ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 12. prosince 2006
Přítomni:

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Doc. RNDr. Pavel Doleţal, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c.
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
PharmDr. Miroslav Janoušek
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Doc. RNDr. Petr Solich, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.
Doc. RNDr. Milan Ţemlička, CSc.

Omluveni:

Ing. Otakar Divíšek
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
PharmDr. Lubomír Chudoba
Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
PharmDr. Jaroslav Polách
Plk. doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.

Hosté :

Prof. RNDr. Emil Havránek, Ph.D.
Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc

Od 13:00 hod. veřejné zasedání Vědecké rady v Botanické zahradě léčivých rostlin
Program:
13:00 hod. – 13:45 hod.
Profesorská přednáška doc. RNDr. Petra Solicha, CSc.
Od 14:15 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v zasedací místnosti děkanátu
Program:
1. Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 10. 10. 2006
2. Udělení fakultní medaile prof. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., Dr.h.c.
3. Sdělení děkana fakulty
4. Zhodnocení veřejné přednášky a hlasování o návrhu na jmenování profesorem doc.
RNDr. Petra Solicha, CSc. – obor Analytická chemie
5. Návrh na pokračování řízení ke jmenování profesorem s doc. RNDr. Jiřím Vlčkem,
CSc. – obor Klinická a sociální farmacie
6. Návrh na zahájení habilitačního řízení s RNDr. Veronikou Opletalovou, Ph.D. – obor
Farmaceutická chemie
7. Různé

ad 1 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, přivítal členy
vědecké rady a externího člena komise pro řízení ke jmenování profesorem prof. RNDr. Emila
Havránka, Ph.D.
V dalším jednání děkan fakulty konstatoval, ţe z 31 členů vědecké rady je přítomno 23 členů
a vědecká rada je schopna se usnášet ve všech projednávaných otázkách.
Pro zasedání vědecké rady byli zvoleni skrutátoři: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. a prof.
PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
Dále předloţil vědecké radě ke schválení zápis ze zasedání vědecké rady dne 10.10.2006.
Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Program jednání vědecké rady byl jednomyslně schválen.
ad 2 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Udělil Fakultní medaili prof. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., Dr.h.c. a poděkoval mu za jeho
spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové.
ad 3 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval :
- o probíhající akreditaci magisterského studia na UK-FaF HK. Vládní akreditační komise
MŠMT konstatovala, ţe výuka je vedena na náleţité úrovni a je zajišťována habilitovanými
učiteli. Vybavenost pracovišť je velmi dobrá a vědeckovýzkumná a publikační činnost
akademických pracovníků fakulty je na velmi dobré úrovni.
- o zavedení odměňování akademických pracovníků UK-FaF HK za jejich publikační činnost.
Výše odměny je stanovena dle hodnoty IF časopisu a dle procentuálního podílu pracovníka na
dané publikaci.
- o tom, ţe po schválení Akademickým senátem UK-FaF HK byla vyplacena zaměstnancům
fakulty polovina dalšího platu za měsíc listopad 2006.
- o počtu podaných přihlášek do 4. kola soutěţe Grantové agentury UK pro rok 2007. Fakulta
podala celkem 46 návrhů projektů, z toho 29 v sekci přírodních věd a 17 v sekci lékařských věd.
- o výsledku úspěšnosti podaných projektů UK-FaF HK do grantové soutěţe GA ČR. Fakulta
podala celkem 15 návrhů projektů, z nichţ získala podporu od roku 2007 pro 2 postdoktorské
projekty a 3 standardní projekty.
- o udělení Ceny ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy
ve studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti v oboru Kontrola
chemických léčiv pro rok 2006 odborné asistentce katedry analytické chemie UK-FaF HK
PharmDr. Lucii Novákové, Ph.D.
- o udělení Ceny nadačního fondu Dr. Paula Janssena za nejlepší publikaci z oboru onkologie za
rok 2005 odbornému asistentovi katedry farmakologie a toxikologie UK-FaF HK PharmDr.
Petrovi Pávkovi, Ph.D.
- o úspěšném ukončení řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze s doc. RNDr. Milanem
Pourem, Ph.D. v oboru Organická chemie.
ad 4 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování doc. RNDr. Petra Solicha, CSc.
profesorem pro obor Analytická chemie. Se stanoviskem komise pro řízení ke jmenování
profesorem byli členové vědecké rady seznámeni na zasedání dne 10.10.2006.
Na veřejném zasedání vědecké rady doc. RNDr. Petr Solich, CSc., docent katedry analytické
chemie UK-FaF HK, přednesl profesorskou přednášku na téma: „Moderní trendy
v průtokových metodách“.
Doc. RNDr. Petr Solich, CSc. zodpověděl dotazy členů vědecké rady, hodnotící komise a
diskutujících a projevil hluboké znalosti a přehled v dané problematice. V široké vědecké
rozpravě vystoupili: prof. Ďoubal, doc. Nobilis, prof. Květina, doc. Štaud, doc. Pour.

Na neveřejném zasedání byla vědecká rada seznámena s hodnocením profesorské přednášky,
které přednesl prof. Ďoubal. Členové hodnotící komise vědecké rady prof. Ďoubal, prof.
Mikulášek a doc. Pour zhodnotili přednášku jako odborně kvalitní a dobře dokumentovanou a
doporučili členům vědecké rady návrh na jmenování doc. RNDr. Petra Solicha, CSc. profesorem
pro obor Analytická chemie podpořit.
Na základě zhodnocení profesorské přednášky vědecká rada v tajném hlasování rozhodla
následovně: z 21 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 18 kladných, 1 záporný, 2 neplatné.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada doporučuje děkanovi fakulty,
aby předloţil návrh na jmenování doc. RNDr. Petra Solicha, CSc. profesorem pro obor
Analytická chemie rektorovi Univerzity Karlovy v Praze, resp. Vědecké radě Univerzity
Karlovy v Praze k dalšímu řízení ve smyslu § 74 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách.
ad 5 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Poţádal prof. Květinu, předsedu komise pro řízení ke jmenování profesorem v oboru Klinická
a sociální farmacie s doc. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc., aby seznámil vědeckou radu se
stanoviskem komise.
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh komