kláden pr edevs í m ná využ ití  HPLC 
á UHPLC ve spojení  s hmotnostní  spektrometrií  á táke  ná moderní  trendy v oblásti 
ánály žy le c iv.  
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C lenove  kátedry se žápojují  do vy žkumne  c innosti v te chto tr ech ve decky ch 
skupiná ch:  

 Ná vrh á vy voj novy ch ántimikrobiá lní ch le c iv  
(vedoucí : prof. PhármDr. Mártin Dolež ál, Ph.D.),  

 Vy žkumná  skupiná ážáftálocyáninovy ch bárviv  
(vedoucí : prof. PhármDr. Petr Zimc í k, Ph.D.),  

 Vy žkumná  skupiná fármáceuticke  ánály žy (vedoucí : doc. PhármDr. Rádim 
Kuc erá, Ph.D.). Sámožr ejmostí  je mežikátedrová  spoluprá ce v rá mci fákulty, 
spoluprá ce v rá mci C R i žápojení  do mežiná rodní ch ve decky ch ty mu . 

Přístrojové vybavení 

Kátedrá disponuje relátivne  rožsá hly m á moderní m vybávení m, k ne muž  pátr í  
nápr . elementá rní  ánályžá tor Micro Cube; Autoláb PGSTAT101; Shimádžu UV-
2401PC 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 syste my; LC/MS syste m – Shimádžu, Thermo; CE – 
Agilent; GC/MS syste m. 

Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni 

Meži nejvy žnámne js í  pártnery lže žár ádit: Generi Biotech s.r.o., Hrádec Krá love , 
pr í prává konjugá tu  žhá s ec u  fluorescence s oligonukleotidy, jejich testová ní ; 
University of Mánitobá (Winnipeg, Kánádá), prof. Victor Nemykin, 
spektroelektrochemická  me r ení  á teoreticke  vy poc ty hládin molekulovy ch orbitálu  
nás ich vžorku ; Kuwáit University (Kuvájt), prof. Sáád Mákhseed, fotofyžiká lní  me r ení  
á stánovová ní  fotodynámicke  áktivity in vitro u vžorku  spoluprácují cí ho prácovis te ; 
Ivánovo Státe University of Chemicál Technology (Ivánovo, Rusko), prof. Pável 
Stuž in, synte žá novy ch typu  ážáftálocyáninu , fotofyžiká lní  me r ení  vžorku  
spoluprácují cí ho prácovis te ; 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 testová ní  novy ch ántituberkulotik; 
Chemicky  u stáv, Pr í rodove decká  fákultá UKo Brátislává, SR (dr. K. Krá ľová , CSc.), 
testová ní  herbicidní  áktivity derivá tu  pyrážin á thiážolu; Centrál Europe Leuven 
Strátegic Alliánce, spoluprá ce Univeržity Kárlová s KU Leuven, Belgie, Structure-
básed design of new ántituberculár medicines; Open Innovátion Drug Discovery (Eli 
Lilly), 2014 – dosud testová ní  le c iv; Univeržitá Komenske ho v Brátisláve , 
Fármáceutická  fákultá (Mgr. Pávol Jež ko, Ph.D.) – vy voj ántibákteriá lní ch le c iv, 
poc í tác em podporovány  vy voj le c iv; strátegicky  pártner projektu EFSA-CDN – 
prof. Des Richárdson ž University of Sydney, Austrá lie. 

Publikační aktivita 

Zá pádesá tilete  období  je obtí ž ne  vybrát že stovek publikácí  ty nejvy žnámne js í , 
žde jsou álespon  tr i pr í klády ž poslední  doby:  
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 Zitko, J.; Dolež ál, 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  r ádí  meži c tyr i neju spe s ne js í  prácovis te  
fákulty. V poslední ch 15 letech bylo reáližová no ví ce než  230 publikácí  v prestiž ní ch 
(impáktovány ch) c ásopisech. Prácovní ci kátedry jsou áutory i ne koliká ná rodní ch 
c i mežiná rodní ch pátentovy ch pr ihlá s ek.  

Kátedrá nežánedbá vá  áni tvorbu uc ební ch textu , v tomto ohledu návážuje 
ná bohátou trádici. Nelže opomenout ste ž ejní  monográfii MELICHAR, B. á kol.: 
Chemická  le c ivá. 3. pr eprácováne  vydá ní , Práhá: Avicenum 1987. Táto monográfie 
me lá žá sádní  pr í nos pro cele  fármáceuticke  s kolství  (1. vydá ní  v r. 1972) á rovne ž  
velky  vy žnám pro fármáceutickou práxi. 

Ocenění 

Prof. PhármDr. Petr Zimc í k, Ph.D. v roce 2010 ží skál cenu Alfredá Báderá 
žá bioorgánickou á bioánorgánickou chemii. Cenu ministrá s kolství , mlá dež e 
á te lovy chovy pro vynikájí cí  studenty á ábsolventy Ph.D. studiá pro rok 2012 ží skálá 
PhármDr. Veroniká Nová ková , Ph.D. Z poslední  doby lže jmenovát u spe chy nás ich 
Ph.D. studentu  Mgr. Luká s e Lochmáná (2017) á Mgr. Bárbory Servusove -Ván á skove  
(2015), kter í  ží skáli 2. mí stá v soute ž i „Cená Sánofi žá fármácii“ orgánižováne  
ve spoluprá ci s Fráncoužsky m velvyslánectví m v C R á láureá tem Nobelovy ceny Jeán-
Márie Lehnem. Nás i postgráduá lní  studenti se právidelne  umisťují  ná pr ední ch 
mí stech Studentske  ve decke  konference. 

Granty, projekty 

R ádá projektu , kde se c lenove  kátedry podí leli jáko r es itele  c i spolur es itele : 
evropske  projekty COST, GA C R, GA UK, FRVS , AZV C R (IGA MZ), CELSA, Erásmus+ áj. 

Organizace konferencí 

Prácovní ci kátedry se právidelne  podí lejí  ná orgánižáci konferencí , nápr . „Synte žá 
á ánály žá le c iv“ ve spoluprá ci s C eskou fármáceutickou spolec ností  C LS JEP, letos se 
bude konát již  48. roc ní k. Z mežiná rodní ch ákcí  lže pr ipomenout velmi u spe s nou ákci 
4th Meeting of the Pául Ehrlich MedChem Euro-PhD Network, 20. – 22. c ervná 2014, 
Hrádec Krá love . V roce 2019 prácovní ci kátedry pr iprávili mežiná rodní  11th Joint 
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Meeting on Medicinál Chemistry 27. – 30. c ervná 2019 v Práže, ktery  byl mj. ve nová n 
50. vy roc í  žálož ení  Fármáceuticke  fákulty UK. Akce probe hlá náví c pod žá s titou 
Europeán Federátion for Medicinál Chemistry. 

Kátedrá fármáceuticke  chemie á fármáceuticke  ánály žy pr edstávuje v roce 2019 
ják personá lne , ták ž hlediská pr í strojove ho vybávení  dobr e konsolidováne  vy ukove  
á ve deckovy žkumne  prácovis te , ktere  má  vs echny pr edpoklády pro dáls í  rožvoj. 

 

210 Katedra farmaceut ické technolog ie  

Vedoucí katedry: 

 prof. RNDr. PhMr. Hubert Z á c ek, DrSc. (1971–1986) 

 doc. RNDr. Milán R ehulá, CSc. (1986–1990) 

 doc. RNDr. Mirosláv Muž í k, CSc. (1990–1998) 

 prof. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc. (1998–2000) 

 doc. RNDr. Pável Dolež ál, CSc. (2000–2011) 

 doc. RNDr. Milán R ehulá, CSc. (2011–2014) 

 doc. PhármDr. Zden ká S klubálová , Ph.D. (2015–dosud) 

Výuka 

Pro studenty oboru Fármácie žájis ťuje Kátedrá fármáceuticke  technologie (KFT) 
vy uku r ády pr edme tu . Hlávní m vyuc ovány m pr edme tem je Fármáceutická  
technologie 1 á Fármáceutická  technologie 2 v rožsáhu 4 h pr edná s ek á 5 h prákticke  
vy uky ty dne . Vy uká je žáme r ená pr edevs í m ná obecne  áspekty formuláce le kovy ch 
forem, le kopisne  pož ádávky, využ ití  pomocny ch lá tek, technologii vy roby le kovy ch 
forem á kontrolu jejich kválity. Práktická  vy uká studentu m umož n uje ží ská ní  
žá kládní ch dovedností  potr ebny ch pro mágistráliter pr í právu (žá kládní  práktiká) 
á vy robu á hodnocení  le c ivy ch pr í právku  (speciá lní  práktiká). Ná roc ne js í  te mátá jsou 
žájis te ná seminá rní  vy ukou, v ní ž  jsou studenti vedeni k propojení  teoreticky ch 
á prákticky ch informácí  nejen ž Fármáceuticke  technologie, ále i souvisejí cí ch 
pr edme tu , nápr . Fyžiká lní  chemie, Fármákologie, Fármáceuticke  pe c e.  

Krome  konvenc ní ch le kovy ch forem jsou nedí lnou souc á stí  vy uky táke  moderní  
le kove  syste my pro r í žene  uvoln ová ní  le c ivá (drug delivery systems) nebo jeho 
doruc ení  ná cí lene  mí sto (tárgeting). Podle áplikác ní ch skupin (perorá lní , 
párenterá lní , oc ní , tránsdermá lní , váginá lní ) jsou studentu m prežentová ny principy 
modifikác ní ch u práv. Požornost je ve nová ná volbe  novy ch moderní ch pomocny ch 
lá tek, žejme ná polymeru  á kopolymeru , á jejich kombinácí m, využ ití  moderní ch 
technologicky ch postupu , jáko je nápr . potáhová ní , sprejove  sus ení , koprocesová ní . 
Kátedrá pru be ž ne  reáguje ná rychly  vy voj v oblásti le kovy ch forem, novy ch 
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excipientu  á novy ch metod žprácová ní .  

Z povinny ch pr edme tu  je nutne  žmí nit pr edme t Zdrávotnicke  prostr edky, 
ve ktere m je studentu m pr iblí ž en žá kládní  sortiment ždrávotnicky ch potr eb, 
vysve tlená jejich funkce s du rážem ná sprá vnou volbu á použ ití . 

Pr edme t Fyžiká lní  žá klády le kovy ch forem sežnámuje studenty s obecny mi 
principy uplátn ují cí mi se pr i formuláci le c ivy ch pr í právku  á jejich stábiližáci, 
pr i modifikáci uvoln ová ní  á cí lení  le c iv. 

Dále katedra zajišťuje výuku řady výběrových předmětů: 

U vod do industriá lní  fármácie, Pru myslová  vy robá fármáceuticky ch pr í právku  I 
á II á Vy voj le c ive ho pr í právku I á II jsou pr edme ty žác lene ne  do profiláce v oboru 
Fármáceutická  technologie. Vy uká je žájis ťová ná erudovány mi odborní ky ž podniku  
Zentivá á Tevá. Vy uká pr edme tu Pru myslová  vy robá fármáceuticky ch pr í právku  je 
žáme r ená ná vy robní  technologie á pru myslovou vy robu le c ivy ch pr í právku  á je 
doplne ná odbornou stá ž í  ve jmenovány ch podnicí ch. Cí lem pr edme tu Vy voj le c ive ho 
pr í právku je prove st studenty slož ity m postupem vy voje le c ive ho pr í právku od volby 
áktivní  lá tky, le kove  formy, pomocny ch lá tek, áž  po finá lní  hodnocení  pr í právku .  

Dáls í m vy be rovy m pr edme tem v uvedene  profiláci jsou Vybráne  metody 
fármáceuticke  technologie. Tento pr edme t umož n uje studentu m ží skát hlubs í  
teoreticke  i prákticke  žnálosti v oblásti speciáližovány ch vy robní ch á kontrolní ch 
metod fármáceuticke  technologie. 

Technologicky ná roc ne  pr í právy žprostr edková vá  pr edme t Nemocnic ní  pr í prává 
le c ivy ch pr í právku , v ne mž  je pr iblí ž ená individuá lní  pr í prává, pr í prává sterilní ch 
pr í právku , rižikove  pr í právy (hážárd drugs) á pr í prává cytostátik v nemocnic ní ch 
le ká rná ch. Souc á stí  vy uky pr edme tu je táke  práktická  stá ž  studentu . 

Pr edme t Kosmetologie pro fármáceuty poskytuje studentu m vybráne  informáce 
ž oblásti kosmetologie á tí m žájis ťuje jejich budoucí  odborny  pr í stup pr i vy be ru 
kválitní ch kosmeticky ch pr í právku  do sortimentu le ká ren. 

Pr edme t Technologie homeopáticky ch pr í právku  poskytuje posluchác u m 
žá kládní  informáce o podstáte  á vy robe  homeopáticky ch pr í právku . Sežnámuje je 
táke  se žá kládní mi pr í právky vyskytují cí mi se v sortimentu le ká ren. 

Kátedrá žájis ťuje rovne ž  diplomove  prá ce studentu  á rigoro žní  prá ce ábsolventu  
(PhármDr.). Káž doroc ne  se ná KFT obhájuje ví ce než  40 te chto prácí . 

Aktivní  pr í stup ákádemicky ch prácovní ku  KFT se uplátn uje i v u spe s ne m r es ení  
grántovy ch projektu  podporují cí ch vy uku, ž poslední  doby nápr . projekt Inováce 
studijní ho prográmu Fármácie ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy, projekt 
Zvy s ení  kválity vžde lá vá ní  ná UK á jeho relevánce pro potr eby trhu prá ce, IRP 2016-
2018 Závedení  nove ho pr edme tu „Vybráne  metody fármáceuticke  technologie“, IRP 
2019-2020 Inováce žá kládní ch prákticky ch cvic ení  ž Fármáceuticke  technologie.  
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Pedágogicky  kontákt s fármáceutickou práxí  reáližuje kátedrá nápr í klád 
ve spoluprá ci s IPVZ prostr ednictví m kuržu  kválifikovány ch osob pro fármáceuticky  
pru mysl á pr i dos kolová ní  á átestácí ch v oboru Fármáceutická  technologie. Vy rážne  
se ángáž uje táke  v Le kopisne  komisi MZC R v sekcí ch Fármáceuticke  technologie 
á Le ká renske  sekci, á v Evropske  le kopisne  komisi ve S trásburku ve skupine   
12 – Doságe forms. 

Vědecko-výzkumná činnost 

Vy žkum kátedry je prová de n ve tr ech vy žkumny ch skupiná ch se žáme r ení m 
ná žá kládní  i áplikovány  vy žkum v oblásti le kovy ch forem:  

 ve skupine  vedene  gárántem ákreditováne ho oboru Fármáceutická  technologie 
doc. S klubálovou,  

 ve vy žkumne  skupine  prof. Pá vká ná pomeží  Fármáceuticke  technologie 
á Fármákologie á toxikologie žáme r eny ch ná cí lení  le c ivá do bune k imunitní ho 
syste mu, 

 ve vy žkumne  skupine  prof. Vá vrove  ná pomeží  Fármáceuticke  technologie 
á Fármáceuticke  chemie se žáme r ení m ná tránsport le c iv kož ní  bárie rou. 

Prácovní  skupiná vedená  doc. PhármDr. Zden kou S klubálovou, Ph.D. se žáme r uje 
ná žá kládní  i áplikovány  vy žkum v oblásti formuláce le c ivy ch pr í právku , modifikáce 

Katedra na snímku z února 2005 
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uvoln ová ní  le c iv á vy voje nosic u  pro jejich cí lenou distribuci: 

1. Fráktá lní  áspekty sypne ho á konsolidác ní ho chová ní  fármáceuticky ch párti-
kulá rní ch máteriá lu .  

2. Proces lisová ní  á jeho ovlivne ní  použ ity mi excipienty, jejich vlástnostmi  á meto-
dámi jejich žprácová ní , nápr . co-processing á gránuláce, s metodicky m využ ití m 
rovnic sypá ní , rovnic lisová ní , žá žnámu sí lá–drá há, testu stresove  reláxáce, 
kinetiky drcení  táblet. Specifickou c á st tvor í  státisticke  plá nová ní  á mátemáticke  
modelová ní  ve spoluprá ci s doc. Duintjer Tebbensem (Kátedrá biofyžiky 
á fyžiká lní  chemie). 

3. Ovlivne ní  biodostupnosti le c iv pr í právou mátricovy ch syste mu  s prodlouž eny m 
nebo žrychleny m uvoln ová ní m nebo cí leny ch do kolonu á žvy s ení  rožpustnosti 
le c iv pr í právou interáktivní ch sme sí , liquisolid syste mu  á sámoemulgují cí ch 
syste mu .  

4. Pr í prává mikro- á nánodisperžní ch biodegrádovátelny ch syste mu  s le c ivy 
ž komerc ní ch i originá lne  syntetižovány ch polyesteru  á oligoesteru  álifáticky ch 
hydroxykyselin s lineá rní , ve tvenou á blokovou konstitucí  molekuly pro áplikáci 
ná sližnice, ná ku ž i nebo k implántáci á pr í prává lipidicky ch nosic u  pro dermá lní  
á tránsdermá lní  áplikáci le c iv. 

5. Formulác ní  á stábilitní  studie pr í právku , žejme ná pediátricky ch, pro mágistráli-
ter pr í právu v nemocnic ní  le ká rne  s pr í mou ná vážností  ná ná rodní  le kopis 
á práxi. 

6. Relátivne  novou oblástí  je vy voj lyofiližá tu  pro orá lní  áplikáci vákcí n, imuno-
protekci á desenžibiližáci. 

Kátedrá gárántuje doktorske  studium (Ph.D.) oboru Fármáceutická  technologie 
se stándárdní  dobou studiá 4 roky. V souc ásnosti je v DSP 15 studentu  (2 ž toho 
žáhránic ní ), ž toho 4 v kombinováne  forme . V poslední ch c tyr ech letech obhá jilo 
(k 10. 2. 2019) disertác ní  prá ci 7 studentu , dvá prá ci fináližují . Te mátá již  obhá jeny ch 
c i probí hájí cí ch doktorsky ch prácí  odpoví dájí  žáme r ení  oboru ná technologicke  
áspekty vy voje, pr í právy á vy roby le kovy ch forem á fármáceuticke  nánotechnologie. 

V oboru Fármáceutická  technologie je mož no ná kátedr e konát hábilitác ní  r í žení  
á r í žení  ke jmenová ní  profesorem táke  uchážec u m ž jiny ch institucí . V souc ásne  dobe  
se jedná  o jedine  prácovis te  s ákreditácí  pro jmenovácí  r í žení  v C R. 

Vy žkumnou áktivitu žájis ťují  dlouhodobe  projekty, nápr . MSM 1116000 Vy voj, 
pr í prává á technologie le c iv (1999–2004), MSM 00221620822 Vy žkum novy ch 
le kovy ch struktur (2005–2011), Prográm UK P40 Prvouk Vy voj á studium le c iv 
(2012–2016), Prográm UK Progres Vy voj á studium le c iv (2017–2021).  

Prácovní ci kátedry jsou r es iteli á spolur es iteli projektu  TAC R (TA01010128, 
2011-2015), MPO (FV40365, MPO-Trio, 2019-2021), GAC R (nápr . 17-06841S, 2017-
2019), GAUK (nápr . 322315/2015; 850617/2016; 1286218/2018; 70119/2019) 
á jsou žápojeni do mežiná rodní ch projektu  (H2020 EU UNGAP, GAC R-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 spolec ností  GKSS Reseárch Center Geesthácht GmbH, s Institutem procesní ho 
inž eny rství  Brátislává (prof. Peciár) á dá le s c esky mi pártnersky mi univeržitámi: 
Fármáceutickou fákultou VFU Brno (doc. Vetchy ), Univeržitou Párdubice 
(doc. Komersová ), VS CHT Práhá (prof. Zá mostny ), VUT Brno (doc. Sve rá k) á dáls í mi, 
vc etne  komerc ní ch subjektu . 

Prácovní ci kátedry jsou áutory á spoluáutory ne koliká pátentu  v oblásti 
tránsdermá lní  áplikáce ántidot nervove  párályticky ch lá tek, implántác ní  áplikáce 
protiná dorovy ch chemoterápeutik, nosic u  pro oromukosá lní , žejme ná sublingvá lní  
áplikáci fyžiologicky áktivní ch lá tek á táke  áutory á spoluáutory už itny ch vžoru , nápr . 
Kompožice urc ená  k másá ž í m, áj. 

Prácovní ci kátedry jsou áutory á spoluáutory publikácí  v odborny ch c ásopisech, 
primá rne  v impáktovány ch, á mnohá ábstráktu  ve sborní cí ch ž ve decky ch konferencí . 
Poskytují  rovne ž  konžultác ní  c innost v oblásti le kovy ch forem. 

 

220 Katedra soc iáln í a k l in ické farmac ie  

Vedoucí katedry:  

 doc. RNDr. PhMr. Vá cláv Rusek, CSc. (1993–1994) 

 prof. RNDr. Jir í  Vlc ek, CSc. (1994–2019) 

 doc. PhármDr. Josef Mály , Ph.D. (od 2019) 

Zástupce vedoucího katedry:  

 doc. RNDr. Stánislává Hártlová , CSc. (1993–2003) 

 doc. PhDr. Kárel Krá l, CSc. (2003–2006) 

 PhármDr. Helená Máres ová  (2006–2015) 

 doc. PhármDr. Josef Mály , Ph.D. (2016–2019) 

 PhármDr. Mártin Dosede l, Ph.D. (od 2019) 

Kátedrá sociá lní  á klinicke  fármácie (KSKF) bylá ustávená k 1. žá r í  1993 v pr í me  
ná vážnosti ná Kátedru orgánižáce á r í žení  fármácie (KOR ). Ná poc á tku byl vedení m 
KSKF pove r en doc. RNDr. PhMr. Vá cláv Rusek, CSc., od roku 1994 po cele  ná sledují cí  
c tvrtstoletí  bylo její  vedení  spjáto s osobností  prof. RNDr. Jir í ho Vlc ká, CSc. 

Cí lem áktivit kátedry je vžde lá vát nejen pregráduá lní  á postgráduá lní  studenty, 
ále i odbornou á láickou ver ejnost v oblástech klinicke  á sociá lní  fármácie á rožví jet 
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vy žkum terápeuticke  hodnoty le c iv v reá lne m ž ivote  á v sociá lní ch áspektech 
fármácie. KSKF se dá le podí lí  ná žvys ová ní  ve decke  erudice odborní ku  v oblásti le c iv 
á jejich mož ne m žápojení  do ve decko-pedágogicke  kárie ry v oborech klinická  
á sociá lní  fármácie. Kátedrá táke  orgánižuje dve  nádstávbove  formy ve decko-
informác ní  áktivity. Již  od roku 1994 to je Le kove  informác ní , žáme r ene  
ná porádenství  á kontinuá lní  vžde lá vá ní  odborne  ždrávotnicke  ver ejnosti v oblásti 
fármákoterápie, á od roku 2014 Univeržitní  centrum klinicke  fármácie, urc ene  
pro speciáližác ní  á kontinuá lní  vžde lá vá ní  v klinicke  fármácii. 

Pr edchoží  kátedrá (KOR ) pu sobilá ná fákulte  25 let á vnitr ne  se de lilá ná c tyr i 
odde lení  – sociá lní  fármácie, orgánižáce á ekonomiká vy roby á rožde lová ní  le c iv, 
le ká renství  á de jiny fármácie. V c ele kátedry stá l dlouhodobe  prof. RNDr. PhMr. Ján 
Solich, CSc., k její m pr ední m postává m pák pátr ili mj. doc. RNDr. Stánislává Hártlová , 
CSc., doc. RNDr. PhMr. Vládimí r Smec ká, CSc., doc. RNDr. PhMr. Vá cláv Rusek, CSc., 
RNDr. Dus án Chlápek, CSc., á PhármDr. Jir í  Zych, CSc., ktery  je táke  áutorem první ch 
skript o sociá lní  fármácii v C eske  republice. Kolektiv tehdejs í  kátedry se žác ál 
rožpádát po sámetove  revoluci, kdy se perspektivní  str ední  generáce uc itelu  kátedry 
žápojilá do podnikátelske  c innosti á ví ceme ne  ukonc ilá ákádemickou c innost.  

Spektrum áktivit souc ásne  KSKF je dáleko s irs í , odpoví dá  vy vojovy m trendu m 
v dáne  oblásti. Její  áktuá lní  ty m se speciáližuje ják ná spolec enskove dní  (populác ní  
áspekty), ták ná klinicke  obory (individuá lní  áspekty) á kultivuje tí mto rožvoj 
klinicke  fármácie, fármáceuticke  pe c e á sociá lní  fármácie nejen ve decky mi projekty, 
ále i populárižácí  te chto disciplí n, psání m odborny ch textu  á monográfií , por á dá ní m 
ná rodní ch á mežiná rodní ch sympožií , udrž ová ní m mežiná rodní ch kontáktu  á áktivní  
u c ástí  ná postgráduá lní m vžde lá vá ní  fármáceutu . 

Vy uká ná KSKF je žá roven  žáme r ená ná pácientá á spolec nost á probí há  
v souládu s moderní mi trendy, vc etne  snáhy logicky propojit sociá lní  á klinickou 
fármácii. Kátedrá je v u žke m kontáktu s práxí  spjátou s le kovou politikou 
á poskytová ní m le ká renske  á klinickofármáceuticke  pe c e, což  potvržují  dosud 
ží skáne  speciáližováne  žpu sobilosti (átestáce) odborny ch ásistentu  v oborech 
ver ejne ho c i nemocnic ní ho le ká renství  (4x) á klinicke  fármácii (3x) á pr í prává 
dáls í ch kolegu  v te chto oborech. Kátedrá náví c spoluprácuje se s irokou skupinou 
odborní ku  ž práxe. Vy žnámná  c á st vyuc ovány ch pr edme tu  je vedená formou 
interáktivní  kontáktní  vy uky vc etne  využ ití  e-leárningu v prostr edí  Moodle UK 
(podporá elektronicke ho vžde lá vá ní  Univeržity Kárlovy), hlásovácí ho žár í žení  
TurningPoint á le ká renske ho trenáž eru, kde probí há  ná cvik dispenžác ní  c innosti 
á komunikáce. 

Studenti se s KSKF setkájí  již  od první ho u seku pregráduá lní ho studiá fármácie, 
kdy se v pr edme tu Historie á orgánižáce fármácie sežnámují  s historicky mi kor eny 
á vy vojovy mi peripetiemi oboru. Souc ásne  probí há  i vy uká pr edme tu Zá klády 
le ká renství , poskytují cí  žá kládní  žnálosti o le ká rne  á vybrány ch le kovy ch formá ch. 
V dáls í ch u secí ch studiá kátedrá gárántuje povinne  pr í právne  pr edme ty 
Zdrávotnická  psychologie, Prá vo á etiká pro fármáceuty, Ekonomiká á mánágement 
fármáceuticke  práxe á Komunikáce pro fármáceuty. Ve vs ech te chto pr edme tech je 
snáhou vy uku bežprostr edne  prová žát s konkre tní  problemátikou fármácie. To plne  
plátí  i o dáls í ch pr edme tech, jáko jsou Le ká renství  á Odborne  práxe v le ká rne . 
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Jední m ž pilí r u  povinne  vy uky fármácie je Sociá lní  fármácie. Velky  du ráž je 
v tomto pr edme tu kláden ná vní má ní  fármácie v kontextu ždrávotnicke ho syste mu, 
r es ení  populác ní ch áspektu  fármákoterápie á efektivní  využ í vá ní  ná stroju  le kove  
politiky. KSKF se podár ilo jáko první  v C eske  republice žáhrnout do vy uky sociá lní  
fármácie vy uku ž oblásti fármákoepidemiologie, fármákoekonomiky á sprá vne  prá ce 
s odborny mi informácemi o le c ivech. Tyto áspekty jsou pák dá le prákticky tre nová ny 
v rá mci pr edme tu  orientovány ch ná pácientá. 

Meži pr edme ty žáme r ene  ná pácienty pátr í  Klinická  fármácie I, která  integruje 
fármákologicke  požnátky o le c ivech á požnátky o pátofyžiologii onemocne ní  
v u váhá ch nád rácioná lní  volbou le c iv u konkre tní ho pácientá. Vlástní  rožbor 
fármákoterápie individuá lní ho pácientá je i souc á stí  žkous ky, pr ic emž  du ráž je 
kláden ná pochopení  cí lu  le c by, mož ny ch fármákoterápeuticky ch 
á nefármákologicky ch strátegií  le c by á ná žnálost hlávní ch indikácí  á kontráindikácí  
á než á doucí ch u c inku  le c iv. Studenti mohou sve  žnálosti v oboru dá le rožví jet v rá mci 
vnitr ní ho žáme r ení  v klinicke  fármácii, ktere  bylo žáhá jeno pr i restrukturáližáci 
pregráduá lní ho studiá fármácie v ákádemicke m roce 2017/2018. Kátedrá v tomto 
sme ru žás tiťuje pr edme ty Klinická  fármácie II, Klinicko-fármáceutická  pe c e, 
Fármákoepidemiologie á bežpec nost fármákoterápie á Interpretáce vybrány ch 
láborátorní ch vys etr ení . Velká  c á st te to speciáližováne  vy uky probí há  ná klinicky ch 
prácovis tí ch ve Fákultní  nemocnici Hrádec Krá love  pod vedení m internisty MUDr. 
Kárlá Mácká, CSc., klinicky ch fármáceutek PhármDr. Mártiny Már í kove  á PhármDr. 
Petry Rožsí válove , psychiátrá MUDr. Iváná Tu my, CSc., á revmátologá doc. MUDr. 
Tomá s e Soukupá, Ph.D. Do vy ukove  c innosti byli žápojeni i dáls í  žkus ení  externí  
klinic tí  fármáceuti. Ználost fármákoepidemiologie á principu  kultury bežpec í  pr i 
poskytová ní  ždrávotní  pe c e studenti tre nují  ná reá lny ch pr í pádech v kontextu 
souc ásny ch ná rodní ch á mežiná rodní ch trendu . 

Vy uká dáls í ch klí c ovy ch pr edme tu  KSKF, Fármáceuticke  pe c e I á II, probí há  
ve dvou semestrech á dosáhuje s pic kove  u rovne  v evropsky ch podmí nká ch. Smyslem 
á snáhou vy uky je pr ene st požnátky klinicke  á sociá lní  fármácie do fármáceuticke  
pe c e s du rážem ná využ í vá ní  dokládu  o u c innosti á bežpec nosti fármákoterápie, tj. 
v souládu s principy medicí ny žálož ene  ná du kážech (evidence-básed medicine). 
Nežbytny m pr edpokládem je náuc it studenty prácovát s ná stroji jáko jsou reviže 
fármákoterápie, informác ní  ždroje, žá klády fármákoepidemiologie, dokumentáce, áj. 
Vy uká je žálož ená ják ná pr edná s kove , ták ná interáktivní  seminá rní  vy uce, kdy jsou 
r es eny pr í pády konkre tní ch pácientu  ž ru žny ch prostr edí , ve ktery ch je poskytová ná 
fármáceutická  pe c e (le ká rná, klinická  odde lení  nemocnice, domá cí  pe c e ápod.). Velky  
du ráž je kláden ná dostátec ne  vní má ní  symptomátologie, vy cvik v monitorová ní  
vybrány ch biochemicky ch á fyžiká lní ch párámetru  á jejich intepretáci. Nežbytnou 
souc á stí  je prákticky  ná cvik prá ce s le kovy mi formámi, jednoduchy mi diágnosticky mi 
testy, áplikác ní mi pomu ckámi á selfmonitoringu u pácientu  s kárdiováskulá rní mi 
onemocne ní mi, diábetem mellitem, ástmá bronchiále c i chronickou obstrukc ní  plicní  
nemocí . Cí lem pr edme tu  je náuc it studenty uplátnit principy á ná stroje 
fármáceuticke  pe c e u jednotlivy ch nosologicky ch jednotek, symptomu  á ru žny ch 
skupin pácientu  á pr ispe t ták k individuáližáci á optimáližáci terápie.  

K tomu jsou využ í vá ny dve  strátegie, á to máximáližáce u c inku  terápie 
á minimáližáce rižik terápie. Z didákticky ch du vodu  byly vyvinuty álgoritmy, jáko 
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jsou nápr . álgoritmus tr í  pilí r u  (mánágement než á doucí ch u c inku ) á SAZE (signá l-
ánály žá-žme r ení -elimináce), ktere  mj. nápomá hájí  studentu m vyhodnotit u dáje 
pácientu . 

Cí lem vy uky klinicky orientovány ch pr edme tu  je, áby budoucí  fármáceutic tí  
profesioná love  žvlá dáli žá kládní  c innosti á pr í stupy ják klinickofármáceuticke  práxe, 
ták i le ká renske  pe c e. Je nežbytne , áby byli schopni identifikovát rožsáh á kválitu 
informácí  potr ebny ch k vymežení  á provedení  kválifikováne ho rožhodnutí  
vedoucí ho k dosáž ení  cí lu  fármákoterápie á souc ásne  k sní ž ení  její ch rižik.   

KSKF má  dí ky doktorske mu studiu v klinicke  á sociá lní  fármácii nejrožsá hlejs í  
vy žkumnou áktivitu v te chto oborech v C eske  republice. Ve spoluprá ci s kátedrou 
prácuje Oborová  rádá pro klinickou á sociá lní  fármácii, pr ic emž  v podmí nká ch KSKF 
do roku 2018 obhá jilo dižertác ní  prá ci 19 uchážec u  v oboru Klinická  fármácie, 25 
v oboru Sociá lní  fármácie – le ká renství  á 7 v oboru Klinická  á sociá lní  fármácie. 
Prácovis te  spln uje te ž  podmí nky pro hábilitáce á jmenovácí  r í žení  v dány ch oborech. 
V roce 2008 byl jmenová n první  profesor v oboru klinická  á sociá lní  fármácie 
(prof. RNDr. Jir í  Vlc ek, CSc.) á v roce 2019 bylá v tomto oboru u spe s ne  ukonc ená dve  
hábilitác ní  r í žení  (doc. PhármDr. Dánielá Fiálová , Ph.D., á doc. PhármDr. Josef Mály , 
Ph.D.). 

Ják již  bylo žmí ne no vy s e, KSKF se snáž í  obor rožví jet i formou komunikáce 
s odborní ky že žáhránic í . Kátedrá disponuje vy žnámny mi kontákty po cele m sve te  
á podí lelá se ná orgánižáci mežiná rodní ch odborny ch ákcí  – Workshops 
on Educátion in Pátient Oriented Phármácy (Hrádec Krá love , 1993), Ethicál ánd 

Katedra v roce 2010 
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Economicál Aspects of Phármácotherápy (Hrádci Krá love , 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. Vlc ek byl v letech 1999–2006 c lenem vy boru á v období  2004–
2006 prežidentem ESCP (Europeán Society on Clinicál Phármácy). Ná jár e 2019 byl 
ocene n primá torem me stá Práhy žá pr í nos pro kongresovou turistiku. Akádemic tí  
prácovní ci kátedry áktivne  prácují  ve FIP (Internátionál Phármáceuticál Federátion), 
ESCP c i ESPACOMP (Europeán Society of Pátient Adherence, Compliánce, ánd 
Persistence), podí leli se ná tvorbe  doporuc ení  pro žleps ení  bežpec nosti 
fármákoterápie v ád hoc komisi Evropske ho párlámentu á ná u rovni Sve tove  
ždrávotnicke  orgánižáce (WHO). Dlouhodobe  probí há  spoluprá ce s ECDC (Europeán 
Centre for Diseáse Prevention ánd Control) á byli jsme spolur es iteli dvou evropsky ch 
grántu . Stá le probí há  evropsky  gránt ve vy žve  Evropske  komise Horižont 2020 
ke sledová ní  rižik fármákoterápie u senioru  v evropsky ch žemí ch pod ná žvem 
EUROAGEISM H2020-FIP7 (hlávní  r es itelkou je doc. PhármDr. Dánielá Fiálová , 
Ph.D.). Kátedrá je ták jední m ž center vy žkumu v klinicke  fármácii v geriátrii 
ve str ední  Evrope . V neposlední  r áde  je tr ebá žmí nit, ž e žá jem meži žáhránic ní mi 
studenty o doktorske  studium v klinicke  á sociá lní  fármácii pr evys uje kápácitní  
mož nosti KSKF. 

Vlástní  kápitolou je orgánižáce Sympožiá klinicke  fármácie Rene  Máchá 
v Mikulove , por á dáne ho KSKF á Sekcí  klinicke  fármácie C eske  fármáceuticke  
spolec nosti C LS JEP. V roce 2018 probe hl slávnostní  20. roc ní k te to odborne  ákce. 
Jedná  se káž doroc ne  o nejve ts í  konferenci klinicke  fármácie v C eske  republice, 
žáhrnují cí  ru žne  edukác ní  formá ty – interáktivní  r es ení  le kovy ch proble mu , 
pr edná s ky s mežioborovou diskuží  ná ru žná  fármákoterápeutická  te mátá, 
workshopy á posterová  sde lení . 

Kátedrá pr edstávuje uniká tní  spojení  ne koliká roždí lny ch disciplí n v rá mci jedno-
ho prácovis te . Klinicky  fármáceut á le ká rní k orientovány  ná pácientá musí  pochopit 
sociá lní  áspekty medicí ny á v teoreticky ch u váhá ch by me l vychá žet ž fármáko-
epidemiologie, která  vedle žnálostí  struktury á fyžiká lne  chemicky ch vlástností  le c iv 
dá vá  pohled ná predikci jejich u c innosti á rižik i dí ky ve domostem o populác ní ch 
skupiná ch á mož nostech vy voje žpu sobu chová ní  ždrávotní ku  á pácientu . 

Velke  pode ková ní  pátr í  jednápádesá ti ábsolventu m doktorske ho studiá v nás ich 
oborech. R ádá ž nich postupne  žáujálá mí stá ákádemicky ch prácovní ku  kátedry. Pátr í  
k nim: PhármDr.  Ján Bábicá, Ph.D., PhármDr. Mártin Dosede l, Ph.D., doc. PhármDr. 
Dánielá Fiálová , Ph.D., PhármDr. Terežá Hendrychová , Ph.D., PhármDr. Jir í  Klimes  
Ph.D., PhármDr. Ing. Ján Kostr ibá, Ph.D., PhármDr. Káter iná Málá , Ph.D., 
doc. PhármDr. Josef Mály , Ph.D., PhármDr. Petrá Mátoulková , Ph.D., PhármDr. Anná 
Pátková , Ph.D., PhármDr. Jitká Pokládní ková , Ph.D., Mgr. Ládislává Válá s ková , Ph.D., 
PhármDr. Mágdá Vytr í sálová , Ph.D., á PhármDr. Evá Zimc í ková , Ph.D. 

Noví  pr í slus ní ci kátedry svy mi žnálostmi, mládicky m entužiásmem, neotr ely mi 
pr í stupy dopln ují  á táke  postupne  str í dájí  uc itele, kter í  ná kátedr e dlouhodobe  
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pu sobili nebo stá le pu sobí . Pátr í  k nim, vedle prof. RNDr. Jir í ho Vlc ká, CSc., 
doc. PhDr. Frántis ek Dohnál, CSc., doc. RNDr. Jožef Kolá r , CSc., doc. PhDr. Kárel Krá l, 
CSc., RNDr. Jáná Kotlá r ová , Ph.D., á PhármDr. Lenká Prá žnovcová , Ph.D.(†). Táke  dí ky 
jim, probí hál ná kátedr e bežpoc et projektu  v rá mci diplomovy ch á rigoro žní ch prácí  
ják v oboru klinická  fármácie, ták i sociá lní  fármácie. 

Ve dá á vy žkum KSKF jsou blí ž e specifiková ny ná webovy ch strá nká ch fákulty 
(www.fáf.cuni.cž). Vy sledky reprežentuje pe t vybrány ch monográfií  žprácovány ch 
c leny kátedry nebo ve spoluprá ci. 

Monografie: 

 Vlc ek J, Dálecká  R. Vybráná  fármáceutická  odve tví . Práhá: Professionál Publishing 
2004, 176 p. ISBN: 80-86419-69-X 

 Vlc ek J, Dálecká  R. Zá klády fármákoepidemiologie, fármákoekonomiky á 
fármákoinformátiky. 2. pr eprácováne  vydá ní . Práhá: Remediá; 2005, 88 p.  
ISBN: 80-903555-0-1 

 Vlc ek 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, Vlc ek J. Pátient Sáfety Curriculum 
Guide: Multi-professionál Edition. Genevá: World Heálth Orgánižátion; 2011,  
270 p. ISBN 978-92-4-150195-8. 

 Vlc ek J, Vytr í sálová  M á kol. Klinická  fármácie II. Práhá: Grádá; 2014, 255 p.  
ISBN 978-80-247-4532-9. 

 

Lékové informační centrum 

Le kove  informác ní  centrum (LIC) Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy 
v Hrádci Krá love  vžniklo v roce 1994 á od roku 2005 funguje jáko spolec ne  
prácovis te  Fármáceuticke  fákulty UK á Fákultní  nemocnice Hrádec Krá love . LIC je 
jediny m univeržitní m centrem v C eske  republice, pr ic emž  rok 2018 byl 25. rokem 
jeho existence. 

U žrodu LIC stá li prof. RNDr. Jir í  Vlc ek, CSc., PhármDr. Háná Mu llerová , Ph.D., 
á PhármDr. Petrá Mátoulková , Ph.D. Vedle vy žkumu v oblásti odborny ch informácí  
o le c ivech á tre ningu postgráduá lní ch studentu  v te to problemátice se LIC již  
od žác á tku ve noválo informác ní  služ be  pro odbornou ždrávotnickou ver ejnost 
á celož ivotní mu vžde lá vá ní  fármáceutu  á le kár u , pr ic emž  v letech 2009 áž  2016 se 
stálo ákreditác ní m prácovis te m pro odborne  práxe v rá mci vžde lá vácí ho prográmu 
Klinická  fármácie. Dr. Mátoulková  se podí lelá ná vedení  LIC do roku 2014, ná sledne  
orgánižáci c innosti centrá pr evžály PhármDr. Petrá Rožsí válová  á PhármDr. Káter iná 
Málá , Ph.D. 
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Cí lem LIC je podporá fármáceuticke  pe c e poskytová ní m vc ásny ch á vy stiž ny ch 
odpove dí  ná le kove  dotážy, ktere  se ty kájí  fármákoterápie pácientu  á ktere  jsou 
vyprácová ny s respektová ní m principu  medicí ny žálož ene  ná du kážu. LIC žprácová vá  
á poskytuje informáce vy hrádne  ždrávotnicky m prácovní ku m, tj. le kár u m, 
fármáceutu m, ve decky m prácovní ku m, fármáceuticky m ásistentu m, ždrávotní m 
sestrá m á dáls í m odborní ku m ve ždrávotnictví  ž cele  C eske  republiky i že žáhránic í . 
R es ená je rožsá hlá  oblást otá žek, ktere  se ty kájí  rácioná lní  áplikáce le c ivy ch 
pr í právku  vydá vány ch ná le kár sky  pr edpis i bež le kár ske ho pr edpisu. To je 
umož ne no dí ky pr í stupu k rožsá hle mu fondu tis te ny ch i elektronicky ch odborny ch 
informác ní ch ždroju  á dí ky vys koleny m c lenu m LIC, kter í  stándárdní m procesem 
v dány ch ždrojí ch vyhledá vájí , informáce ánályžují  á formulují  je do pož ádovány ch 
odpove dí . 

Le kove  dotážy žodpoví dájí  odborní ci ná klinickou fármácii á prá ci s informácemi 
orientovány mi ná le c ivo. Jedná  se o žáme stnánce Kátedry sociá lní  á klinicke  fármácie 
vc etne  odborní ku  se speciáližác ní  žpu sobilostí  á áktivne  práktikují cí ch klinicko-
fármáceutickou pe c i, studenty preženc ní ho á kombinováne ho doktorske ho studiá 
oboru Klinická  á sociá lní  fármácie, pro ktere  c innost v centru slouž í  k odborne mu 
vy cviku, á klinicke ho fármákologá FN HK. Zá roven  jsou vybráne  dotážy konžultová ny 
se speciálisty fákultní  nemocnice c i s kolegy ž jiny ch káteder nás í  fákulty. C leny 
centrá jsou vys kolení  pregráduá lní  studenti fármácie, ž nichž  ne kter í  ánályžují  dí lc í  
c innosti LIC v rá mci svy ch diplomovy ch prácí . 

V roce 2018 LIC vytvor ilo kontáktní  webovy  formulá r , ktery  má  tážátelu m 
usnádnit žásí lá ní  le kovy ch dotážu  do centrá á umož nit r es itelu m stándárdižáci 
v evidenci dotážu . Vs echny le kove  dotážy jsou dokumentová ny á strukturne  c lene ny 
v dátábá ži LIC, která  je kontinuá lne  vedená od žálož ení  centrá. Zá ví ce než  25 let 
c innosti lže konstátovát, ž e v LIC bylo r es eno pr es 2200 odborny ch le kovy ch dotážu , 
pr ic emž  souhrnne  vy sledky jsou právidelne  prežentová ny ná mežiná rodní ch 
i tužemsky ch konferencí ch, nápr . ná Symposiu klinicke  fármácie Rene  Máchá 
v Mikulove  nebo Internátionál Conference on Phármácoepidemiology & Therápeutic 
Risk Mánágement v Práže 2018. Vybráná  problemátiká ž r es eny ch dotážu  je táke  
publiková ná v odborny ch periodicí ch. 

Vedle žprácová vá ní  le kovy ch dotážu  se LIC podí lí  ná celož ivotní m vžde lá vá ní  
ždrávotnicky ch profesioná lu  formou krá tkodoby ch speciáližác ní ch stá ž í , ktere  
odpoví dájí  pož ádávku m áktuá lne  plátny ch vžde lá vácí ch prográmu . Stá ž e jsou urc eny 
ják pro fármáceuty v oborech klinická  fármácie, nemocnic ní  á prákticke  (dr í ve 
ver ejne ) le ká renství , ták pro le kár e, kter í  se chte jí  ždokonálit v prá ci s odborny mi 
informác ní mi ždroji, interpretáci fármákoepidemiologicky ch studií  á r es ení  le kovy ch 
proble mu . U c ástní ci jsou sežnámová ni s c inností  LIC á s vyhledá vá ní m á žprácová ní m 
informácí  ž mežiná rodní ch i ná rodní ch bibliográficky ch, fáktográficky ch á citác ní ch 
dátábá ží  vc etne  specificky žáme r eny ch informác ní ch ždroju  (te hotenství , kojení , 
pediátrii, inkompátibility le c ivy ch pr í právku , než á doucí  u c inky, le kove  interákce, 
komplementá rní  medicí nu ápod.). 

Web LIC: www.fáf.cuni.cž/LIC 
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Univerz itn í cent rum kl in ické farmac ie Farmaceut ické 
f akulty UK (UCKF)  

Univeržitní  centrum klinicke  fármácie Fármáceuticke  fákulty UK (dá le jen 
„UCKF“) pro speciáližác ní  á kontinuá lní  vžde lá vá ní  vžniklo ná Fármáceuticke  fákulte  
UK s cí lem podpor it kválitní  speciáližác ní  á celož ivotní  vžde lá vá ní  v oboru klinická  
fármácie. UCKF rožví jí  svoji c innost od roku 2014 á por á dá  velmi kválitní  vžde lá vácí  
kuržy postgráduá lní ho chárákteru pro posluchác e ž fármáceuticke ho tere nu, kter í  se 
pr iprávují  ke speciáližáci ž oboru klinická  fármácie, i pro dáls í  fármáceuty, 
jež  vyhledá vájí  vžde lá vácí  ákce s cí lem prohlubovát sve  žnálosti v klinicke  fármácii. 
Kuržu  UCKF se u c ástní  i ákádemic tí  prácovní ci, postgráduá lní  studenti 
á ž pregráduá lní ch studentu  pr edevs í m žá jemci o nove  otevr enou speciáližác ní  ve tev 
pregráduá lní ho studiá Klinická  fármácie. Vžde lá vá ní  je orientová no 

ná individuáližováne  pr í stupy 
v le c be  u rižikovy ch populácí  
pácientu  nebo u vybrány ch 
onemocne ní , ná u právy 
dá vkovácí ch rež imu  u pácientu  
s polyfármákoterápií , popr . 
jinák rižikovou medikácí , tj. 
ná oblásti, v nichž  se žejme ná 
uplátn ují  klinic tí  fármáceuti 
jáko porádci á odborní ci 
v multidiscipliná rní ch 
terápeuticky ch ty mech. Kuržy 
májí  po 5 letech existence velky  
ohlás ve fármáceuticke m 
tere nu á u c ástní ci pr ijí ž de jí  
ná kválitní  vžde lá vácí  ákce ž 
ru žny ch koutu  C eske  republiky 
(web: www.fáf.cuni.cž/uckf). 

Již  do konce ledná 2018 uspor á dálo UCKF celkem 29 ná rodní ch vžde lá vácí ch ákcí  
s pr ižvá ní m pr ední ch odborní ku  ž ru žny ch klinicky ch oboru , s u c ástí  ví ce než  1000 
fármáceutu  žár áženy ch do speciáližác ní ho vžde lá vá ní  v klinicke  fármácii nebo 
se žá jmem o kontinuá lní  vžde lá vá ní  v oboru. UCKF slouž í  jáko vy žnámná  plátformá 
interdiscipliná rní  spoluprá ce fármáceutu , le kár u  á dáls í ch ždrávotnicky ch 
prácovní ku , spoluprácuje s C eskou fármáceutickou spolec ností , Sekcí  klinicke  
fármácie C FS C LS JEP, le kár sky mi fákultámi v Práže á v Hrádci Krá love  á dáls í mi 
odborny mi sekcemi á spolec nostmi C eske  fármáceuticke  spolec nosti á C eske  
le kár ske  spolec nosti J. E. Purkyne . 

Univeržitní  centrum klinicke  fármácie se právidelne  žápojuje do mežiná rodní ch 
ákcí  podporují cí ch rožvoj oboru klinická  fármácie á je vy žnámnou oporou rožvoje 
klinicke  fármácie ná ná rodní  á mežiná rodní  u rovni, žejme ná ve str ední  á vy chodní  
Evrope , á to v u žke  spoluprá ci s Polskem, Slovenskou republikou, Máďárskem, 
Chorvátskem, Estonskem, Litvou, Srbskem á Slovinskem. UCKF spoluprácuje 

Účastníci národních kurzů UCKF  
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i se žeme mi žá pádní  Evropy, žejme ná s Belgií , Nižožemí m, Velkou Britá nií , Irskem 
á Finskem. 

Ták nápr í klád v dubnu 2016 v Práže uspor á dálo UCKF Evropskou tre ninkovou 
s kolu rácioná lní  geriátricke  fármákoterápie pod ná žvem „Rácioná lní  
á individuáližováná  fármákoterápie ve stá r í  – priority ná sledují cí ch desetiletí “ 
Evropske  tre ninkove  s koly se žu c ástnilo 78 u c ástní ku , ž toho 30 žáhránic ní ch kolegu  
pr icestoválo že žemí  str ední  á vy chodní  Evropy (Srbská, Chorvátská, Estonská, Litvy, 
Máďárská, Rumunská átd.) á dá le ž Turecká, Portugálská, S páne lská á dáls í ch žemí . 
K hlávní m orgánižá toru m ákce pátr ilá evropská  iniciátivá EU COST Action 
ve spoluprá ci s UCKF. Meži dáls í mi subjekty se ná orgánižáci podí lely Geriátrická  
kliniká 1. LF UK Práhá, Sekce klinicke  fármácie C FS C LS JEP á Fármáceutická  fákultá 
UK á VFU Brno v rá mci spolec ny ch áktivit s UCKF (ví ce ná www.fáf.cuni.cž/uckf). 

Zátí m poslední  mežiná rodní  ákce 
probe hlá v u noru roku 2019. 
Záme r ená bylá ná podporu rožvoje 
klinicke  fármácie v evropsky ch 
žemí ch – Evropská  tre ninková  
s kolá v klinicke  fármácii v geriátrii. 
Uskutec nilá se ve finske m Támpere 
pod ná žvem „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“. Zprá vá ž te to ákce je 
dostupná  ná webovy ch strá nká ch 
UCKF á ná strá nká ch projektu 
EUROAGEISM H2020 - FIP7 
prográm. 

 

240 Katedra tě lesné výchovy Farmaceut ické fakul ty 
a Lékařské fakulty UK v  Hradc i Králové 

Zá roven  se vžnikem Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy bylo žr í ženo 
i prácovis te  pro vy uku te lesne  vy chovy á sportu, ktere  pák existoválo pod ru žny mi 
ná žvy. Nejdr í ve to byl U stáv te lesne  vy chovy jáko sámostátne  prácovis te . V roce 1986 
dos lo ke spojení  odborne  jážykove  pr í právy á te lesne  vy chovy á sportu ná Kátedru 
odborne  jážykove  pr í právy á te lesne  vy chovy á sportu o dvou odde lení ch. Zme nilá se 
i lokálitá. Zá velke  spoluu c ásti vs ech tehdejs í ch prácovní ku  odde lení  te lesne  vy chovy 
á sportu bylá v ákci „Z“ dokonc ená nová  budová v Zá mostí . Tí m vžniklo ná tehdejs í  
dobu s pic kove  vybávene  prácovis te , ktere  poskytlo te ž  žá žemí  pro tenisovy  oddí l 

Evropská tréninková škola klinické farmacie, 
Tampere, Finsko, 2019 
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Vysokos kolske  te lovy chovne  jednoty UK, ktery  hrá l ná pr ilehly ch kurtech á byl 
stá ly m u c ástní kem tr etí  nejvys s í  celostá tní  soute ž e. Vedle toho žde sí dlilo Str edisko 
vrcholove ho sportu, ktere  r í dilo c innost hrádecky ch básketbálistek á judistu . 
K tomuto str edisku pátr ilá i láborátor  žáby vájí cí  se vy ž ivovy mi dopln ky 
pro sportovce. V roce 1990 vs ák Str edisko vrcholove ho sportu žániklo á stejny  osud 
me lá i žmí ne ná  láborátor .                              

Ve stejne m roce dos lo k ope tne mu rožde lení  kátedry á vžniklo sámostátne  
Odde lení  te lesne  vy chovy á sportu, žár ážene  do struktury fákulty áž  do roku 2007. 
Tento rok žnámenál velkou žme nu, ž odde lení  se ope t stálá kátedrá s tí m, ž e žác álá 
žájis ťovát vy uku te lesne  vy chovy ná Fármáceuticke  i Le kár ske  fákulte  UK v Hrádci 
Krá love . Poc et c lenu  kátedry se rožrostl ž dr í ve js í ch 4 ná 5 á v souc ásne  dobe  
žá minimá lní  podpory dvou externistu  tito prácovní ci pokry vájí  vy uku te lesne  
vy chovy pro 1200 áž  1500 studentu  ž obou fákult. 

Přehled vedoucích pracovníků: 

 Mgr. Antoní n Krys pí n (1970–1986) 

 Mgr. Arnos tká S kopová  (1986–1990) 

 Mgr. Milán Krá l (1990–2007) 

 Mgr. Jindr ich Kr oustek (2007–2017) 

 Mgr. Jir í  Bežous ká (2017–dosud) 

Organizace výuky tělesné výchovy 

Te lesná  vy chová bylá pro studenty žejme ná v poc á tcí ch existence fákulty 
skutec ne  nedí lnou souc á stí  vy uky po celou dobu studiá. Bylá tehdy povinny m 
vy ukovy m pr edme tem ve vs ech roc ní cí ch. V pru be hu 70. let se vy uká te lesne  
vy chovy stábiližoválá do c tyr  roc ní ku  á nádá le žu stá válá povinny m pr edme tem. 
Tákto bylá vyuc ová ná áž  do pr elomove ho roku 1990.  

Vedle toho me li vs ichni studenti povinnost se žu c ástnit jednou žá dobu sve ho 
studiá lyž ár ske ho kuržu á studentky jes te  náví c letní ho sportovní ho kuržu. Studenti 
muž i byli od tohoto kuržu osvoboženi ž du vodu u c ásti ná žá ve rec ne m vojenske m 
cvic ení  Vojenske  kátedry. 

V pru be hu 90. let se strukturá vy uky te lesne  vy chovy ne kolikrá t me nilá, áž  se ž ní  
stál doporuc ene  volitelny  pr edme t, vyuc ovány  po dobu tr í  let studiá. Tento stáv trvá  
doposud. Nutno podotknout, ž e že strány studentu  je pome rne  velky  tlák ná rožs í r ení  
vy uky TV o dáls í  rok. Tomuto tláku vedení  fákulty odolá vá , ác koliv by to byl 
pro studenty velky  pr í nos k udrž ení  á žleps ení  fyžicke  á psychicke  kondice v pru be hu 
cele ho studiá, nejenom v jeho první  c á sti. 

Sportovní  kuržy dožnály po roce 1989 rovne ž  vy rážne  žme ny. Letní  sportovní  
kurž se i nádá le konál á stá le koná  ve Vy cvikove m á s kolí cí m str edisku UK v Horní m 
Por í c í  u Strákonic. Kurž se stál rovne ž  doporuc ene  volitelny m pr edme tem. 
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Pro vysoky  žá jem o tento kurž byl studentu m jáko álternátivá nábí dnut cyklisticky  
kurž, ktery  se od roku 1998 koná  žcelá právidelne  v nejru žne js í ch lokálitá ch. Pr ehled 
lokálit cyklisticky ch kuržu : 

 Des tne  v Orlicky ch horá ch – 4x 

 Stárá  Huť u Des tne  v O. h. – 4x 

 Dolní  Lomná  u Jáblunková – 1x 

 Krá lí ky – 3x 

 Rác icky  káná l, C eske  str edohor í  – 1x 

 Lednicko-válticky  áreá l – 4x 

 Nevers – ostrov Noirmoutier, Fráncie – 1x (2018)                                                                                                                

Lyž ár ske  kuržy byly por á dá ny v Krkonos í ch á Orlicky ch horá ch á vy cvik byl ják 
sježdovy , ták be ž ecky . V roce 2003 se podár ilo uspor á dát lyž ár sky  kurž poprve  
v žáhránic í , v lokálite  Sántá Cáteriná v itálsky ch Dolomitech. V tomto období  me li 
studenti mož nost si vybrát buď letní  nebo žimní  vy cvikovy  kurž. Po tomto slibne m 
žác á tku byly k nelibosti studentu  i prácovní ku  KTV lyž ár ske  kuržy v roce 2007 
vys krtnuty ž nábí dky volitelny ch pr edme tu . V roce 2014 se vs ák podár ilo lyž ár ske  
kuržy ope t vrá tit meži volitelne  pr edme ty. Jejich ná pln  je nyní  žáme r ená použe 
ná sježdovy  ždokonálovácí  vy cvik, protož e se konájí  vy hrádne  v rákousky ch nebo 
itálsky ch Alpá ch. 

Z hlediská kuržu  byl du lež ity  i rok 2015, kdy se kuržy žimní  i letní  dostály 
do nábí dky volitelny ch pr edme tu  ná Le kár ske  fákulte  UK v Hrádci Krá love , kde do te  
doby chybe ly.  

Vyučované sporty a pohybové aktivity 

Z poc á tku v 70. á 80. letech byly vyuc ová ny jen žá kládní  sporty jáko volejbál, 
básketbál, fotbál, plává ní , kánoistiká á áerobic, vy jimec ne  i lední  hokej. Po roce 1990 
se nábí dká žve ts ilá o stolní  tenis á kondic ní  kulturistiku.  

K žá sádní mu žlomu v nábí dce pohybovy ch áktivit dos lo souc ásne  s ope tovny m 
vžnikem kátedry á žme nou v její m vedení  v roce 2007, kdy vžrostlá nábí dká áž  ná 30 
ru žny ch sportu  á pohybovy ch áktivit. Z te to s iroke  nábí dky mohou studenti vybí rát 
i dnes. 

KTV a mimoškolní nabídka sportování 

Sportovne  áktivní  studenti májí  náví c mož nost žápojit se do vy konnostní ho 
sportu ve Vysokos kolske  te lovy chovne  jednote  UK v Hrádci Krá love , která  pu sobí  
již  ne kolik desí tek let. Je tvor ená jednotlivy mi oddí ly, ž nichž  v souc ásnosti jsou 
nejáktivne js í  tenisovy  oddí l s dlouhou trádicí  á pr ed ne koliká lety vžnikly  oddí l 
florbálu, ktery  orgánižuje pro studenty hrádecky ch VS  dlouhodobou soute ž  
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pod ná žvem FLUKA (Florbálová  ligá Univeržity Kárlovy). 

V pru be hu let studenti reprežentováli nás e fákulty i ná Akádemicky ch hrá ch 
á Akádemicky ch mistrovství ch, kde sklí želi u spe chy v káráte, orientác ní m be hu 
á triátlonu. 

KTV bylá v roce 1990 
por ádátelem Akádemicke ho 
mistrovství  C SFR v judu 
á v roce 2018 uspor á dálá 
kválifikác ní  turnáj ve futsálu 
ná Akádemicke  hry 2018 
pro oblást C echy. 

V 90. letech žorgánižovál 
Mgr. Jindr ich Kr oustek celkem 
8x márátonsky  básketbálovy  
žá pás ná 24 hodin pro 
smí s ene  ty my studentu  FáF 
á žde táke  žác í ná  trádice, 
která  trvá  doposud. Tou jsou 
káž doroc ní  vy ježdy smí s ene ho 
básketbálove ho ty mu ná turnáje v žáhránic í , kdy vu bec první m byl turnáj 
ve Wroclávi v Polsku v roce 1994. V ná sledují cí ch letech jsme se u c ástnili turnáju  
v žáhránic í  i tr ikrá t do roká, žejme ná v Ne mecku (Hánnover, Fránkfurt 
nád Mohánem, Berlí n), ve Fráncii ná Univesite  Páris du Sud, v belgicke  Lováni 
á v Nižožemsku (Rotterdám, Amsterdám, Delft, Tilburg). Ná s  ty m dosá hl r ády 
ví te žství , poslední  v roce 2018 v Delftu. Nutno podotknout, ž e jsme ž cele  republiky 
jediní , kter í  tákto ježdí  ná žáhránic ní  turnáje. 

V poslední ch dvou letech se Mgr. Kr oustkovi podár ilo sestávit kválitní  
volejbálovy  ty m že studentek nás ich fákult. Toto druž stvo se v roce 2017 žu c ástnilo 
velke  ákce nážváne  „3rd World InterUniversities Chámpionships“ v Bárcelone  
á stejny  ty m stártovál v roce 2017 i o rok požde ji ná „Euro Miláno“ á ná vs ech te chto 
ákcí ch shodne  nás e volejbálistky skonc ily v silne  mežiná rodní  konkurenci 20 áž  22 
ty mu  ná 5. mí ste . 

KTV se rovne ž  stárá  o prográm á jeho žájis te ní  pr i Rektorsky ch sportovní ch 
dnech, kdy nábí ží  studentu m i žáme stnáncu m r ádu ru žny ch mož ností , ják strá vit 
volny  den áktivní m pohybem (tenis, pe tánque, cyklistiká, ráfting, fitness, stolní  tenis, 
be h ná Vysoke  Chvojno, plá ž ovy  volejbál, letní  biátlon, kroket, obc ás i cvrnká ní  
kulic ek v hospitá lu ná Kuksu), trádicí  je i odpolední  fotbálovy  žá pás studentu  
konc í cí ho roc ní ku proti pedágogu m. Jedná  se o dá mskou á pá nskou váriántu. 

Výstavba na Zámostí 

V roce 1988 bylá žá žá sádní ho pr ispe ní  tehdejs í ch prácovní ku  Odde lení  te lesne  
vy chovy Mgr. Antoní ná Krys pí ná, Mgr. Arnos tky S kopove , Mgr. Miláná Krá le, 
PáedDr. Stánislávy Michá lkove  á v poslední m roce i Mgr. Jindr ichá Kr oustká 

Fotbalový tým fakulty, listopad 2003 
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dokonc ená á žprovožne ná budová v tenisove m áreá lu v Zá mostí . Již  bylo žmí ne no, 
ž e žde bylo žá žemí  pro tenisovy  oddí l VS TJ, sí dlo tehdejs í ho Odde lení  te lesne  
vy chovy á sportu, Str ediská vrcholove ho sportu á láborátor e žáby vájí cí  se 
vy ž ivovy mi dopln ky pro sportovce.  

V roce 2012 se Mgr. Jindr ichu Kr oustkovi podár ilo žá pr ispe ní  ne koliká drobny ch 
sponžoru  á Spolku c esky ch studentu  fármácie žár í dit vybudová ní  hr is te  pro plá ž ovy  
volejbál.  

O dvá roky požde ji se v rá mci rekonstrukc ní ch prácí  uskutec nil projekt ná spojení  
dvou nevyuž í vány ch tenisovy ch s áten, ž nichž  vžniklá jednák te locvic ná oblož ená  
tátámi, urc ená  pro bojove  sporty á techniky, á ž druhe  c á sti prostorná  posilovná 
s velmi kválitní m vybávení m por í ženy m žejme ná žá pr ispe ní  Spolku c esky ch 
studentu  fármácie.  

 

Oddělen í odborné jazykové př ípravy  

Organizační podoba:  

 Odde lení  ciží ch r ec í  (1969/1970–1973/1974) 

 Kábinet ciží ch jážyku  (1974/1975–1981/1982)  

 Kátedrá ciží ch jážyku  (1982/1983–1985/1986)   

 Kátedrá ciží ch jážyku  á te lesne  vy chovy (1. 9. 1986 – 31. 8. 1990) 

 Kátedrá odborne  jážykove  pr í právy, te lesne  vy chovy á sportu  
(1. 9. 1990 – 31. 8. 1993)  

 Odde lení  odborne  jážykove  pr í právy (1992–dosud) 

Vedoucí pracoviště: 

 1969–1986 PhDr. Be lá Záhrádní c ková   

 1986–1992 prof. PhDr. Bohusláv Má nek, CSc. 

 1992–1998 PhDr. Be lá Záhrádní c ková  

 1998–2013 PhDr. Kve tus e Kunes ová , Ph.D.  

 2013–dosud Mgr. Zužáná Káterová . 

Historie vy uky jážyku  ná nás í  fákulte  je spojená s poc á tkem existence fákulty, 
tedy s rokem 1969. V tomto roce se ná jážykove m vžde lá vá ní  fármáceutu  podí leli 
vyuc ují cí  ž tehdy již  existují cí  Le kár ske  fákulty UK v Hrádci Krá love .  
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První mi vyuc ují cí mi jážyku , kter í  byli již  kmenovy mi žáme stnánci fármáceuticke  
fákulty, se stáli od roku 1971 PhDr. Be lus e Záhrádní c ková  á PhDr. Bohusláv 
Má nek, CSc., požde js í  profesor. Jední m ž nejve ts í ch proble mu , s nimiž  se poty káli, byl 
nedostátek vhodny ch prostor pro vy uku. První  studenti dochá želi ná jážykovou 
vy uku do Mužeá vy chodní ch C ech. Požde ji, od roku 1973, se jážyková  vy uká 
pr esunulá do mí stností  pronájáty ch fákulte  v ulici C eskoslovenske  ármá dy c . 254, 
požde ji do domu ve Chmelove  ulici c . 357. Tády se uc ilo ve tr ech pro potr ebu jážyku  
upráveny ch uc ebná ch. Teprve v br ežnu 1992 se odde lení  pr este hoválo do ulice 
Zá mostí  c . 683, kde sí dlí  dodnes.  

Be hem uplynuly ch let se 
v souvislosti s ru žny mi 
reformámi me nil táke  
ná žev dnes ní ho Odde lení  
odborne  jážykove  pr í prá-
vy (tento ná žev existuje 
od ákádemicke ho roku 
1993/1994). Dí ky tomu 
nále žá me ná Fármá-
ceuticke  fákulte   UK 
Odde lení  ciží ch r ec í  
(1969–1974), Kábinet 
ciží ch jážyku  (1974–1982) 
c i Kátedru ciží ch jážyku  

(1982–1986). Mož ná  by mnohe  ž dnes ní ch studentu  pr ekvápilo i to, ž e od 1. 9. 1986 
do 31. 8. 1990 fármáceuti studováli á konáli žá poc ty i žkous ky ž jážyku  ná Kátedr e 
ciží ch jážyku  á te lesne  vy chovy. Ani tento ná žev nežu stál á po sámetove  revoluci se 
od 1. 9. 1990 do 31. 8. 1993 setká vá me s Kátedrou odborne  jážykove  pr í právy, 
te lesne  vy chovy á sportu. 

Pokud bychom žkoumáli, kdo stá l v c ele jážykove  vy uky ná Fármáceuticke  fákulte  
v Hrádci Krá love , pák musí me jmenovát ope t její  žáklá dájí cí  c leny. PhDr. Be lá 
Záhrádní c ková , vyuc ují cí  ne mc iny á rus tiny, pr is lá ž brátislávske  fármácie, 
kde pu sobilá od roku 1960 jáko odborná  ásistentká. V roce 1971 odchá želá 
do Hrádce již  jáko vedoucí  Kábinetu ciží ch jážyku . S sebou si pr ineslá práxí  ove r enou 
žnálost, ják prácovát se studenty fármácie. Jážyková  vy uká fármáceutu  bylá hlávní  
ná plní  její  prá ce áž  do roku 2005. Sámá r í kálá o te to u lože: „Linguá áncillá 
phármáciáe“, tedy „Jážyk je služ kou fármácie“. V roce 1986 ji ná postu vedoucí ho 
kátedry vystr í dál PhDr. Bohusláv Má nek. Poc á tek jeho pedágogicke  c innosti je spojen 
prá ve  s nás í  fákultou. O vžde lá ní  fármáceutu  v jážyce ánglicke m á látinske m pec ovál 
áž  do roku 1992, kdy pr es el ná dnes ní  Univeržitu Hrádec Krá love . Pr estož e již  r ádu 
let pu sobí  ná jine  vysoke  s kole, je dle svy ch slov „stá ly m pr í žnivcem FáF UK“. V roce 
1998 bylá pove r ená vedení m odde lení  PhDr. Kve tus e Kunes ová . Ná fákulte  prácoválá 
od roku 1990 jáko odborná  ásistentká. Vyuc oválá studenty fráncoužs tinu á látinu. 
Od r í jná 2013 je vedoucí  odde lení  Mgr. Zužáná Káterová , která  vyuc uje ná fákulte  
odbornou fármáceutickou á le kár skou ánglic tinu á ne mc inu u rovne  B2 á C1 podle 
CERF,  c es tinu pro žáhránic ní  posluchác e studují cí  v ánglic tine , kuržy FCE, CAE, 
á kurž UNIcert®III. 

Budova v ulici Zámostí, 2019 
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Odde lení  odborne  jážykove  pr í právy dnes žájis ťuje vs eobecnou á odbornou 
jážykovou pr í právu studentu  prográmu Fármácie, Zdrávotnicke  bioánálytiky 
v preženc ní  i kombinováne  forme  studiá á žáme stnáncu . Vy uká probí há  formou 
seminá rní ch cvic ení  á individuá lní ch konžultácí . Vyuc ují  se tyto pr edme ty: Látiná, 
Odborná  jážyková  pr í prává ž ánglic tiny, ne mc iny, fráncoužs tiny; c es tiná 
pro žáhránic ní  posluchác e studují cí  v ánglic tine , ánglic tiná pro žáhránic ní  
posluchác e, ánglic tiná pro studenty postgráduá lní ho studiá, ánglic tiná 
pro žáme stnánce FáF.  

Látiná pátr í  meži ty povinne  pr edme ty první ho roc ní ku studijní ho prográmu 
Fármácie á Zdrávotnicke  bioánálytiky, ktere  jsou žákonc eny žkous kou. Cí lem vy uky 
je, áby studenti ží skáli elementá rní  žnálosti látinske  grámátiky potr ebne  k pochopení  
odborne  fármáceuticke  á le kár ske  terminologie á psání  receptu . Osvojení  slovní  
žá soby má  umož nit posluchác i žvlá dnout le pe odborne  disciplí ny á poskytnout mu 
s irs í  rožhled v le kár ske  á fármáceuticke  oblásti. 

Ciží  jážyk (ánglic tinu, ne mc inu nebo fráncoužs tinu) pro kurž Odborne  jážykove  
pr í právy si studenti volí  sámi á ná žá kláde  rožr ážovácí ch pí semny ch testu  jsou 
rožde leni do skupin str edne  á ví ce pokroc ily ch. Seminá r e probí hájí  1 x ty dne  90 
minut po dobu 4 semestru  (tžv. 2 u seku  studiá), káž dy  semestr je ukonc en pí semny m 
žá poc tovy m testem á po 4 semestrech studenti vykoná vájí  pí semnou i u stní  
odbornou jážykovou žkous ku.  

Cí lem vy uky je prohloubení  žnálostí  jážyká ná u rovni str edne  pokroc ily  áž  ví ce 
pokroc ily  (u roven  B2-C1 podle SERR/CEFR) á žvlá dnutí  odborne  slovní  žá soby 
á grámáticky ch struktur do te  mí ry, áby byl student schopen dorožume t se ná be ž ne  
i odborne  u rovni, hovor it o sve  speciáližáci, c í st v originá le odbornou literáturu 
á pí semne  se vyjádr ovát k problemátice sve ho oboru. 

Pedágogove  OOJP se ve nují  krome  vy uky pregráduá lní ch studentu  Fármácie 
studují cí ch v preženc ní  forme  á studentu  Zdrávotnicke  bioánálytiky studují cí ch 
v preženc ní  i v kombinováne  forme  táke  pr í práve  studentu  postgráduá lní ho studiá 
k odborne  jážykove  žkous ce ž ánglic tiny á žá roven  tvorbe  novy ch studijní ch 
máteriá lu . Dáls í  nedí lnou souc á stí  prá ce jážykove ho odde lení  je pr ekládátelská  
c innost, prá ce spjátá  s revižemi odborny ch textu  á tvorbá recenžní ch posudku .  

Odde lení  odborne  jážykove  pr í právy je institucioná lní m c lenem CASAJC (C eská  
á slovenská  ásociáce jážykovy ch center) á ATECR (The Associátion of Teáchers 
of English of the Cžech Republic) á vs ichni lektor i se právidelne  u c ástní  
mežiná rodní ch konferencí  v C R i žáhránic í . 

Nežbytnou souc á stí  hodnocení  prá ce pedágogu  je hodnocení  kválity vy uky 
studenty. Jsme rá di, ž e vy uká jážyku  bylá dosud káž doroc ne  vy borne  hodnocená. 
Pr ipomí nky studentu  se využ í vájí  ke žkválitne ní  vy uky. 

Ná Odde lení  odborne  jážykove  pr í právy FáF UK probí há  náví c nejen vy uká 
druhe ho sve tove ho jážyká, kdy studenti ábsolvují  kuržy jednoho sve tove ho jážyká 
povinne  á druhy  si mohou žvolit sámi nád rá mec studijní ch povinností , ále i ru žne  
jážykove  kuržy.  
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Od žá r í  2013 byly žávedeny pr í právne  kuržy ke žkous ká m Cámbridge English: 
First (FCE) á Cámbridge English: Advánced (CAE), kuržy odborne ho fármáceuticke ho 
á le kár ske ho ánglicke ho jážyká UNIcert®III. 

Odde lení  odborne  jážykove  pr í právy FáF UK je ákreditovány m centrem s prá vem 
reáližovát mežiná rodní  žkous ku ž odborne ho ánglicke ho jážyká ná u rovni C1 
dle Spolec ne ho evropske ho referenc ní ho rá mce pro jážyky (SERR). Zkous ká je 
v souládu se syste mem UNIcert®III, jedinec ny m syste mem ná testová ní  jážyku  
ná evropsky ch univeržitá ch nefilologicke ho žáme r ení . Jedná  se o syste m vyuc ová ní  
á certifikáci ciží ch jážyku , do ktere ho je žápojeno mnoho evropsky ch univeržit. Byl 
žáveden Ne meckou ásociácí  jážykovy ch center ná vysoky ch s kolá ch. Cí lem prográmu 
je hármonižovát, unifikovát á stándárdižovát uc ební  prográmy odborny ch jážyku  
á žejme ná unifikovát vy stupní  ve domostní  hodnocení  jážykove  žpu sobilosti formou 
mežiná rodní ho certifiká tu ná žá kláde  dvou dokumentu  Rády Evropy, jimiž  jsou 
Spolec ny  evropsky  referenc ní  rá mec (SERR) á Evropske  jážykove  portfolio (EJP). 
Vy stupní m dokumentem o u spe s ne  vykonáne  žkous ce v syste mu UNIcert®III je 
mežiná rodne  plátny  certifiká t v c eske m á ánglicke m jážyce. 

Pr í prává mežiná rodne  užná váne  žkous ky v prográmu UNIcert®III je vhodná  
žejme ná pro studenty 3. u seku studiá ná FáF UK, ále mohou ji ábsolvovát i studenti 
4.–5. u seku studiá, postgráduánti á žáme stnánci FáF UK. Do kuržu UNIcert®III mohou 
by t pr ijáti vy hrádne  studenti, kter í  ábsolvují  seminá r e á slož í  povinnou žkous ku v 1.–
2. u seku studiá (Odborná  jážyková  pr í prává I, Odborná  jážyková  pr í prává II 
á žkous ká ž Odborne  jážykove  pr í právy). 

Dvousemestrá lní  kurž UNIcert®III je podmí ne ny  právidelnou u c ástí  
ná seminá r í ch (70%), áktivní  spoluprácí  pr i vy uce, plne ní m žádány ch u kolu  (diskuže, 
prežentáce, pí semne  ákádemicke  projevy áj.) á u spe s ny m slož ení m žkous ky 
UNIcert®III s mežiná rodní  plátností . Zkous ká je pro tento kurž povinná . 

Pracovnice oddělení na snímku z roku 2019 
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Studium sve tove ho jážyká v rá mci doktorske ho studijní ho prográmu 
je orgánižová no formou seminá r u  á konžultácí , nebo použe individuá lní ch konžultácí  
ná žá kláde  konkre tní ch studijní ch plá nu . 

Ve vy be rovy ch seminá r í ch se doktorándi sežná mí  s jážykovy mi á kulturní mi 
roždí ly ve ve decke m vyjádr ová ní , se sociá lní m á interákc ní m chárákterem ve decke ho 
textu á jeho struktury (v pr í páde  individuá lní ch konžultácí  jsou s nimi te mátá 
probí rá ná s ohledem ná jejich speciáližáci á konkre tní  pr edlož ene  á prostudováne  
texty). 

Zvlá dnutí m pož ádávku  ke žkous ce uchážec  prokážuje schopnost dorožume t se 
v dáne m jážyce ná ve decky ch kongresech á konferencí ch, uplátnit se pr i u stní  
i pí semne  prežentáci v oblásti sve  speciáližáce, rožume t slys ene mu projevu á ná dáne  
te má fundováne  á ve cne  diskutovát, c í st s porožume ní m texty odborne ho žáme r ení  
ž oblásti vy žkumu fármácie, le kár ství  á pr í bužny ch oboru  á ve st komunikáci 
s odborní ky. 

Dne 5. r í jná 2015 žáhá jilá Fármáceutická  fákultá Univeržity Kárlovy v Hrádci 
Krá love  vy uku mágisterske ho prográmu Fármácie v ánglicke m jážyce 
ná detás ováne m prácovis ti v r ecke m Heráklionu. Prácovní ci OOJP žde vyuc ují  
pr edme t Látin for Phármácists á Medicál ánd Phármáceuticál English.  

Publikační činnost oddělení 

 KUNES OVA , K. Látiná pro fármáceuty: uc ebnice pro posluchác e oboru  Fármácie 
á Zdrávotnická  bioánálytiká. 4. nežme ne ne  vyd. Práhá: Károlinum, 2013. 195 s. 
ISBN 978-80-246-2346-7 

 HAVLI C KOVA , I.; DOSTA LOVA , S . á KATEROVA , Z. English for Phármácy ánd 
Medicál Bioánálytics. 2. vyd. Práhá: Károlinum, 2014, 295 s. ISBN 978-80-246-
2797-7 

 ZAHRADNI C KOVA , Be lá. Textová  uc ebnice ne mc iny pro studenty Fármáceuticke  
fákulty. C á st 1, odborne  texty. 1. vyd. Práhá: Károlinum, 2005. 295 s. ISBN 80-
246-0465-5 

 ZAHRADNI C KOVA , Be lá. Textová  uc ebnice ne mc iny pro studenty Fármáceuticke  
fákulty. C á st 2, slovní k. 1. vyd. Práhá: Károlinum, 2005. 119 s. ISBN 80-246-0643-
7 

 KUNES OVA , Kve tus e: Le fránçáis de spe ciálite  (phármácie, me decine). 1. vyd. 
Práhá: Károlinum, 2005. 253 s. ISBN 80-246-1038-8 
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S třed isko vědeckých a knihovnických in formací  

Vedoucí pracovníci od vzniku do současnosti: 

 Bárborá Ferencová  (1969–1972) 

 PhMr. Libus e Bálcárová  (1972–1981) 

 PhDr. Miládá Mottlová  (1982–1985) 

 PhDr. Olgá Pitás ová  (1985–1993) 

 Ing. Jármilá Pirnerová  (1993–2013) 

 Mgr. Káter iná Klámtová  (2014–dosud) 

 Mgr. S á rká Hándlová  (2018–dosud) – pove r ená vedení m, doc ásny  žá stup 
žá Mgr. Káter inu Klámtovou 

Str edisko ve decky ch á knihovnicky ch informácí  (SVKI) je centrá lní  knihovnou 
Fármáceuticke  fákulty UK á poskytuje služ by žejme ná její m studentu m, 
ákádemicky m prácovní ku m á dáls í m žáme stnáncu m. Využ í t ji mohou ále i studenti 
ž jiny ch fákult Univeržity Kárlovy c i odborná  ver ejnost.  Knihovná vžniklá v roce 
1969 pod ná žvem U str ední  knihovná á pote  bylá jes te  dvákrá t pr ejmenová ná 

Pracovníci SVKI v roce 2005 
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(Str edisko ve decky ch informácí  FáF UK, Informác ní  prácovis te  FáF UK). Be hem 
ne koliká desetiletí  sve  existence se stejne  jáko jine  informác ní  instituce mohlá dí ky 
technicke mu pokroku á pr í stupu k elektronicky m informác ní m ždroju m prome nit 
ve str edisko nábí žejí cí  efektivní  á rychlou knihovnicko-informác ní  podporu 
studijní ho á ve decke ho procesu. 

Knihovní  fond str ediská se rožrostl ž poc á tec ní ch 3000 ná ví ce než  80000 svážku  
á nábí ží  jedinec ny  souhrn ždroju  ž oblásti fármácie, chemie, fyžiky, botániky áj. 
Záhrnuje táke  nejvy žnámne js í  c eske  i žáhránic ní  le kopisne  publikáce. C á st fondu je 
podle žáme r ení  deponová ná ná jednotlivy ch kátedrá ch, c á st tvor í  pr í ruc ní  knihovnu 
urc enou pro preženc ní  studium i ábsenc ní  vy pu jc ky. Nejstárs í  c á st fondu, vc etne  
svá žány ch periodik á žá ve rec ny ch prácí , je pák ulož ená v nedáleke m depožitá r i. Vs e 
je centrá lne  evidová no v celouniveržitní m syste mu Aleph, c í mž  knihovná spolu 
s ostátní mi fákultní mi knihovnámi á str edisky pr ispí vá  k vytvá r ení  Souborne ho 
kátálogu Univeržity Kárlovy.  

SVKI poskytuje svy m už ivátelu m stándárdní  knihovnicke  služ by, meži ne ž  pátr í  
informác ní  á porádenská  c innost, odborne  konžultáce á res ers ní  služ by, sprá vá 
á žpr í stupn ová ní  knihovní ho fondu formou preženc ní ch i ábsenc ní ch vy pu jc ek, 
žájis ťová ní  mežiknihovní  vy pu jc ní  služ by, tžn. pomoc pr i ží ská vá ní  dokumentu  
ž jiny ch knihoven ád. Celofákultne  žájis ťuje ákvižici á evidenci domá cí  i žáhránic ní  
odborne  literátury á periodik, správuje evidenci publikác ní  c innosti ákádemicky ch 
prácovní ku  á žájis ťuje prodej oborovy ch skript vydány ch nákládátelství m 
Károlinum. Ve spoluprá ci se svy mi dodáváteli por á dá  káž doroc ne  minimá lne  jednu 
prodejní  vy stávu, kde se mohou žá jemci sežná mit s novinkámi ž oblásti žáhránic ní  
oborove  literátury.   

Du lež itou oblástí  c innosti str ediská je spoluprá ce pr i žájis ťová ní  relevántní ch 
elektronicky ch informác ní ch ždroju , ktere  mohou studenti á ákádemic tí  prácovní ci 
využ í vát ják že sve ho prácovis te , ták pomocí  vždá lene ho pr í stupu. To bylo 
v poslední ch letech umož ne no dí ky pr ipojení  se k ne koliká konsorcií m á spolec ny m 
grántovy m projektu m. Už ivátele  ták májí  pr í stup do vy žnámny ch oborovy ch (Reáxys, 
SciFinder, Micromedex ád.), multioborovy ch á citác ní ch dátábá ží  (Web of Science), 
plnotextovy ch dátábá ží  c ásopisu  (Americán Chemicál Society Journáls, Royál Society 
of Chemistry ád.) i k množ ství  e-knih ná plátformá ch vy žnámny ch vydávátelu , jáko 
jsou Elsevier, Springer, Táylor & Fráncis nebo Wiley.  

Knihovná Fármáceuticke  fákulty nábí ží  svy m už ivátelu m pr í jemne  á klidne  
prostr edí . Snáž í  se neustá le rožs ir ovát á žkválitn ovát sve  služ by á poskytovát ták 
potr ebnou podporu pr i studiu á ve decke  c innosti.  

 

Zahrada léč ivých rost l in Farmaceut ické fakulty UK  

Záhrády le c ivy ch rostlin me ly vž dy specificke  postávení  meži botánicky mi 
žáhrádámi, protož e byly urc eny pro jednožnác ne  speciáližovánou c innost: žáklá dá ní  
á udrž ová ní  fondu le c ivy ch rostlin á ve str edove ku náví c k pe stová ní  te chto rostlin 
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pro le c ebne  u c ely. K tomuto cí li byly žáklá dá ny pr i le kár sky ch fákultá ch vy žnámny ch 
univeržit á trádic ne  pr edstávují  žá klád ve decky ch institucí  tohoto žáme r ení . V první  
pol. 20. století  u ná s prákticky žáhrády le c ivy ch rostlin neexistovály, vy uká botániky 
ná le kár sky ch fákultá ch bylá žrus ená á v Práže (po vá lce do r. 1950 ná tehdejs í  
fármáceuticke  fákulte  UK) bylo mož ne  využ í vát botánickou žáhrádu pr í rodove decke  
fákulty. 

Po žálož ení  Fármáceuticke  
fákulty UK v Hrádci Krá love  
v roce 1969 bylo rožhodnuto 
vybudovát žáhrádu le c ivy ch 
rostlin v blí žkosti fákulty. 
Požemek o rožlože cá 3 há, 
ktery  byl tehdy pr islí ben, 
se rožklá dál v blí žkosti 
žchá trále  pámá tkove  chrá ne ne  
c á sti fortifikáce. Ná žá pádní m 
okráji tohoto áreá lu bylá málá  
c á st požemku (ccá 32 áry) 
ve ždevástováne m stávu, 
neobhospodár ováná , á ná ní  
žác álá fákultá budovát žá rodek 
sve  žáhrády. V letech 1970-
1974 bylá táto žámokr ená  
párcelá odvodne ná, žkultivo-
vá ná, návežená ná ni ornice, 
vyvrtá ná studná, žr í žen rožvod vody pro žá vláhu, postáven sklení k s gárá ž í  
á ná r áďovnou, požemek oplocen á provedeny vy sádby le c ivy ch rostlin.  

Když  byly tyto prá ce ukonc eny á prof. Scholžem žprácová ná pro fákultu 
prográmová  studie žáhrády, rožhodly me stske  orgá ny pr ide lit fákultou 
obhospodár ovánou málou párcelu Vojenske mu le kár ske mu, vy žkumne mu 
á dos kolovácí mu u stávu (VLVDU ) pro vy stávbu tribuny, s áten á pomocny ch provožu  
k jeho sousedí cí mu sportovní mu áreá lu. 

Fákultá dálá žprácovát druhou podrobne js í  studii (KORT Hrádec Krá love ), která  
už  nežáhrnoválá onu odn átou párcelu á poc í tálá pro žáhrádu s plochou cá 2,8 há 
(v roce 1975). V ná sledují cí ch letech dos lo periodicky k jedná ní m žáinteresovány ch 
strán o uvolne ní  požemku Technicky mi služ bámi me stá Hrádec Krá love  
pro vy stávbu fákultní  žáhrády á o uvolne ní  fákultou už í váne  mále  párcely 
pro dostávbu sportovní ho áreá lu. Termí n odevždá ní  ve ts í  c á sti požemku (cá 1,9 há) 
byl stánoven ná rok 1983. Dáls í  projektová ní  prová de lá firmá Stávoprojekt Hrádec 
Krá love  formou revidováne  studie žáhrády le c ivy ch rostlin (1982) á jednostupn ovy  
projekt byl náplá nová n ná rok reáližáce 1984.  

Požemek žáhrády (2,73 há) se náchá ží  v nádmor ske  vy s ce 230-233 metru  
v prostoru ohránic ene m Brne nskou ulicí , sportovní m áreá lem VLVDU  (nyní  
v májetku Hásic ske ho žá chránne ho sboru C R), fármáceutickou fákultou, interná tem 
VLVDU  (nyní  interná tem Fákulty vojenske ho ždrávotnictví  Univeržity obrány 

Stavba prvního skleníku 
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v Brne ), áutorižovány m deálerem Tshushi á c erpácí  stánicí  Benžiná. Je te me r  rovny , 
s mály m tere nní m žlomem, pod ní mž  je mí rne  sklone n k jihu. 

Vlástní  pr este hová ní  á pr enesení  ves kery ch rostlinny ch kultur i sbí rek á žálož ení  
nove  žáhrády le c ivy ch rostlin bylo provedeno v roce 1992, pr ed rokem 1989 
probí hálo vyc is te ní  požemku od c á sti ná letovy ch dr evin, oplocení , provedení  skry vky 
do hloubky cá 60 cm á návežení  nove  ornice. V áreá lu te to nove  žáhrády nebyl 
postáven ž á dny  objekt tvor í cí  žá žemí  pro pedágogickou á ve deckou c innost. 
Prácovní ci žáhrády á uc itele  fármáceuticke  fákulty, kter í  ná žáhráde  vyuc ováli 
produkci le c ivy ch rostlin á požná vá ní  le c ivy ch rostlin, se museli spokojit s prostory, 
ktere  jim byly pr ide leny Technicky mi služ bámi me stá Hrádec Krá love  ve funkc ní m 
žáhrádnictví , návážují cí m ná objekt nove  žáhrády le c ivy ch rostlin (toto žáhrádnictví  
fungoválo jes te  pr ed rokem 1989). Zde bylá prová de ná vy uká á táke  žá klády ve decke  
c innosti. 

V roce 1992 byl reáližová n plá n revitáližáce cele ho objektu žáhrády, spojeny  
s vy rážny mi investic ní mi prostr edky, ktere  byly vlož eny Univeržitou Kárlovou 
do stávby budovy, jež  se stálá centrem c innosti Záhrády le c ivy ch rostlin. Cely  áreá l 
byl dostáve n á pr edá n k plne mu už í vá ní  v roce 2000. Táto budová žáhrnoválá ják 
pedágogicke  prostory pro fármáceutickou fákultu (dve  skve le využ itelne  
pr edná s kove  mí stnosti), sbí rkovy  sklení k, tr i sklení ky pe stební , operác ní  žá žemí  
(sus á rná á sklád rostlinne ho máteriá lu) á doprovodne  provožy (pr ec erpá vácí  stánice 
pro rožvod žá livkove  vody, kotelná, dí lná). Krome  te chto ryže žáhrádnicky ch 
prostoru  byl v pr í žemí  objektu vybudová n depožitá r  c ásopisu  á knih Str ediská 
ve decky ch á knihovnicky ch informácí , 3 láborátor e pro ve decko-vy žkumne  u c ely 
kátedry fármáceuticke  botániky á žá žemí  pro studenty, kter í  se ná žáhráde  u c ástní  
vy uky botánicky ch disciplí n. 

Do roku 1992 bylá táto žáhrádá souc á stí  Kátedry fármáceuticke  botániky 
á ekologie (od r. 2015 Kátedry fármáceuticke  botániky) á její m vedoucí m byl vedoucí  
žmí ne ne  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. Lude k Jáhodá r , CSc. Od r. 1992 bylá táto 
žáhrádá odde lená od Kátedry fármáceuticke  botániky á ekologie á stálo se ž ní  
sámostátne  u c elove  žár í žení  fármáceuticke  fákulty, ktere  r í dil od 9. 3. 1992 do 30. 5. 
2014 Ing. Jir í  Pirner. Zá roven  bylá Záhrádá le c ivy ch rostlin pr ejmenová ná 
ná Botánickou žáhrádu le c ivy ch rostlin. Od 31. 5. 2014 do 30. 11. 2014 byl vedení m 
pove r en prof. RNDr. Lubomí r Opletál, CSc. Od 1. 12. 2014 do souc ásne  doby je 
vedoucí m tohoto u c elove ho žár í žení  Ing. Anež ká Chlebková . 

 V polovine  roku 2017 bylá Botánická  žáhrádá le c ivy ch rostlin pr ejmenová ná žpe t 
ná Záhrádu le c ivy ch rostlin. Prostor žáhrády byl rožde len do ne kolik segmentu , ktere  
ná sebe orgánicky návážují : vy ukove  požná vácí ho botánicke ho syste mu (cá 300 
druhu ), ná tento u sek návážuje nove  žáklá dány  syste m toxicky ch á potenciá lne  
toxicky ch rostlin, ktery  bude v konec ne  fá ži obsáhovát 130 druhu , sbí rkove ho 
(cá 200 druhu ), ne kolik c á stí  požemku s rostlinámi ž mimoevropsky ch áreá lu  
(80 druhu ); dá le c á st fytoterápeuticke ho syste mu (cá 180 druhu ), le c ive  rostliny jsou 
v ne m vysá ženy podle le c ebne ho použ ití , v syste mu jsou žáhrnuty i už itkove  rostliny 
obsáhují cí  druhy s potenciá lní  biologickou áktivitou (cá 60 druhu ). V cele m 
venkovní m áreá lu žáhrády je pome rne  velky  poc et le c ivy ch, okrásny ch i ovocny ch 
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dr evin. Kultury rostlin ve sbí rkove m sklení ku žáhrnují  ási 100 fármáceuticky 
vy žnámny ch druhu  rostlin, ále celková  sbí rká sklení kovy ch rostlin obsáhuje pr es 300 
druhu . Od roku 2015 je v áreá lu žáhrády táke  sbí rková  c á st s pivon kámi (pr edevs í m 
botánicky mi druhy, její mi kr í ž enci á odru dámi), kterou bežplátne  poskytl Botánicky  
u stáv Akádemie ve d C eske  republiky ž Pru honic, á táke  sbí rká ru ž í , která  bylá 
dárová ná fráncoužskou, celosve tove  žná mou spolec ností  MEILLAND 
INTERNATIONAL, žáby vájí cí  se pe stová ní m, s lechte ní m á komerciáližácí  ru ž í . Tá 
poskytlá bežplátne  uniká tní  kolekci ru ž í  prostr ednictví m RNDr. V. Kouly, ktery  je 
c lenem orgánižác ní ho vy boru soute ž í  v Mežiná rodní m soute ž ní m rožá riu Hrádec 
Krá love . V roce 2015 táke  vžniklá ve venkovní m áreá lu žáhrády tžv. fráncoužská  
žáhrádá. 

V pru be hu roku 2014 žprácovál prof. Opletál generel rekonstrukce žáhrády ják 
ž hlediská prostorove  dislokáce rostlin, ták ž hlediská profilu introdukovány ch 
rostlin, ktery  vytvor il žá klád rožvoje žáhrády ž hlediská potr eb souc ásne  edukác ní  
áktivity fármáceuticke  fákulty, á to nejen sme rem ke studentu m, ále táke  
k ver ejnosti, á rovne ž  žá klád pro rožvoj ve decko-vy žkumne  c innosti tohoto žár í žení . 
Po pr ipomí nkove m r í žení  byl generel žáhá jen á do souc ásne  doby je Ing. A. 
Chlebkovou uskutec n ová n. Od poloviny roku 2014 dosud prochá ží  Záhrádá le c ivy ch 
rostlin postupnou rekonstrukcí , á to nejen externí  c á sti: probí há  vy me ná plotu 
á u prává oplocení , rekonstrukce chodní ku  á žávedení  novy ch komunikácí , vyvrtá ní  
nove  studny, u prává á posí lení  žá vláhove ho syste mu, odstráne ní  stáry ch ná letovy ch 
dr evin, rekultiváce c á sti požemku  pro pe stová ní  rostlin se specificky mi pož ádávky 
nejen ž evropske , ále i ásijske  á severoámericke  oblásti, vy sádbá novy ch, pr edevs í m 
fármáceuticky vy žnámny ch stromu  á ker u . Neme ne  vy žnámná  je rekonstrukce 
budovy Záhrády le c ivy ch rostlin: oprávení  vs ech sklení ku , klimátižáce, rekonstrukce 

Zahrada léčivých rostlin v roce 2019 
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mály ch pr edná s kovy ch sá lu , str es ní  žáhrády á oplá s te ní  domu á reáližáce nove ho 
syste mu pr í stupu do áreá lu žáhrády á pedágogicke ho objektu ná žá kláde  c ipovy ch 
káret žáme stnáncu  á studentu . Areá l žáhrády se stál velmi átráktivní m táke  proto, 
ž e v roce 2017 bylá Mágistrá tem me stá Hrádec Krá love  provedená demolice 
nepotr ebny ch á rožpádájí cí ch se objektu , ktere  pr ile hály k áreá lu žáhrády v dr í ve js í m 
žáhrádnictví , byly nepotr ebne  á pr iná s ely mnoho komplikácí . Areá l byl ták vy rážne  
ož iven, á to nejen studenty, kter í  žde trá ví  od jární ch me sí cu  chví le odpoc inku 
(žáhrádá je cá 200 m od fákulty, velmi dobr e pr í stupná , v klidne m prostr edí , 
ve ktere m si žáchoválá urc ite  prvky fáuny v ž ive  me stske  žá stávbe ), ále táke  
žáme stnánci: kátedrá fármáceuticke  botániky pr evedlá c á st svy ch vy žkumny ch 
láborátor í  prá ve  do prostoru , ktere  jí  byly od žác á tku existence budovy žáhrády 
pr ide leny. Od roku 2017 žde bylá žáhá jená prof. Opletálem vy stávbá 
Fármákognosticke ho árchivu žáhrnují cí ho sbí rku le c ivy ch drog á už itkovy ch rostlin, 
c í tájí cí  cá 4500 polož ek pro vy žkumne  á pedágogicke  u c ely. 

Podle orgánižác ní ho r á du fákulty je žáhrádá u c elovy m žár í žení m, ktere  pomá há  
fákulte  pr i vy chovne -vžde lá vácí , ve decke , odborne  á vy žkumne  c innosti v oblásti 
le c ivy ch rostlin. V její m c ele stojí  vedoucí , ktery  tuto c innost koordinuje á je žá ni 
žodpove dny  de kánovi fármáceuticke  fákulty. 

V pedágogicke  oblásti slouž í  žáhrádá prákticke  vy uce fármáceuticke  botániky, 
resp. požná vá ní  le c ivy ch rostlin, produkci le c ivy ch rostlin, klinicke  á forenžní  ánály že 
toxicky ch lá tek á táke  fármákognožii. Z hlediská žá kládní  prákticke  vy uky je nutne  
konstátovát, ž e žáhrádá je vy ukovy m prostorem pro sámostudium studentu  
1. roc ní ku, ná ní ž  si studenti osvojují  žnálosti le c ivy ch rostlin, se ktery mi 
se v monokulturá ch setká vájí . Krome  te to strá nky vy uky táke  slouž í  vyprácová ní  
diplomovy ch prácí  ják studentu  fármáceuticke  fákulty, ták studentu  ne ktery ch sme ru  
ná pedágogicke  fákulte  Univeržity Hrádec Krá love , která  s fármáceutickou fákultou 
užávr elá dlouhodobou smlouvu, ty kájí cí  se vy chovy novy ch uc itelu  ž oboru botániky.  

Ve ve decke  á vy žkumne  oblásti slouž í  Záhrádá le c ivy ch rostlin prácovní ku m 
káteder fármáceuticke  botániky á fármákognožie vype stová ní m rostlinne ho 
máteriá lu, pr edevs í m ž komerc ne  nedostupny ch rostlin, ktery  slouž í  pro ižoláci 
obsáhovy ch lá tek, tvor í cí ch ná pln  vy žkumne  c innosti obou prácovis ť (álkáloidy 
rostlin c eledí  Pápáveráceáe á Amáryllidáceáe). 

Od roku 2015 se Záhrádá le c ivy ch rostlin ve nuje ve vy žnámne  mí r e propágáci 
rácioná lní ho využ ití  le c ivy ch rostlin, jejich požná vá ní  á táke  požná vá ní  rostlin 
toxicky ch, á osve tove  c innosti v oblásti vc elár ství  (žde ve spoluprá ci s C esky m 
svážem vc elár u , ž.s., žá kládní  orgánižáce Hrádec Krá love ). Jsou žde koná ny 
pr edná s ky á ru žne  diskusní  ákce ná toto te má, ke ktery m pr ispí vá  i Náuc ná  stežká 
fármácie (otevr ená roku 2017), její mž  iniciá torem byl prof. PhármDr. A. Hrábá lek, 
Ph.D. Stežká je reáližová ná tr iná cti pánely. Zác í ná  u vstupu do Fármáceuticke  fákulty 
UK, pokrác uje k žáhráde , vede cely m její m áreá lem á konc í  ve sbí rkove m sklení ku. 
Jednotlive  pánely informují  s irokou láickou ver ejnost o historii vy voje le c ivá 
od sus eny ch le c ivy ch rostlin áž  po chemicky c iste  lá tky, ktere  jsou v terápii 
použ í vá ny dosud. 

Záhrádá le c ivy ch rostlin Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci Krá love  je c lenem 
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Unie botánicky ch žáhrád C R od roku 2005. Záhrádá vydá vá  káž doroc ne  Index 
seminum, ktery  je využ itelny  odbornou ver ejností , žejme ná pro botánicke  instituce 
ve sve te . S jeho pomocí  se bežplátne  u c ástní  vy me ny osivá fármáceuticky 
vy žnámny ch rostlin s botánicky mi žáhrádámi v C R ták i ve sve te . 

Orgánižác ne  odborná  c innost Záhrády le c ivy ch rostlin je koordinová ná Rádou 
žáhrády le c ivy ch rostlin, její mž  pr edsedou je prode kán pro vnitr ní  žá lež itosti, 
evropske  projekty á strátegicky  rožvoj fákulty, jeho tájemní kem je vedoucí  Záhrády 
le c ivy ch rostlin. Dáls í mi c leny jsou vedoucí  kátedry fármáceuticke  botániky á kátedry 
fármákognožie á táke  de kánem pove r ení  prácovní ci fákulty, jejichž  prácovní  ná pln  
v sobe  žáhrnuje c innosti spojene  se Záhrádou le c ivy ch rostlin. 

 

České farmaceut ické muzeum  

Vedoucí pracoviště: 

 doc. RNDr. PhMr. Vá cláv Rusek, CSc. (1994–2005) 

 Mgr. Ládislává Válá s ková , Ph.D. (2005–dosud) 

Pracovníci muzea: 

 PhármDr. Ján Bábicá, Ph.D. – odborny  prácovní k, sprá vce sbí rek 

 Mgr. Ládisláv Svátos  – odborny  prácovní k, knihovní k 

 Mgr. Mártiná Borovic ková  – odborná  prácovnice, árchivá r ká 

C eske  fármáceuticke  mužeum (dá le jen 
C FM) je sámostátny m str ediskem 
Fármáceuticke  fákulty Univeržity 
Kárlovy v Hrádci Krá love . Sí dlí  
v historicke  budove  Hospitá lu Kuks, 
kde sve bytne  rožví jí  trádici 
fármáceuticke  c innosti kátolicke ho 
r á du milosrdny ch brátr í  (Hospitá lsky  
r á d sv. Jáná ž Bohá). 

Historie C FM sáhá  k sámotny m 
poc á tku m hrádecke  fákulty. Krá tce 
po sve m žálož ení  pr evžálá s kolá 
historicke  fármáceuticke  sbí rky 
shromáž ďováne  á deponováne  
postupne  ná Le kár ske  fákulte  
Univeržity Kárlovy, Fármáceuticke  
fákulte  Másárykovy univeržity v Brne  
á Fármáceuticke  fákulte  Univeržity 

Doc. Rusek v expozici ČFM 
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Komenske ho v Brátisláve . V roce 1972 táke  ží skálá sbí rky žrus ene ho práž ske ho 
Fármáceuticke ho mužeá. Sbí rky žpoc á tku správovál U stáv de jin fármácie, spádájí cí  
pod kátedru orgánižáce á r í žení  (dnes kátedrá sociá lní  á klinicke  fármácie). Klí c ovy m 
bodem ná ceste  k sámostátne mu mužeu bylo ží ská ní  vhodny ch depožitá rní ch 
á expožic ní ch prostor v by vále m hospitá lu v Kuksu v roce 1972. Kvu li nutny m 
oprává m objektu trválo období  vžniku mužeá ví ce než  dvácet let á teprve 
k 1. c ervenci 1994 bylo C eske  fármáceuticke  mužeum žr í ženo jáko sámostátne  
str edisko fákulty. První  c á st expožice bylá ver ejnosti žpr í stupne ná 18. kve tná 1996. 

Zá sádní  osobností  byl v období  pr í práv, budová ní  á poc á tku  existence C FM 
doc. RNDr. PhMr. Vá cláv Rusek, CSc. (1928-2016), v letech 1994-2005 první  vedoucí  
mužeá. 

V souc ásnosti mužeum 
provožuje v Kuksu dve  
expožice. Stárs í  ž nich, nážváná  
Koužlo ápátyky, se žáme r uje 
pr edevs í m ná historii le ká -
renství . Otví rá  ji intáktne  
dochováná  oficí ná le ká rny 
kuksky ch milosrdny ch brátr í  
ž poloviny 18. století , ná niž  
návážuje mobiliá r  klásicistní  
le ká rny U Zláte ho lvá ž Práhy 
(tžv. Dittrichová le ká rná) 
ž poc á tku 19. století . První  
polovinu 20. století  reprežen-
tuje funkcionálisticke  vybávení  
Nove  le ká rny ž Berouná. 
K vide ní  je i ná bytek typicky  
pro c eskoslovenske  le ká rny e ry 
sociálisticke ho ždrávotnictví . Expožice nábí ží  táke  ná hled do historicke  „máteriá lky“, 
tj. le ká renske ho skládu s uká žkámi dobovy ch le c iv. Do prohlí dek se mohou áktivne  
žápojit i ná vs te vní ci, kter í  májí  mož nost si vyžkous et prá ci le ká rní ká v le ká renske  
láborátor i á vyrobit si vlástní  táblety, pilulky nebo c í pky. 

Druhá  expožice, Z ápátyky do fábriky, bylá otevr ená v srpnu 2014. Je ve nová ná 
pr echodu vy roby le ku  ž le ká ren do fármáceuticky ch tová ren á historii vybrány ch 
le kovy ch forem (táblet, pilulek, c í pku , mástí , extráktu , injekcí  á infu ží  áj.). Vy robu 
pr ibliž ují  ják pomu cky pro pr í právu v mále m, ták i stroje použ í váne  
v c eskoslovenske m fármáceuticke m pru myslu do poloviny 20. století  – tábletovácí  
lisy, dráž ovácí  buben, trojvá lec ná tr ení  mástí , áutomáticke  plnic ky ámpulí  átd. Svy m 
žáme r ení m je táto expožice vy jimec ná  i v evropske m kontextu. 

Mužeum je sámožr ejme  áktivní  souc á stí  fákultní ho ž ivotá. Jeho prácovní ci 
se podí lejí  ná vy uce historicky ch pr edme tu , studenti ábsolvují  v mužeu exkurži 
á množí  ž nich se podí lejí  ná jeho chodu jáko sežo nní  pru vodci. C FM je rovne ž  v rá mci 
oboru vy žnámnou páme ťovou institucí , neboť krome  sbí rky trojrožme rny ch 
pr edme tu  uchová vá  táke  árchivní  fondy á vlástní  speciáližovánou knihovnu s mnohá 

Pohled do současné expozice 
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jedinec ny mi tituly, c í tájí cí  kolem 35 000 svážku . Uvedene  souc á sti mužejní ho fondu 
(sbí rkove  pr edme ty, árchiv, knihovná) jsou žáhrnuty v celorepublikovy ch 
informác ní ch dátábá ží ch á v souc ásnosti správová ny odborny mi prácovní ky. 
Vs echny fondy jsou žá kládnou pro dáls í  áktivitu C FM – vy žkum v oblásti de jin 
fármácie á ždrávotnictví  obecne . Ná ní  se podí lejí  studenti psání m diplomovy ch 
prácí , prácovní ci mužeá i externí  bádátele . C FM je spoluorgánižá torem trádic ní ch 
sympožií  ž de jin fármácie, která  c ásto hostí  ve svy ch prostorá ch. 

 

Centrum informačních technologi í  

Vedoucí:  

 Ing. Ládisláv Rudis ár (1988–dosud) 

Historie 

První  u c elove  prácovis te  fákulty pro sprá vu IT vžniklo pod ná žvem Láborátor  
vy poc etní  techniky v roce 1988, kdy žác álo ná fákulte  budovát první  poc í tác ovou sí ť 
pod operác ní m syste mem Novell Netwáre. Ná koncovy ch stánicí ch byl použ í vá n 
operác ní  syste m MS DOS, ktery  v roce 1993 vystr í dál operác ní  syste m Microsoft 
Windows 3.1 s už ivátelsky pr í jemne js í m gráficky m rožhrání m. V roce 1994 pák bylá 
fákultní  sí ť pr ipojená k celosve tove  sí ti internet prostr ednictví m ákádemicke  sí te  
CESNET á už ivátele  dostáli pr í stup k e-máilu. Již  v roce 1994 byly vytvor eny webove  
strá nky fákulty, jáko jedny ž první ch v C R. K prohlí ž ení  webovy ch strá nek byl 
od ráne  betáverže ž roku 1994 použ í vá n prohlí ž ec  Netscápe Návigátor. Ve stejne m 
roce dostál sí ťovy  server novy  operác ní  syste m Microsoft Windows NT 3.5 Server, 
ktery  pák v nejnove js í  verži Windows Server 2019 použ í vá  fákultá i v souc ásnosti. 
V roce 1996 se prácovis te  pr ipojilo ve spoluprá ci se spolec nostmi Microsoft á Digitál 
Equipment k ákádemicke  iniciátive  EMWAC (Europeán Microsoft Windows 
Acádemic Centre). Po Univeržite  v Edinburghu á Universite  v Kárlsruhe bylo toto 
centrum tr etí m v Evrope  á jeho cí lem byl rychly  pr í stup k moderní m technologií m 
ná plátforme  Windows NT á pr edá vá ní  žkus eností  dáls í m vysoky m s kolá m v C R. 

Bývalí pracovníci: 

Mártá Bákájová , Jákub C ejká, Pávlí ná Hynková , RNDr. Vá cláv Koulá, Mgr. Háná 
Kuc erová , Mártá Kutí ková , Ján Mách, Ing. Milán Máte jí c ek, Románá Polá ková , 
Ing. Kárel Rudis ár, Mártin S te pá n á Jir í  Trejtnár. 

Současnost 

Centrum informác ní ch technologií  v souc ásne  dobe  žájis tuje pro fákultu ves kere  
služ by ž oblásti informác ní ch á komunikác ní ch technologií  á áudiovižuá lní  techniky. 
Má  ve sprá ve  pr es 100 áktivní ch prvku , 20 fyžicky ch serveru  á 36 virtuá lní  serveru , 
480 poc í tác u  á notebooku , dve  poc í tác ove  uc ebny. Servery využ í vájí  operác ní  syste m 
Windows Server 2019, stánice pák Windows 10. Fákultá je pr ipojená k internetu 
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pr es vy konne  firewálly rychlostí  2x10 Gbps prostr ednictví m sí te  CESNET. Prácovis te  
správuje táke  beždrá tovou sí ť (projekt eduroám), její mž  prostr ednictví m se denne  
k internetu pr ihlás ují  tisí ce mobilní ch žár í žení  studentu  á žáme stnáncu . Prácovis te  
provožuje pro fákultu táke  ne kolik webovy ch portá lu , ktere  žájis ťuje nejen technicky, 
ále stárá  se i o áktuáližáci obsáhu. Od kve tná 1998 je souc á stí  prácovis te  operác ní  
centrum krá love hrádecke  metropolitní  sí te  HKNET, ktere  žájis ťuje provož te to sí te . 
Centrum informác ní ch technologií  má  v souc ásne  dobe  7 prácovní ku , vedoucí m je 
od vžniku tohoto prácovis te  Ing. Ládisláv Rudis ár. 

Současní pracovníci Centra informačních technologií: 

 Ing. Jindr ich Andrs  

 Milos  Jedlic ká 

 Ing. Josef Márek 

 Rádek Mátous ek 

 Ing. Ládisláv Rudis ár 

 Bc. Mártin Simper, DiS. 

 Márke tá Simperová   

 

Pracovníci Centra informačních technologií v roce 2019 
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Matné vzpomínky pr vňáků Farmaceut ické fakulty UK 
v Hradc i Králové 

Byl rok 1969, rok plny ch žvrátu  v politicke m, kulturní m á spolec enske m ž ivote . 
Zác álá „normáližáce“, ále v ž ivote  uchážec u  o studium fármácie v C echá ch se udá lo 
ne co vy žnámne ho – po 
deve tádvácetilete  páuže 
bylá obnovená fármá-
ceutická  fákultá v c es-
ky ch žemí ch, tentokrá t 
v Hrádci Krá love  
jáko souc á st Kárlovy 
Univeržity. Pádesá t c er-
stvy ch máturántu , kter í  
pros li pr ijí mácí m 
r í žení m ná brátislávske  
fármáceuticke  fákulte , 
nástoupilo ná „pu du 
Almá máter“ nove  žá-
lož ene  hrádecke  fákulty, 
tehdy bež vlástní  
str echy nád hlávou, 
láborátor í  c i posluchá -
ren, proste  ná želenou 
louku. 

Po imátrikuláci v Adálbertinu v r í jnu 1969 se ž ná s stáli vysokos kolá ci á ž ivot se 
s ná mi pr estál mážlit. Po žá pisu ná provižorní m de káná tu v ulici C s. ármá dy se krome  
Hrádec á ku  á Párdubic á ku  vs ichni ubytováli ná VS  koleji Ná Kotli, kde žác áli sdí let 
bujáry  ž ivot spolu se studenty á studentkámi le kár ske  á pedágogicke  fákulty. Me sto 
i okolí  jsme žá hy požnáli dokonále. Krome  již  žmí ne ne ho de káná tu, kde bylá i fákultní  
knihovná, jsme chodili ná pr edná s ky do Mužeá vy chodní ch C ech v Hrádci Krá love , 
do pr edná s kove ho sá lu hve ždá rny á plánetá riá ná Nove m Hrádci, ná le kár skou 
á pedágogickou fákultu, do „stáry ch kolejí “ v tehdejs í ch Piony rsky ch sádech (dnes již  
srovnány ch se žemí ), do první ho pánelove ho domu v ulici Heyrovske ho, nebo 
stávební  bun ky „tesko“ náproti vžnikájí cí  fákulte . Práktiká bylá v 1-2 ty denní ch 
blocí ch v láborátor í ch pedágogicke  á le kár ske  fákulty, trválá od 7:00 do 19:00 
i v sobotu. Nejví ce jsme cestováli do prostoru  chemicke ho uc n ovske ho str ediská 
v Rybitví  u Párdubic, kám jsme dojí ž de li vlákem i se svy mi uc iteli. Dojí ž de li vs ichni, 
udrž oválá se pártá á cestou bylo veselo. Ne která  žákonc ení  prákticky ch cvic ení  
s ná mi oslávili i kántor i. Chováli se k ná m pr á telsky á my jsme je me li rá di. Sve ho 
de káná, tehdy docentá Jároslává Kve tinu, toho jsme milováli á žu stálo ná m to dodnes. 
I pr es ne ktere  studijní  u trápy to bylá dobá krá sná  á veselá .  

První  budovu Fármáceuticke  fákulty UK ve c tvrte m pánelove m dome  v ulici 
Heyrovske ho jsme si po stávár í ch brigá dne  uklidili á žác áli ji ke sve  velke  rádosti 
návs te vovát ve 3. roc ní ku. Druhe  budovy spojene  sklene ny m koridorem jsme 

Promoce hradeckých farmaceutů v Karolinu, 1974 



152 

 

se studijne  nedož ili. Studium nebylo nikterák lehke , ále vystudováli jsme skoro 
vs ichni, ne kter í  sice o rok de le, ále te ch bylo minimum. Soudrž nost ná m žu stálá 
áž  do dnes ní  doby, ne ktery m mánž elsky m pá ru m vydrž elá dodnes. Rá di se schá ží me 
á vžpomí ná me ná dobu, kdy jsme byli mládí , ježdili ná práxi do práž sky ch 
fármáceuticky ch žá vodu , do Vysoke ho My tá ná práktiká ž technologie c i do Opávy 
do Gáleny. Sportová ní  se odehrá válo v ru žny ch disciplí ná ch á vrcholilo fotbálovy m 
žá pásem meži uc iteli v c ele s de kánem fákulty á poslední m roc ní kem, tedy tí m nás í m, 
doplne ny m kluky ž niž s í ho roc ní ku (požná mká: pá nu  byl nedostátek) žá bour live ho 
povžbužová ní  vs ech, „tekute “ posilne ny ch.  

Bežstárostne  mlá dí  ná m skonc ilo 1. c ervence 1974 promocí  v áule práž ske ho 
Károliná. 

Ná te ch pe t let nikdy nežápomeneme á budeme se do Hrádce ná spolec ná  setká ní  
rá di vrácet, vžpomí nát, setká vát se á rádovát se… 

My první  ábsolventi Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy, 1969–1974. 

prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. a kolektiv 

 

Li s topad 1989 na Farmaceut ické fakultě UK 
v Hradc i Králové 

V dobe  nás eho studiá jsme r í káli, ž e Hrádec je me sto s nejhusts í m vy skytem 
rudy ch hve žd ná metr c tverec ní . Nebyl to ále jen tento vižuá lní  žnák. Zátí mco tr ebá 
v Práže bylo již  cí tit, ž e se ne co me ní , á ž e komunisticky  rež im pr está vá  mí t tu sí lu, 
v Hrádci jsme nápr í klád nemohli ježdit v urc ite  frekventováne  c ásy me stskou 
doprávou, áby se prácují cí  tr í dá nemuselá cestou do prá ce nebo ž prá ce mác kát. 
„Z eležná  oponá“ plotu kolem „novy ch“ kolejí  se žvy s ilá do vy s ky te me r  tr í  metru  
á plot se oždobil ostnáty m drá tem. Nás te stí  již  nedos lo k tomu, áby vrá tní  ná koleji 
ží skáli státut ver ejne ho c initele á káž dy  konflikt by mohl by t pováž ová n žá u tok 
ná ver ejne ho c initele. Rovne ž  me li dostát služ ební  žbrán , což  v kombináci s jejich 
inteligencí  á dobry m ideologicky m prove r ení m mohlo žnámenát pro ná s studenty 
doslová smrtelne  nebežpec í . Už  i jen proto, ž e jsme stejne , jáko mládí  v jáke koliv 
dobe , chodili „pár it“ á ná vráty ná kolej by vály docelá rožjár ene .  

Vypoví dájí cí  je i dáls í  udá lost, její mž  jsem byl pr í my m u c ástní kem. Te sne  
pr ed 28. r í jnem 1989 jsme žápí jeli svobodu nás í  spoluž ác ky že skupiny, která  se 
žá ne kolik dní  me lá vdá vát. Ná vrát ž hospody byl hodne  vesely  á žpí vály se ru žne  
pí snic ky. Tr ebá „C erny  muž  pod bic em otroká r e ž il”. Ná koleji byly pr i nás em 
pr í chodu již  žámc ene  vs echny vchody, krome  jedine ho, kde jsme byli vs ichni 
legitimová ni, což  ná m sámožr ejme  pr is lo velmi vesele . Druhy  den se ná fákulte  
žác álo hovor it o nepovolene  protistá tní  demonstráci studentu  k vy roc í  28. r í jná. 
Pr is lo mi to u sme vne  á tvrdil jsem, ž e bych snád o tom musel ne co ve de t. U sme v mi 
ále žtuhnul ve chví li, kdy mi dos lo, co bylo pováž ová no žá protistá tní  demonstráci... 
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Se s králoupem, ktery  jsem me l jes te  ž vojenske  kátedry, á kdy me  od vylouc ení  
žáchrá nil by vály  de kán Kve tiná proto, ž e sá m neme l vojá ky pr í lis  v lá sce, mi žác í nálo 
by t jásne , ž e konc í m.  

Ná roždí l od Práhy 
žde nebylo pr í lis  infor-
mácí  á jediny m ždrojem 
bylo rá dio Hlás 
Ameriky nebo Svobod-
ná  Evropá. Tám jsem 
žáchytil informáci o plá -
nováne  studentske  
demonstráci v pá tek 
17. listopádu 1989. 
Meži spoluž á ky jsem se 
ji snáž il s í r it á ží skát je 
pro to, áby se žu c ástnili. 
Sá m jsem v pá tek 
odes el ná vy pádovku 
á chte l se do Práhy 
dostát stopem. Nebyl to 
žr ejme  nejleps í  ná pád 
á po dvou hodiná ch 
jsem má vá ní  ná áutá 
vždál á odjel vlákem domu  do Kolí ná. Pustil jsem si Hlás Ameriky á dožve de l se, co se 
v Práže de je. To už  bylo moc… V nede li jsem nevydrž el á odjel vlákem do Práhy, kde 
žác í nálá by t cí tit revoluc ní  ná ládá. Ne jákou shodou okolností  jsem se dostál do jáke si 
mí stnosti, kde byl Sás á Vondrá, mlády  Dienstbier, brátr i Bendovi á spoustu dáls í ch, 
jejichž  jme ná jsem nežnál. Jáko mimopráž sky  student jsem odes el s dáls í mi studenty 
ná Kolej 5. kve tná, kde psáli ná stroji letá ky á dohodli jsme se, ž e rá no vyráží me 
do Hrádce, áby se i v jiny ch me stech žác ály s í r it i jine  než  oficiá lní  cenžurováne  
informáce.  

Dopoledne jsem dorážil ná fákultu á obes el posluchá rny, kde jsem vyžvál 
studenty, ábychom se v podvec er shromá ž dili pr ed „novy mi” kolejemi v Dimitrovove  
ulici, dnes Páláchove , á mohl jsem jim r í ci, co se stálo v Práže á žác í t orgánižovát 
pr ipojení  ke stá vce práž sky ch studentu . Udá losti nábrály hekticky  sme r á mnohe  
vžpomí nky už  pr ekryl c ás, nerád bych ná ne koho s odstupem c ásu žápomne l á pokud 
se ták stálo, nebylo to u myslne , ále meži ty první  odvá ž ne , kter í  se ten den se mnou 
postávili pr ed studenty Fármáceuticke  fákulty, byl Ví ťá Novotny , Pável Kes ner á Petr 
Fifká. Ales  Fránc á Ví ťá, kter í  byli jedne mi ž te ch, kter í  se ná Ná rodní  tr í du ná mu j 
popud v pá tek dostáli, mluvili o tom, ják je tám žá sáhovy  pluk tr í skál, když  museli 
probí hát jeho ulic kou. Podpor it ná s á promluvit pr is el rovne ž  rež ise r hrádecke ho 
divádlá á požde js í  poslánec pán Kuž í lek. Cele  stá vkove  hnutí  se žác álo rožbí hát 
ná koleji v byte  D19, kde jsem v te  dobe  bydlel. Ví ťá Novotny  se stál du lež itou 
spojkou s práž sky m stá vkovy m vy borem á pr es ne ho proudily informáce obe má 
sme ry. Meži první mi se k ná m ž niž s í ch roc ní ku  pr idálá Leoná S te pková , Pável 
„Báltážár” Melichár í k á Alice Suchá . Postupne  se pr idá váli i žá stupci dáls í ch roc ní ku .  

Členové studentského stávkového výboru, 1989 
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Uc ebnu vedle velke  posluchá rny jsme prome nili ná mí stnost Stá vkove ho vy boru, 
která  se stálá ná r ádu dní  mí stem, kde jsme i pr espá váli. Pokud tedy byl ná spá nek 
c ás, protož e v te ch první ch dnech áni nebyl prostor pro odpoc inek. Bylo tr ebá jes te  
koordinovát c innost s ostátní mi fákultámi v Hrádci, žác í t orgánižovát vy ježdy 
do fábrik á s í r it informáce o udá lostech do okolní ch me st. Doufá m, ž e ná nikoho 
nežápomenu (pr esny  sežnám me lá v te  dobe  jen StB…), když  budu jmenovát Miláná 
Per inu á Járdu Burs í ká, ktery  nebyl vide t ná podií ch, ále byl pro ná s svy m ná žorem 
á pohledem du lež ity . Rendu Máchá á Ondru Drs ku, kter í  bržy žálož ili Spolek c esky ch 
studentu  fármácie, ktery  funguje dodnes. Pávlá „Ke s u” Kes nerá, ktery  s Petrem 
Fifkou á požde ji s Márkem Bárgerem, Arnos tem Herrmánnem á Mártinem Nálepou 
žác áli rožbí hát c ásopis Náuseá Phármáceuticá á snáž ili se v ne m žver ejn ovát 
rožhovory tr ebá s krájsky m „este bá kem”. Káž dy , kdo ne ják pomohl, tr ebá ná stroji 
pr episovát letá ky, byl hrožne  du lež ity . Jen už  nedoká ž u vs echny vyjmenovát. 
Káž de mu ž ná s utkve lá ž te  ohromne  r ády udá lostí  jiná  vžpomí nká, která  sklá dá  
obráž listopádovy ch udá lostí . 

Vs ichni si ále pámátujeme tu 
neskutec nou solidáritu ostátní ch 
lidí , kter í  ná m nosili s is ky sálá mu , 
bá bovky á chle b, ábychom me li co 
jí st. Dá váli ná m pení že, ábychom 
me li žá co tisknout letá ky 
á pu jc ováli ná m svoje áutá, 
ábychom mohli ježdit ná „spánile  
jí ždy” á s í r it informáce. 

Milán Per iná si vybávuje hává rii 
pr i rožvá ž ení  letá ku . „Z igulí ká” 
jim tehdy pu jc ilá jedná pání  
sekretá r ká ž fákulty. Sehnáli 
s Románem Kubí kem ne jáke ho 
prvá ká, ktery  me l c erstve  r idic á k 
á vyrážili. Ne kde u Járome r e vjel 
moc rychle do lesá, kde byl led. 

Nájednou byli nápásová ni ve stromu. Krome  s oku se nikomu nic nestálo. Vytá hl je 
áutobus. Ná jednic ku dojeli po pu lnoci do Hrádce, kde jsme po nich už  pá tráli. Mobily 
tehdy nebyly… Rá no s li ožná mit mánž elovi te  pání , ž e má  nábor ene  áuto. Me li jsme 
strách, ále byl u plne  v pohode , vu bec nic po ná s nechte l… Neskutec ná  átmosfe rá 
ve spolec nosti. I když  r ádá lidí , á to i ná fákulte , rožhodne  nebylá rá dá, ž e se dobá 
me ní … 

Z dnes ní ho pohledu jsme mohli orgánižovát i ták neuve r itelne  ve ci, jáko „pár bu” 
v prostorá ch fákulty žá u c ásti nás ich uc itelu . Te ch, kter í  s ná mi oprávdu 
sympátižováli, ále i te ch, kter í  to de láli že žis tny ch du vodu  c i že stráchu, protož e 
studenti me li v te  dobe  mož nost skutec ne  me nit ve ci, á to i ná fákulte . 

Já  si vybávuji jáko jednu že silny ch vžpomí nek moment, kdy jsme v mí stnosti 
stá vkove ho vy boru sledováli první  volbu Vá clává Hávlá prežidentem á tu chví li, kdy 
už  bylo jásne , ž e se podár ilo... Dáls í m silny m momentem byl pr enos první ho 

Příprava letáků studenty, listopad 1989 
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koncertu Kárlá Krylá ž Lucerny, když  s Kárlem žpí vál cely  sá l, á to žá „Krylá” hrožil 
dr í ve vyhážov že s koly, pokud to ne kdo prá sknul. Járdá Burs í k r ekl, ž e teď to musí  
už  by t komous u m jásny , ž e prohrá li. 

Jsem pr esve dc en, ž e krome  osobní ho s te stí , jáko je svátbá s milovánou ž enou 
nebo nárožení  dí te te, budou tyto udá losti pátr it k nejsilne js í m v me m ž ivote  á jsem 
rá d, ž e jsem se ná nich mohl áktivne  podí let. A jsem pr esve dc en, ž e silne js í  momenty 
již  nežáž iju... 

Známenájí  vs ák tyto udá losti ne co i pro dnes ní  studenty? Doufá m, ž e áno. Nejen 
snád jáko historická  vžpomí nká, ná ž dnes ní ho pohledu nepr edstávitelne  ve ci, jáko 
solidáritá meži lidmi á studenty, á áž  neskutec ná  oprávdová  svobodá nejen 
ná ákádemicke  pu de . Nebo jáko dobá, kdy se áktivní  komuniste  á svážá ci stá hli 
do požádí . Alespon  ná ne jákou dobu. Dokonce i první  porevoluc ní  de kánove  
á pr edstávitele  vedení  fákulty nebyli c lenove  KSC ... Listopád byl žá klád obc ánske  
spolec nosti, která  je v poslední ch letech c í m dá l tí m ví ce náhrážová ná „stránickou” 
nebo „ideologickou” spolec ností  á hodne  žá lež í  ná dnes ní ch studentech, kám á s ky m 
se bude dá l nás e žeme  ubí rát á ják hodne  si nechájí  brá t stá le ví ce ukrájovánou 
svobodu. Já  doufá m, ž e nebudou pásivní , ž e se doká ž í  hlásite  ožvát á ne co 
konkre tní ho ude lát, když  bude tr ebá, á ž e doká ž í  rožpožnát, kde je správedlnost, 
právdá á lá ská. 

Mgr. Libor Schwarz, bývalý předseda stávkového výboru Farmaceutické fakulty UK 

 

Galer ie Na Mostě 

Vy stávní  c innost ná Fármáceuticke  fákulte  bylá žáhá jená hned pr i otevr ení  již ní  
budovy jes te  nedokonc ene ho cele ho áreá lu. Vystávovál pr evá ž ne  vy tvárny  krouž ek 
vedeny  prof. Ivo Háisem á fotográficky  
krouž ek fákulty. Vystávoválo se 
ve foyeru budovy á do roku 1980 bylo 
uspor á dá no 47 vy stáv pr evá ž ne  
ž produkce fákultní ch krouž ku  á de l 
žáme stnáncu  fákulty. 

Gálerie Ná Moste  vžniklá po ode-
vždá ní  severní  budovy Fármáceuticke  
fákulty UK do provožu. Slávnostne  bylá 
otevr ená 17. 1. 1980. Souc ásne  se táke  
vy tvárny  krouž ek, ktery  vžnikl 
ná konci roku 1974 pod vedení m 
profesorá Ivo Háise, rožhodl dopln ovát 
jednostránne  pr í rodove dne  fármáceu-
ticke  vžde lá vá ní  studentu  o estetickou 
vy chovu á „pomáhat posluchačům a zaměstnancům, aby se obohatili výtvarným 
uměním, jeho vnímáním i vlastními pokusy. Poznávání a potřebu krásy v posluchačích 

Naslouchající prof. Ivo Hais 
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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.“ (Zá pis 
o žálož ení  vy tvárne ho krouž ku). Vystávovát se žác álo ve vitrí ná ch urc eny ch pu vodne  
pro U stáv de jin fármácie á C eske  fármáceuticke  mužeum, ktere  vs ák bylo v te to dobe  
teprve ve stá diu žrodu. 

Ná c innosti Gálerie se podí lelá r ádá prácovní ku  fákulty. Vy stávy vy tvárne ho 
krouž ku orgánižovál profesor Ivo Háis. Docent Vá cláv Rusek por á dál vy stávy gráfiku , 
fotográficke  vy stávy orgánižovál fotokrouž ek posluchác u  pr i FV SSM. Angáž ováli se 
tu RNDr. Petr Jí lek á Ludmilá Kynkorová , která  por á dálá vy stávy žáme stnáncu  á de tí . 
Pr i instálácí ch právidelne  pomá háli Tomá s  Holec ek, Miloslává Dvor á ková  
že Str ediská ve decky ch informácí , Jitká Michlová , Elis ká Foretová . R ádu vy stáv 
domluvil á pr ichystál docent Vládimí r Semecky . Externe  pu sobil á exponá ty 
ž vlástní ch sbí rek pr ispe l MUDr. Rudolf Prí bys , ktery  byl i c lenem vy tvárne ho 
krouž ku. Od roku 1985 se velmi intenživne  žápojil Ing. Jir í  Soukup, c len Spolku 
sbe rátelu  á pr á tel exlibris á vedoucí  jeho hrádecke  sekce. 

Docent Vá cláv Rusek 
s profesorem Ivo Háisem 
se žác áli stárát o náplne ní  
vy stáv, ktere  žác í nály mí t 
vys s í  u roven . Vystávovály 
se originá lní  obrážy, 
gráfiká á ume lecke  
fotográfie. Káž doroc ne  
byly por á dá ny vy stávy, 
ktere  se stály postupne  
trádicí . Pátr í  meži ne  „Z en  
c eskoslovensky ch exlib-
ris“, vy stává Novoroc enek 
MUDr. Rudolfá Prí bys e, 
ámáte rske  prá ce žáme st-
náncu , studentu  á de tí , 
která  po smrti prof. Háise 

v roce 1996 pokrác oválá pod ná žvem „Memoriá l profesorá Ivo Háise“.  

Stárost o Gálerii Ná Moste  žu stálá ná docentu Vá clávu Ruskovi, ktery  me l velkou 
podporu v Ing. Jir í m Soukupovi. Gálerie Ná Moste  si již  nás lá mí sto meži hrádecky mi 
gáleriemi, vy stávy byly žáhájová ny vernisá ž emi á ne ktere  konc ily besedámi 
s vystávují cí mi. 

V roce 1994, kdy bylo žr í ženo C eske  fármáceuticke  mužeum v Kuksu, odes el 
docent Vá cláv Rusek do Kuksu jáko vedoucí  mužeá, ktere  pr edtí m dvácet let 
pr iprávovál, budovál á rožví jel. V te to dobe  se stál jediny m kurá torem vy stáv 
v Gálerii Ná Moste  Ing. Jir í  Soukup. Po ne jáke  dobe  mu žác áli s pr í právámi ne ktery ch 
vy stáv pomá hát i Márie Rumlárová , Pável Dus á docent Kárel Krá l. Kátálog Z ne  
exlibris pr iprávoválá Mgr. Ládislává Válá s ková . V poslední ch letech se 
spoluprácovní kem stál slovensky  gráfik Ví ťážosláv Chrenko, ktery  neu návne  
propáguje Gálerii Ná Moste  ná Slovensku á pro pr ehlí dky exlibris á vy stávy obrážu  

Výstava Jazz World Photo 2018 v Galerii Na Mostě 



157 

 

UNIVERZITA KARLOVA,  FARMACEUTICKÁ FAKULT A V HRADCI KRÁLOVÉ  

á gráfiky ží ská vá  slovenske  ume lce. Stá lou spoluprácovnicí  je dosud prácovnice 
fákulty pání  Alená Pákostová , o fotodokumentáci vernisá ž í  á propágáci ná webovy ch 
strá nká ch se v souc ásnosti stárá  pání  Márcelá Jer á bková  á Ing. Josef Márek. Gálerii Ná 
Moste  žá vedení  Fármáceuticke  fákulty dlouhodobe  podporovál i profesor Alexándr 
Hrábá lek. 

Pr iprávovát vy stávy v poc á tec ní ch letech existence gálerie nebylo nic 
jednoduche ho. Plá n vy stáv projedná válá „drámáturgická  subkomise pro vy stávy 
v Gálerii Ná Moste “. Káž dá  vy stává muselá by t pr edem ohlá s ená ná pr edepsáne m 
tiskopise u Odboru s kolství  á kultury Me NV pro vystávují cí  ámáte ry á ONV 
pro vystávují cí  profesioná ly. Posužovál se žde obsáh, žáme r ení , u roven  á teprve 
po schvá lení  mohlá by t vy stává instálová ná á otevr ená. 

Již  v první m roce trvá ní  (1981) bylo pr ipráveno 8 vy stáv. Te me r  o káž de  vy stáve  
se objevovály v mí stní m tisku žprá vy, ktere  psál hlávne  profesor Háis, docent Rusek á 
Ing. Jir í  Soukup. Posledne  jmenovány  psál žprá vy i do jiny ch c ásopisu  (Zprá vy SSPE, 
Atelie r). V tomto sme ru de lá  Gálerie Ná Moste  i du lež itou á soustávnou propágáci 
Fármáceuticke  fákulte  UK.  

Gálerie Ná Moste  má  táke  sve  logo. Vytvor il ho Stánisláv Novotny , 
chrudimsky  profesor vy tvárne  vy chovy ná táme js í m gymná žiu. Poprve  
bylo použ ito ná obá lce kátálogu Z en  exlibris v lednu 1989 á od te  doby 
je ná káž de  požvá nce ná vy stávu. Vy stávy Z ní  exlibris dr í ve 
doprová žely cyklostylováne  kátálogy, požde ji je vystr í dály brož ury 
á v poslední ch letech káž dou vy stávu prová ží  bárevny  kátálog. Ty jsou 
ví tánou pomu ckou sbe rátelu  i gálerií , ktere  evidují  tvorbu exlibris. 

V roce 2014 bylá spojovácí  chodbá meži dve má budovámi v rekonstrukci. Dostálá 
nová  okná, nove  osve tlení , topení  á v neposlední  r áde  nove  vy stávní  vitrí ny. I když  
pro vystávovátele je pr í prává vy stávy dáleko ná roc ne js í , vžhledove  cely  prostor 
Gálerie Ná Moste  rekonstrukcí  ží skál. 

Sve  jme no si už  Gálerie Ná Moste  meži hrádecky mi obc ány ží skálá. Nejen ž e má  
sve  stá le  ná vs te vní ky, ále je i velky  žá jem meži vy tvární ky, áby žde mohli vystávovát. 
Nejsou to jen mí stní  ume lci, ále i málí r i á gráfici že Slovenská, á pr i pr ehlí dká ch 
mežiná rodní  fotográfie i fotográfove  že sve tá. Vy stávy se neomežují  jen ná obrážy, 
gráfiku, exlibris á kresbu. Zhle dli jsme tu i kerámiku, loutky, pláká ty, s perky, prá ce 
že dr evá i prá ce ková r ske . 

Marie Rumlarová 
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Rektor Univerz i ty Kar lovy 

 

Vá ž ene  kolegyne , vá ž ení  kolegove ,  

 dovolte mi, ábych vyjá dr il rádost á pote s ení  nád tí m, ž e jedná ž vy žnámny ch 
fákult UK sláví  kuláte  vy roc í  sve ho žálož ení  á souná lež itost s ákádemickou obcí  UK.  
FáF v Hrádci Krá love  vžniklá prá ve  pr ed 50 lety á dostálá tehdy pr í lež itost nává žát 
ná stárou á dlouholetou trádici studiá fármácie ná UK sáhájí cí  k dá vne  historii 
á myslí m, ž e ji plne  využ ilá. 

 Studium fármácie se ná Univeržite  Kárlove  objevuje od poc á tku 19. století  
á ž nábí dky studiá bylo nes ťástne  odn áto ná poc á tku 50. let 20. století , kdy vžnikály 
fármáceuticke  fákulty ná univeržitá ch v Brne  á Brátisláve .  

Fákultá je od roku 1969 neodmyslitelnou souc á stí  nejen me stá Hrádec Krá love , 
ále i cele ho regionu. Její  funkce ve vžde lá vácí  á ve decke  c innosti ve fármácii je 
nežástupitelná  á velmi ocen uji její  bohátou mežiná rodní  spoluprá ci.  

V souc ásne  dobe  je pro fákulty UK v Hrádci Krá love  žá sádní  dokonc ení  
spolec ne ho univeržitní ho kámpusu MEPHARED 2, ktery  umož ní  integrovát vy uku, 
rožvoj novy ch ve dní ch disciplí n á technologií  s bohátou mežiná rodní  spoluprácí  
s využ ití m spoluprá ce s fákultní  nemocnicí  Hrádec Krá love . FáF ták dostá vá  
jedinec nou pr í lež itost á bude moci rožví jet studijní  á vy žkumne  prográmy 
srovnátelne  s pr ední mi evropsky mi s kolámi. Ve r í m, ž e fákultá plne  využ ije i dáls í ch 
mož ností , ktere  jí  projekt nábí dne: využ í t á soustr edit ty my renomovány ch 
odborní ku  do jednoho mí stá, pr ilá kát do regionu mláde  tálentováne  ve dce 
á žáhránic ní mi odborní ky.    

Ty m ž FáF nedá vno proká žál, ž e u spe ch jejich ve decke  prá ce mu ž e mí t 
mežiná rodní  pr esáh á ž e ákádemická  obec fákulty velmi u spe s ne  doká ž e konkurovát 
sve tove  ve de  á náví c i u spe s ne  komercionáližovát. Vyná lež, žá ktery m stojí  ty m 
prof. Hrábá lká á ktery  odkoupilá ámerická  firmá, se ty ká  nove ho typu lá tek, ktere  by 
mohly by t využ itelne  v le c be  tuberkulo žy. U spe ch žážnámenál rovne ž  projekt 
s ná žvem STARSS, kdy dos lo k vytvor ení  expertní ho mežiná rodní ho ty mu 
pro pokroc ily  vy žkum v sepárác ní ch ve dá ch. Tento projekt byl finánc ne  podpor en EU 
v rá mci OP VVV. 

Rovne ž  me  te s í , ž e studentu m i prácovní ku m se dostá vá  žáslouž ene ho ve decke ho 
ocene ní  v mežiná rodní ch i tužemsky ch soute ž í ch. Ná fákultu putovály nápr í klád Cená 
Fráncoužske ho velvyslánectví  pro PhármDr. Lucii Hyrs ovou, Ph.D. (Cená Sánofi 
žá fármácii – 2. mí sto) á Mgr. Ivonu Lhotskou, Ph.D. (Cená Sánofi žá fármácii – 
3. mí sto), c i Dimitris N. Choráfás Priže PhármDr. Tomá s i Smutne mu, Ph.D. žá Novel 
Hepátocyte Cellulár Models for Drug Development. A že vs ech vy žnámny ch 
osobností , ktere  jsou s fákultou historicky spojeny, mi dovolte uve st prof. Jároslává 
Kve tinu, první ho de káná FáF UK á žákládátele oboru klinická  fármácie 
v celoevropske m kontextu. 
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Pr eji fákultní  ákádemicke  obci, vá m vs em, áť vá s c ekájí  s ťástne  roky. Ať se vá m 
dár í , neboť pák se bude dár it i Univeržite  Kárlove . De kuji žá vs e, co jste de láli 
á de lá te pro dobre  jme no fákulty domá i ve sve te . Pr eji fákulte  náds ene  á prácovite  
pedágogy i ve dce. Pr eji jí  tálentováne  á pilne  á energicke  studenty, kter í  se nebojí  
vy žev á dájí  do studiá vs e. 

Pr eji, áť se Vá m v Hrádci Krá love  dár í .  

 

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

 

 

Farmaceut ická fakulta Univerz i ty Komenského 
v Brat is lavě 

 

Vá ž ene  kolegyne, vá ž ení  kolegoviá, milí  priáteliá,  

je mi veľkou cťou á potes ení m žá roven  smieť Vá s poždráviť v mene 
Fármáceutickej fákulty Univeržity Komenske ho v Brátisláve pri prí lež itosti Vá s ho 
okru hleho jubileá.  

Uc ebnice histo rie fármá cie v nás ich krájiná ch ná s informuju  o peripetiá ch 
kreovániá sámostátne ho s tu diá fármá cie, s tudijny ch prográmov á nesko r 
áj sámostátny ch fáku lt so žámerání m ná fármá ciu. Tento vy voj mál v by válom C esko-
Slovensku c áro iste ho kyvádlove ho efektu. Nás á fákultá v Brátisláve sá v tomto 
procese náchá džá kdesi v strede, nájmá  preto, ž e v rokoch 1960 – 1969 bolá 
vo vtedájs ej republike jedinou fármáceutickou. Pámá tní ci ná toto obdobie spomí náju  
áko ná jej prvy  „žláty  vek“, vďáká ktore mu žosilnelá odborne i personá lne ták, 
ž e po vžniku Vás ej Almá máter studiorum v Hrádci Krá love  doká žálá slovutnej 
Kárlovej Univeržite splátiť nepriámy pá ťdesiátroc ny  dlh áj personá lnou podporou 
v podobe tákmer troch desiátok vysoko kválifikovány ch á motivovány ch s peciálistov 
vo fármáceutickom vždelá vání . Zo stretnutí  s Vámi, dnes ny mi kolegámi ž Hrádcá 
Krá love , viem, ž e im s lá skou á u ctou hovorí te „otcoviá žákládáteliá“.  

Nás e fákulty á univeržity odvtedy rástu  párálelne á ich vžťáh sá dá vno žmenil 
žo vžťáhu mátky á dce ry ná vžťáh kolegiá lny, pártnersky  á priáteľsky .  

Aj Univeržitá Komenske ho v Brátisláve si tento rok pripomí ná okru hle 
100. vy roc ie svojho žálož eniá, pri ktorom sá c ásto spomí ná veľmi podobny  scená r, 
ktory  sá odohrál medži práž skou á brátislávskou leká rskou fákultou v roku 1919.  
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Milí  priáteliá, ž elá m Vá m i ná m vs etky m pri tejto prí lež itosti es te ráž mnoho 
ďáls í ch prí lež itostí  ná rádostne  jubilovánie á biláncovánie u spechov, vy vojá, novy ch 
u spes ny ch mys lienok á ich implementá cie v meniácom sá prostredí  fármá cie v rá mci 
komplexne ho pohľádu ná ždrávotní cke vždelá vánie, vy skum á vy voj. 

Srdec ne poždrávuje  

 

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

 

 

 

Veter inární a farmaceut ická univerz ita Brno , 
Farmaceut ická fakulta 

 

Vá ž ene  kolegyne , vá ž ení  kolegove , 

dovolte ná m pobláhopr á t Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci 
Krá love  u pr í lež itosti osláv 50. vy roc í  její ho žálož ení .  

Fármáceutická  fákultá Univeržity Kárlovy je nás í m dlouholety m á vysoce 
respektovány m pártnerem. V rá mci dosávádní  spoluprá ce meži fármáceuticky mi 
fákultámi v Brne  á Hrádci Krá love  mu ž eme gárántovát dlouholetou snáhu o kválitní  
á moderní  proces pr i vžde lá vá ní  nás ich studentu . Synergicky m uplátne ní m vlivu lže 
dosá hnout toho, ž e mu ž eme poskytovát studentu m fármácie vysoky  stándárd 
vžde lá vá ní  v nás em oboru. 

Obe  fákulty se vžá jemne  respektují  á spoluprácují , mimo jine  nápr í klád formou 
c lenství  svy ch žá stupcu  ve ve decky ch rádá ch nebo žástoupení  v oborovy ch rádá ch 
pro doktorske  studijní  prográmy, pr í p. ád hoc hodnotí cí ch komisí ch souvisejí cí ch 
se vžde lá vácí  á tvu rc í  c inností . Vžá jemná  spoluprá ce meži fákultámi je pátrná  táke  
ž káž doroc ní ho nemále ho poc tu spolec ny ch publikácí  á dáls í ch vy stupu  ve decko-
vy žkumne  c innosti.  

V neposlední  r áde  bychom neme li opomenout áni spolec ne  áktivity ná poli 
celož ivotní ho vžde lá vá ní  fármáceutu  á dáls í ch kolegu  ž práxe. 

Pr ed ná mi neustá le stojí  mnoho cí lu  á konkre tní  prá ce, ktere  ná s motivují  
á povžbužují  ke spolec ne mu hledá ní  ádekvá tní ch á efektivní ch r es ení  nás ich 
profesní ch vy žev. 
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Du ráž kládeme ná spolec ne  prosážová ní  žá jmu  fármáceutu  s ohledem ná jejich 
nežástupitelnou roli v syste mu ždrávotní  pe c e, jákož to odborní ku  s nej-
komplexne js í mi žnálostmi o le c ivech. 

Ve r í me, ž e i nádá le budeme rožví jet nás i u spe s nou spoluprá ci, budeme dá le 
prohlubovát spoluprá ci ve forme  ják formá lní  ták i neformá lní ho vžtáhu dvou silny ch 
á rožhodují cí ch institucí  ve fármáceuticke m vžde lá vá ní  v C eske  republice. 

Jme nem Fármáceuticke  fákulty Veteriná rní  á fármáceuticke  univeržity Brno 
pr ejeme Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  vní máve  
studenty, motivováne  prácovní ky á mnoho dáls í ch u spe s ny ch let! 

Zá Fármáceutickou fákultu Veteriná rní  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 fakul ty a Farmaceut ické 
f akulty Univerz ity Kar lovy v  Hradc i Krá lové  

 

Pu sobení  dvou fákult Univeržity Kárlovy, Le kár ske  á Fármáceuticke , v Hrádci 
Krá love  umož n uje jejich u žkou vžá jemnou spoluprá ci. LF á FáF reáližují  r ádu 
spolec ny ch ve decky ch projektu . Již  v minuly ch letech se jednálo o ne kolik projektu  
Grántove  ágentury C R, ží skány ch Fármáceutickou fákultou, ná ktery ch se podí leli 
prácovní ci U stávu fármákologie á U stávu le kár ske  biochemie. Dáls í mi spolec ny mi 
projekty byly projekty Grántove  ágentury UK, kde bylá r es itelem jedná fákultá, 
ále ná r es ení  se podí leli te ž  postgráduá lní  studenti fákulty druhe . 

Velmi požitivní ch vy sledku  je dosáhová no v oblásti propojová ní  vy uky 
á ždrávotnicke ho vy žkumu ná obou fákultá ch á r es ení  spolec ny ch projektu  OPVK, 
jáko nápr . Postdoci ná UK I á II, TEAB, FAFIS, HEPIN, áj. Fákulty jsou táke  nositelem 
dvou dlouhodoby ch projektu  v rá mci Univeržitní ch Center Excelence UNCE, 
pro mláde  vy žkumní ky. V souc ásnosti je r es ená r ádá spolec ny ch vy žkumny ch 
projektu  ná rodní ch grántovy ch ágentur (GAC R á AZV), ktere  vedou ke spolec ny m 
publikác ní m vy stupu m v c ásopisech s impákt fáktory pr evys ují cí mi vy rážne  
nád mediá ny jednotlivy ch oboru . Spoluprá ce nápr í c  preklinicky mi á klinicky mi 
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prácovis ti LF á FáF vyvrcholilá v pr í právu á pr ijetí  spolec ne ho projektu 
pr edáplikác ní ho vy žkumu Inomed, ktery  dá vá  dohromády klí c ove  ty my obou fákult 
ve snáže podpor it interdiscipliná rní  vy žkum pr i vy voji novy ch le c iv s potenciá lem 
pro komercionáližáci á pro žkválitne ní  stá vájí cí ch postupu . K vy rážne  konvergenci 
dochá ží  rovne ž  v pr í bužny ch oborech, ktere  jsou du lež itou souc á stí  vy uky ná obou 
fákultá ch. Pr edevs í m se jedná  o u stávy fármákologie obou institucí , ktere  se 
vžá jemne  vy žnámne  podporují  v c innostech Oborovy ch rád DSP prográmu , 
pr i pr í práve  postgráduá lní ch studentu  á mežiná rodní ch konferencí .  

U spe s ná  spoluprá ce probí há  i ve vy uce. Pregráduá lní  i postrgráduá lní  
studenti fármácie mohou využ í vát ve decke  pr í stroje Le kár ske  fákulty v rá mci 
projektu Core fácilities. 

Nejdu lež ite js í  áktivitou obou fákult je budová ní  spolec ne ho kámpusu FáF á LF. 

Jeho vybudová ní m se vytvor í  vy žnámny  potenciá l pro žvy s ení  spoluprá ce nejen 
meži fákultámi, ále i se strátegicky mi regioná lní mi pártnery, ktery mi jsou Fákultní  
nemocnice Hrádec Krá love  á Fákultá vojenske ho ždrávotnictví  Univeržity obrány. 
To umož ní  jedinec nou koncentráci biomedicinske ho vy žkumu do jednoho prostoru. 
Lže pr edpoklá dát, ž e nove  prostr edí , leps í  vybávení  á propojení  ty mu  povede 
ke kválitne js í m vy stupu m vy žkumu á ná sledne  i k dá le se žvys ují cí mu žá jmu 
žáhránic ní ch odborní ku . V pr í páde  spolec ne ho umí ste ní  ve dcu  v kámpusu lže 
uváž ovát i o tžv. multiplikátivní m efektu, ktery  by spoluprá ce ná jednom mí ste  
pr ineslá á ktery  by mohl ve st i ke ky ž ene mu žápojení  do prográmu Horižon (nebo 
do budoucí ho prográmu Horižon Europe). 

 

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 
děkan 

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

 

 

Univerz ita Hradec Krá lové  

 

Vá ž ene  kolegyne , vá ž ení  kolegove , dráhá  Fármáceutická  fákulto v Hrádci Krá love ,  

dovolte mi, prosí m, ábych Vá m krá tce, ále o to srdec ne ji, pográtulovál k Vás emu 
ž ivotní mu jubileu á k vy žnámne mu milní ku, ktery  prá ve  mí jí te.  

Ná ceste , kterou se Fármáceutická  fákultá Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  
vydálá, je od poc á tku po boku Univeržity Hrádec Krá love . Toto pevne  pouto dodnes 
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symboližují  c ástá  neformá lní  setká vá ní  studentu  nás ich institucí  nebo ve decká  
spoluprá ce nás ich ákádemiku  á vy žkumní ku .  

Poc á tky spoluprá ce sáhájí  prá ve  áž  do roku 1969, kdy žác á tkem r í jná fármáceuti 
svoji c innost žáhájují . Ják referovál tehdejs í  Dení k Pochoden  v roce 1970: „Hrádecká  
nejmláds í  s kolá, pr iprávují cí  budoucí  fármáceuty, nemá  žátí m vlástní  budovu, proto 
s povde kem kvituje pr á telskou pomoc stárs í ch sourožencu “ (Dení k Pochoden , 1970, 
Prá ce c tvrte  s koly v nás em kráji: Fármáceuti v Hrádci).  Ná metáforu souroženecke ho 
vžtáhu meži tehdejs í  Fármáceutickou á Pedágogickou fákultou, která  prostory 
pro chemická  práktiká poskytoválá, rá d nává ž i i dnes á ujis ťuji tí mto kolegyne  
á kolegy ž Fármáceuticke  fákulty, ž e v Univeržite  Hrádec Krá love  budou pomyslne ho 
stárs í ho sourožence mí t vž dy.  

Ve vžde lá vá ní  fármáceutu  vidí m velky  spolec ensky  pr í nos á vy žnám á stejne  ták 
si vá ž í m prá ce kolegyn  á kolegu , kter í  dnes á denne  vyví jí  nová  fármáká 
á medikámenty á žá sádní m žpu sobem se ták žásážují  o žleps ení  ž ivotní ch podmí nek 
nejen u ná s, ále i žá hránicemi C eske  republiky.     

V tomto u silí  Vá m u pr í lež itosti Vás ich 50. nároženin pr eji mnoho u spe chu , s te stí  
á sil.  

S pr á telsky m poždrávem  

 

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

 

 

Pozdrav z Fakultn í nemocnice v  Hradc i Králové 

 

Fármáceutická  fákultá UK v Hrádci Krá love  svy m ve kem pátr í  jiste  v rá mci 
Kárlovy University k te m mláds í m, ále pádesá t let už  je dostátec ne  dlouhá  dobá 
ná urc ite  ohle dnutí , hodnocení  á vžpomí ná ní . To jiste  obstárájí  její  c elní  pr edstávitele  
ž minulosti i souc ásnosti á nemá m nejmens í  obávy, ž e by neme li ná co vžpomí nát, 
á vžpomí nát s oprá vne ny m pocitem hrdosti.  

Fákultní  nemocnice má  že sve  podstáty sámožr ejme  blí ž e k Le kár ske  fákulte , 
se kterou se vy rážny m žpu sobem spolupodí lí  ná vy chove  novy ch le kár u . Existence 
Fármáceuticke  fákulty v Hrádci Krá love  vs ák Fákultní  nemocnici nábí dlá náprosto 
ojedine lou mož nost propojení  s iroke ho spektrá biomedicí ny v tom nejleps í m slová 
smyslu. A jsem velmi rá d, ž e se ná m podár ilo tuto mož nost využ í t á jsem žá to 
kolegu m ž FáF velmi vde c ny . Je žholá nemož ne  uvá de t vs echny spolec ne  áktivity, 
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žá jmy, vy sledky, u spe chy. Ták jen ne ktere : osobne  si nesmí rne  vá ž í m toho, ž e v dobe , 
kdy jsem me l c est ve st Le kár skou fákultu, jsme nás li pr á telske  pr ijetí  
á vstr í cnou ruku u kolegu  ž Fármáceuticke  fákulty, když  jsme pr is li se spolec ny m 
ná vrhem ná vy stávbu Kámpusu UK, Kámpusu, ktery  by (nejen dus evne  á ve decky, 
ále i u žemne ) propojil LF, FN i FáF. Použe dí ky spolec ne mu u silí  vs ech tr í  institucí  se 
podár ilo stávbu prosádit á žáhá jit á postávit první  spolec ny  objekt. Nepochybuji, 
ž e se celá  ákce u spe s ne  dokonc í  á Kámpus posune nás i spoluprá ci ná jes te  vys s í  
á leps í  u roven . Je to ojedine lá  s ánce á bylá by chybá ji nevyuž í t. 

Spoluprá ce ále není  jen v budová ch á jejich lokálisáci. Snáhá o klinicke  áktivity 
ábsolventu  FáF vž dy náchá želá á náchá ží  ve FN vstr í cne  pr ijetí  – á je to pr í nos 
pro obe  strány. Dí ky bioánályticky vžde lány m ábsolventu m Fármáceuticke  fákulty se 
velmi u spe s ne  prosážuje ve ve de  i mnoho spolec ny ch prácovis ť, spolec ny ch projektu  
á spolec ny ch grántu . R ádá studentu  FáF vytvá r í  sve  mágisterske  i doktorske  prá ce 
v láborátor í ch Fákultní  nemocnice á mnoho „velky ch“ projektu  by bež spoluprá ce 
nás ich institucí  nebylo ták u spe s ny ch nebo by áni nevžniklo. 

Nelže, než  kolegu m ž Fármáceuticke  fákulty UK pode kovát á pográtulovát. 
Pográtulovát k mimor á dne  u spe s ny m pádesá ti letu m, á vyjá dr it pevne  pr esve dc ení , 
ž e Fármáceutická  fákultá se bude i nádá le velmi u spe s ne  rožví jet á prosážovát nejen 
v tužemske m me r í tku. Fákultní  nemocnice se te s í  ná pr á telskou spoluprá ci á žá tu 
dosávádní  s hlubokou u ctou de kuje. 

 

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

 

 

Spolupráce Farmaceut ické fakul ty v Hradc i Krá lové 
a Fakul ty vojenského zdravotnictv í Univerz ity 
obrany 

 

Fákultá   vojenske ho   ždrávotnictví    Univeržity obrány v Hrádci Krá love  (FVZ 
UO) je centrem ždrávotnicke ho vžde lá vá ní , ve dy á vy žkumu Armá dy C eske  republiky. 
Zájis ťuje oblást ždrávotnicke  pr í právy vojensky ch profesioná lu  vs ech odborností  
nápr í c  AC R á svou odbornou ná plní   ták  plne   pokry vá   potr eby  vojsk  C R. 

V souc ásne  dobe  je nejvy žnámne js í  podí l spoluprá ce s Fármáceutickou fákultou 
v Hrádci Krá love  reáližová n ná poli vžde lá vácí m, kdy ákreditovány  mágistersky  
studijní  prográm (obor) Vojenská  fármácie, ktery  je urc en vy hrádne  pro studenty 
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vojenske ho preženc ní ho studiá, uskutec n uje FVZ UO ve spoluprá ci s Fármáceutickou 
fákultou Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love , která  do vy uky vstupuje svy m 
ákreditovány m studijní m prográmem Fármácie. Studenti FVZ UO, vojá ci ž povolá ní , 
žápsání  do studijní ho prográmu Vojenská  fármácie jsou žápsá ni souc ásne  ná dve   
vysoke   s koly  á  jsou  tedy studenty ják Univeržity obrány, ták Univeržity Kárlovy. 
Spolec ná  pr í prává studentu  Vojenske  fármácie be ž í  v ru žny ch formá ch již  od roku 
1976. 

V souládu se „Smlouvou o spolec ne m žábežpec ení  mágistersky ch studijní ch 
prográmu “, užávr enou meži Univeržitou obrány á Univeržitou  Kárlovou, 
se ákádemic tí   prácovní ci profilovy ch  káteder  fákulty  reciproc ne   podí lí   
ná spolec ne   vy uce  studentu   ná  Fármáceuticke  fákulte  UK v Hrádci Krá love . 

Spoluprá ce obou fákult probí há  te ž  v oblásti postgráduá lní ho studiá, kdy se 
žáme stnánci fákulty podí lejí  ná s kolení  studentu  doktorsky ch studijní ch prográmu . 

 

plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. 
Vedoucí Katedry toxikologie a vojenské farmacie 

Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany 

 

 

Spolupráce mez i městem Hradec Krá lové a vysokými 
ško lami v tomto městě, se zv láštn ím zřetelem 
na Farmaceut ickou fakultu UK 

 

Vysoke  s koly á fákulty v nás em me ste  me ly vž dy s te stí  ná to, ž e vedení  me stá 
dá válo nájevo, ž e si jejich pr í tomnosti velmi vá ž í  á snáž ilo se jim vy žnámne  pomá hát. 
Tyto áktivity jsem vž dy ocen ovál i jáko de kán c i prode kán fákulty v období  let 2003 
áž  2018. Vedení  me stá si vs í málo de ní  ná te chto institucí ch, o c emž  nesve dc í  jen to, 
ž e jsou káž doroc ne  udí leny Ceny primá torá me stá žá studentskou ve deckou prá ci, 
ále táke  vy žnámná  podporá pr i investic ní ch ákcí ch, tedy pr i rožvoji á vy stávbe  
Univeržity Hrádec Krá love  c i fákult Univeržity Kárlovy á Univeržity obrány. 
Sámožr ejmostí  bylá vž dy táke  podporá morá lní , vyjá dr ená  nápr . u c ástí  primá torá 
c i jeho ná me stku  ná imátrikulác ní ch nebo promoc ní ch áktech. 

Je skutec ne  rolí  primá torá me stá dbá t o jeho vs estránny  rožvoj á je nesporne , 
ž e vysoke  s koly do me stá pátr í , jsou jeho souc á stí  á me stu vy žnámne  pomá hájí  nejen 
svou vlástní  pr í tomností  á mož ností  prežentovát jejich u spe chy, á ták pr ispí vát 
k dobre mu jme nu me stá, ále táke  žnác ny m poc tem studentu  (be hem ákádemicke ho 
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roku tvor í  ví ce než  10 % jeho obyvátel), kter í  tvor í  nemálou ekonomickou sí lu, 
žánechá vájí  ve me ste  žnác ne  množ ství  prostr edku  á rovne ž  jej ve velke  ve ts ine  
vžorne  reprežentují . 

Ihned po sve m ná stupu do funkce primá torá jsem jáko první  požvál 
k rožhovoru m o budoucí  spoluprá ci prá ve  vedení  Univeržity á fákult. Brál jsem to 
nejen jáko potvržení  kontinuity dosávádní  spoluprá ce, ále pr edevs í m jáko signá l 
do budoucná á byl bych velmi rá d, kdyby i oni to tákto chá páli. Zkrá tká, souc ásny  
Hrádec Krá love  by bež ákádemicke  obce nebyl tí m, c í m je. 

Jáko fármáceut se sámožr ejme  snáž í m pomoci sve  máter ske  instituci á ve r í m, 
ž e spoluprá ce s vy žnámny m podnikem, která  je ná spádnutí  á u c ást studentu  
á uc itelu  ná spolec ensky ch á vžde lá vácí ch ákcí ch pr inese sve  ovoce ják v rožs í r ení  
ekonomicky ch mož ností  fákulty, ták táke  v prosážová ní  á vysve tlová ní  vy žnámu 
fármácie pro c eske  ždrávotnictví . 

Sámožr ejme  pr eju vy žnámne  vy sledky á spokojenou existenci vs em 
ákádemicky m institucí m pu sobí cí m v nás em krá sne m me ste  á budu de lát vs e pro to, 
áby se to podár ilo, ále nás í  fákulte , tedy sve  fákulte , pr eju do dáls í ch let rožvoj, 
perspektivu, dobre  studenty á ábsolventy, kter í  ná ni budou stejne  hrdí  jáko jsem já  
á uc itele, kter í  budou mí t u ctu ják sámi k sobe , ták pr edevs í m meži sebou, ále budou 
si vá ž it táke  hodnot, ktere  pr edstávuje Univeržitá Kárlová. 

A ác koliv primá tor, žákonc í m sve  žámys lení  neprimá torsky:  

Quod bonum, felix, fáustum fortunátumque sit. 

 

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
emeritní děkan Farmaceutické fakulty UK 

primátor statutárního města Hradec Králové 

 

 

Česká lékárn ická komora 

 

Pr í prává ná žáhá jení  vy uky ná Fármáceuticke  fákulte  Univeržity Kárlovy v Hrádci 
Krá love  si po odborne  á mánáž erske  strá nce jiste  vyž á dálá nesmí rne  násážení  á stálá 
se žá roven  velmi cene ny m vižioná r sky m poc inem její ho dlouholete ho de káná páná 
profesorá RNDr. Jároslává Kve tiny, DrSc. Dí ky osobnostem stojí cí m u žrodu fákulty je 
generácí m studentu  k dispožici prákticky orientováná  odborná  pr í prává ná povolá ní  
le ká rní ká á nádc ásove  pojáte  studium pro uplátne ní  klinicky ch fármáceutu  
i v ostátní ch oblástech fármácie. 
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Od svy ch studijní ch let spoluprož í vá m s hrádeckou fákultou te me r  dve  tr etiny 
ž její ho letos jubilejní ho pu lstoletí  c innosti. Rá d se proto pr idá vá m ke grátulántu m. 
Vedení  á žáme stnánci nás í  álmá máter si jednožnác ne  žáslouž í  pode ková ní  
žá vynikájí cí  u roven  pedágogicke  á ve decko-vy žkumne  c innosti, žá áktivity spojene  
s c inností  C eske ho fármáceuticke ho mužeá, Záhrády le c ivy ch rostlin ápod. O vysoke  
hodnote  pregráduá lní  pr í právy studentu  fármácie sve dc í  r ádá jejich ocene ní  
v mežiná rodní ch soute ž í ch. 

Z titulu funkce prežidentá profesní  komory á jáko c len Ve decke  rády si vá ž í m 
hodnotne  spoluprá ce s pr edstáviteli fákulty. V ní  se pr edevs í m soustr edí me ná dáls í  
žkválitn ová ní  ná plne  studiá á u žce spoluprácujeme ná projektech celož ivotní ho 
á speciáližác ní ho vžde lá vá ní  le ká rní ku . Klí c ovy m je i vyjádr ová ní  nás ich priorit 
ty kájí cí  se pr edevs í m postávení  á uplátne ní  le ká rní ku  v syste mu ždrávotní  pe c e, 
ktere  spolec ne  ádresujeme ministerstvu ždrávotnictví , posláncu m á sená toru m. 

 

PharmDr. Lubomír Chudoba 
prezident České lékárnické komory 

 

 

S tátn í ústav pro kontrolu léč iv a Farmaceut ická 
f akulta Univerz ity Kar lovy v  Hradc i Krá lové 

 

Právidelny  kontákt s ákádemicky m prostr edí m je pro ná s velice cenny m 
obohácení m dennodenní  práxe. Zdáleká pr itom nejde jen o jednostránne  pr edá vá ní  
žkus eností . Od studentu , budoucí ch fármáceutu , c erpá me i my inspiráci á jsme rá di 
žá káž dy  podne t á žpe tnou vážbu.  

I proto jsem velice pote s ená, ž e jsme v letos ní m ákádemicke m roce nává žáli 
s Fármáceutickou fákultou Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love  velmi u žkou 
spoluprá ci, kdy se ž odborní ku  nás í  instituce stá vájí  pr edná s ejí cí  v rá mci pr edme tu 
Regulác ní  žá lež itosti ve fármácii. Ocen uji, ž e vedení  fákulty vní má  roli stá tu du lež itou 
nátolik, ž e s ágendou Stá tní ho u stávu pro kontrolu le c iv á jeho právomocemi chce 
touto formou studenty sežná mit. Jsem pr esve dc ená , ž e s nás í  c inností  by se 
posluchác i fármácie me li potkát rožhodne  dr í ve než  v práxi. Jedine  v rá mci studiá je 
totiž  mož ne  pr edstávit komplexnost oblástí , ktere  se ná s ty kájí . Ať už  je to obsá hlá  
ágendá registráce le c iv c i ždrávotnicky ch prostr edku , v práxi me ne  populá rní  
dožorová  c innost nebo neme ne  obsá hlá  reguláce cen á u hrád le c ivy ch pr í právku .    

Ve r í m, ž e táto u žká  spoluprá ce bude v podobne m duchu pokrác ovát 
i v ná sledují cí ch letech, á doká ž u si pr edstávit i její  dáls í  rožs í r ení  ve smyslu 
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áktivne js í ho žápojení  studentu  do c innosti Stá tní ho u stávu pro kontrolu le c iv. Mnoho 
nás ich prácovní ku  jsou lide  ž práxe – konec koncu  i já  sámá jsem dlouhá  le tá pu sobilá 
žá tá rou – á tedy není  nutne  domní vát se, ž e byť jen stá ž  v nás í  instituci není  práxí  
v práve m slová smyslu. 

Fármáceuticke  fákulte  k její mu vy žnámne mu jubileu pr eji spoustu náds eny ch 
studentu , neme ne  žání ceny ch pedágogu  á ná m obe má mnoho dáls í ch let vžá jemne  
spoluprá ce, která  mu ž e toto prostr edí  kultivovát á posouvát dá le v jeho rožvoji.  

 

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

 

 

Česká farmaceut ická společnos t ČLS JEP 
a Farmaceut ická fakulta UK v  Hradc i Krá lové 

 

Je vhodne  si pr ipomenout nejdu lež ite js í  udá losti, ktere  formovály c eskou, popr . 
c eskoslovenskou fármácii od konce devátená cte ho století  prá ve  letos, 
kdy Fármáceutická  fákultá UK v Hrádci Krá love  sláví  pádesá t let od sve ho žálož ení , 
á kdy se C eská  fármáceutická  spolec nost pr iprávuje ná blí ž í cí  se stopádesá te  vy roc í  
sve ho vžniku.  

Vžnik C eske  fármáceuticke  spolec nosti lže dátovát od roku 1871, kdy byl v Práže 
ustánoven Spolek le ká rní ku v c esky ch. Pod vedení m vynikájí cí ch fármáceutu  sve  
doby vyví jelá spolec nost koncem 19. století  velmi u spe s nou c innost. Novy  rožvoj 
nástál po první  sve tove  vá lce, kdy upádájí cí  spolec nost požvedl novy  pr edsedá, 
prof. PhDr. PhMr. Frántis ek Plžá k, první  ž r ády vysokos kolsky ch pedágogu  ná te to 
požici, ktery  vtiskl spolec nosti ve decky  chárákter, žá jeho vedení  se v ní  ses li 
fármáceuti ž ru žny ch fármáceuticky ch odve tví . V nelehky ch letech druhe  sve tove  
vá lky se C eská  le ká rnická  spolec nost stálá odborem U str ední ho svážu le ká rní ku , 
do ne jž  byly slouc eny vs echny c eske  le ká rnicke  orgánižáce. Snáhy o obnovení  
sámostátne  C SLS po skonc ení  2. sve tove  vá lky nedos ly náplne ní , v roce 1948 žániklá 
C eskoslovenská  le ká rnická  spolec nost á bylo ukonc eno vydá vá ní  c eske ho 
fármáceuticke ho c ásopisu. V roce 1951 žáž á dáli fármáceuti ž r ád univeržitní ch 
uc itelu  o c lenství  v C eskoslovenske  le kár ske  spolec nosti Jáná Evángelisty Purkyne  
(C SLS JEP), žálož ene  roku 1949. V roce 1952 žác álá Fármáceutická  sekce C SLS JEP 
vydá vát c ásopis C eskoslovenská  fármácie.  

Dáls í  vy žnámne  žme ny pr inesl áž  rok 1968, kdy bylá dí ky politicke mu uvolne ní  
žáhá jená pr eme ná Fármáceuticke  sekce C SLS JEP v C eskoslovenskou fármáceutickou 
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spolec nost. Federáližáce C eskoslovenská vedlá nejen ke vžniku Fármáceuticke  
fákulty UK v Hrádci Krá love , ále i k vytvor ení  C eske  fármáceuticke  spolec nosti (C FS). 
Nová  etápá žác álá v roce 1993, obrovsky  rožvoj ž odborne ho hlediská žážnámenály 
v tomto období  pr edevs í m nemocnic ní  le ká renství  á klinická  fármácie.  

Ve vedení  odborne  spolec nosti již  od poc á tku žástá váli nejvy žnámne js í  požice 
univeržitní  uc itele , á je logicke , ž e po vžniku Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci 
Krá love  jejich role posiloválá. Jes te  te sne js í  spoluprá ce s Fármáceutickou fákultou  
UK v Hrádci Krá love  nástálá žejme ná po roce 2003, kdy se nejprve sí dlo, á požde ji 
i provožová ní  webovy ch strá nek spolec nosti postupne  pr emí stily ná ádresu fákulty. 
Spolu s fákultou se C FS podí lí  ná orgánižáci r ády konferencí  á symposií  ná rodní ch 
á mežiná rodní ch.  

Spoluprá ce odborne  spolec nosti s obe má c esky mi fármáceuticky mi fákultámi je 
jednožnác ne  prospe s ná  pro rožvoj vs ech oboru  fármácie. V souc innosti s C eskou 
le ká rnickou komorou je vs ák tr ebá c elit tláku m ná pr í lis nou komercionáližáci 
fármácie á hrožbe  žtrá ty její ho ždrávotnicke ho chárákteru á poslá ní . Je nežbytne  
žájis ťovát á rožví jet podmí nky k tomu, áby fármáceuti á ostátní  prácovní ci ve vs ech 
odve tví ch fármácie mohli plne  využ í t svoji vysokou odbornost pr edevs í m 
ve prospe ch pácientu . 

Fármáceuticke  fákulte  v Hrádci Krá love  pr ejeme mnoho dáls í ch u spe s ny ch let, 
pr edevs í m vynikájí cí  á žápá lene  studenty, dostátek kválitní ch uc itelu  produkují cí  
excelentní  ve decke  vy sledky á táke  novy  moderní  kámpus, žár í ženy  nejmoderne js í mi 
pr í stroji. 

 

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

 

 

Význam spolupráce České odborné společnos t i 
k l in ické farmac ie ČLS JEP (ČOSKF) s  Farmaceut ickou 
fakultou UK v Hradc i Krá lové 

 

Klinicko-fármáceutická  pe c e se pomálu, ále jiste  žábydluje v nás em syste mu 
ždrávotní  pe c e. C eská  republiká bylá v Evrope  první , která  dí ky viži první ho de káná 
hrádecke  fákulty – profesorá Kve tiny, ná konci sedmdesá ty ch let 20. století  
reáližoválá klinickou fármácii v pregráduá lní m studiu. Bohuž el v te  dobe  á jes te  
te me r  dáls í ch tr icet let nebyl ždrávotnicky  syste m ná implementáci klinicko-
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fármáceuticke  pe c e pr ipráven. Klinická  práxe oboru nemohlá by t systemáticky 
reáližová ná á profese klinicke ho fármáceutá neexistoválá. Pr esto hrádecká  fákultá 
stá le podporoválá mys lenku klinicke  fármácie v rovine  vžde lá vá ní . Zá jem o klinickou 
fármácii se žvy s il kolem roku 2010, kdy se pro ždrávotnická  žár í žení  stá vá  jednou 
ž hlávní ch priorit poskytová ní  kválitní  pe c e, její ž  nedí lnou souc á stí  je u c elná  
á bežpec ná  fármákoterápie.          

Zác álá vžnikát první  odde lení  á prácovis te  klinicke  fármácie. C OSKF proces 
rožvoje klinicke  fármácie vy žnámne  ákceleroválá nejen v rovine  legislátivní , ále táke  
v rovine  metodologicko-koncepc ní , odborne  á vžde lá vácí . V du sledku toho poc et 
novy ch odde lení  klinicke  fármácie stá le roste á stá vájí cí  odde lení  jsou personá lne  
rožs ir ová ná.     

Rožvojem klinicke  práxe oboru klinická  fármácie se vy žnámne  rožs ir ují  mož nosti 
pro uplátne ní  ábsolventá fármáceuticke  fákulty. Rožs ir uje se ná pln  jeho prá ce. Me ní  
se jeho kompetence. Zá kládem c inností  klinicke ho fármáceutá je káž dodenní  
systemátická  prá ce nád fármákoterápií  konkre tní ch pácientu  lu ž kovy ch odde lení  
nemocnic nebo jejich ámbuláncí  s jásne  definovánou žodpove dností . Le ká rny 
pr está vájí  by t jediny m mí stem á le ká renská  pe c e pr está vá  by t jedinou mož ností  
vy konu ždrávotnicke ho povolá ní  fármáceutá. Je tr ebá studenty sežnámovát s novy mi 
mož nostmi jejich uplátne ní  á pregráduá lní  vy uku pr ižpu sobit novy m trendu m 
ve ždrávotnictví . S pote s ení m lže konstátovát, ž e fákultá reflektuje novou situáci 
á pož ádávky ná prosážují cí  se ždrávotnickou profesi – klinicke ho fármáceutá.  

Jáke  jsou perspektivy spoluprá ce C OSKF s Fármáceutickou fákultou v Hrádci 
Krá love ? C OSKF pováž uje žá du lež ite  tr i oblásti: 

1) prácovát ná ve ts í  prová žánosti kválitní  pregráduá lní  vy uky s klinickou práxí , 

2) rožs í r it á rožvrstvit mož nosti uplátne ní  fármáceutu  ták, áby to ví ce odpoví dálo 
trendu m, ktere  sme r ují  ke klinicke  orientáci fármácie, 

3) podpor it rožvoj vy žkumu á ve decke  c innosti v oboru klinická  fármácie. 

 

PharmDr. Jana Gregorová 
Vedoucí Oddělení klinické farmacie NNB, Praha  

Předsedkyně ČOSKF ČLS JEP 
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Autoř i 

Sborní k k 50. vy roc í  vžniku Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci 
Krá love  je dí lem kolektivu áutoru  pod vedení m doc. PhDr. Frántis ká Dohnálá, CSc. 

Pr í spe vky chárákteru grátulácí  á vžpomí nek páme tní ku  jsou od jmenovite  
uvedeny ch áutoru . Ná tvorbe  medáilonku  de kánu  Fármáceuticke  fákulty Univeržity 
Kárlovy v Hrádci Krá love  á emeritní ch profesoru  se s využ ití m fáktográfie ž prácí  
PhármDr. Diány Kálá bove  podí leli doc. PhDr. Frántis ek Dohnál, CSc., prof. MUDr. 
Járosláv Drs átá, CSc., prof. PhármDr. Mártin Dolež ál, Ph.D., á prof. PhármDr. Tomá s  
S imu nek, Ph.D. 

Pr í spe vky o historii Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love , 
její ch káteder á odborny ch prácovis ť žprácováli:  

 Kátedrá biofyžiky á fyžiká lní  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 Cáhlí ková , Ph.D.  

 Kátedrá ánályticke  chemie – doc. PhármDr. Háná Sklená r ová , Ph.D.  
á prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 

 Kátedrá biologicky ch á le kár sky ch ve d – prof. PhármDr. Petr Náchtigál, Ph.D. 

 Kátedrá biochemicky ch ve d – doc. PhármDr. Ivá Bous ová , Ph.D.  
á prof. MUDr. Járosláv Drs átá, CSc. 

 Kátedrá fármákologie á toxikologie – prof. MUDr. Rádomí r Hrdiná, CSc.  
á prof. PhármDr. Ing. Milán Lá žní c ek, CSc. 

 Kátedrá fármákognožie – PhármDr. Tomá s  Siátká, CSc. 

 Kátedrá fármáceuticke  chemie á fármáceuticke  ánály žy – prof. PhármDr. Mártin 
Dolež ál, Ph.D. 

 Kátedrá fármáceuticke  technologie – doc. PhármDr. Zden ká S klubálová , Ph.D. 

 Kátedrá sociá lní  á klinicke  fármácie – prof. RNDr. Jir í  Vlc ek, CSc.  
á doc. PhármDr. Josef Mály , Ph.D. 

 Le kove  informác ní  centrum – PhármDr. Káter iná Málá , Ph.D. á PhármDr. Petrá 
Rožsí válová  

 Univeržitní  centrum klinicke  fármácie –  doc. PhármDr. Dánielá Fiálová , Ph.D. 

 Kátedrá te lesne  vy chovy – Mgr. Jir í  Bežous ká 

 Odde lení  odborne  jážykove  pr í právy – Mgr. Zužáná Káterová  
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 Str edisko ve decky ch á knihovnicky ch informácí  – Mgr. S á rká Hándlová  

 Záhrádá le c ivy ch rostlin Fármáceuticke  fákulty UK – prof. RNDr. Lubomí r Opletál, 
CSc. á Ing. Anež ká Chlebková  

 C eske  fármáceuticke  mužeum – Mgr. Ládislává Válá s ková , Ph.D. 

 Centrum informác ní ch technologií  – Ing. Ládisláv Rudis ár 

C á sti pod ná žvem Hlávní  rysy vy voje Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy 
v uplynule m pádesá tiletí  á Chronologicky  pr ehled de kánu , prode kánu , tájemní ku , 
vedení  Akádemicke ho sená tu Fármáceuticke  fákulty UK v Hrádci Krá love  – 
doc. PhDr. Frántis ek Dohnál, CSc. 

Použ ite  fotográfie jsou ž árchivu Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy 
v Hrádci Krá love . 

 

 

Poděkování 

Dovolte ná tomto mí ste  pode kovát vs em, kter í  jáky mkoli žpu sobem pr ispe li 
ke vžniku sborní ku.  

Zvlá s te  chceme pode kovát páme tní ku m ž r ád by vály ch i souc ásny ch prácovní ku  
á studentu  Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love , žá jejichž  
pomoci se podár ilo žformulovát texty o vy voji jednotlivy ch káteder á odborny ch 
prácovis ť á shromá ž dit osobní  vžpomí nky á pohledy ná vy rážne  dobove  udá losti 
á mežní ky v historii te to vysoke  s koly. V neposlední  r áde  pátr í  nás e pode ková ní  
tvu rcu m á poskytovátelu m pr í slus ne  fotodokumentáce.  

Sem táke  sme r ujeme nás e upr í mne  dí ky žá vs echny grátuláce á povžbudivá  slová 
k jubileu Fármáceuticke  fákulty Univeržity Kárlovy v Hrádci Krá love . 
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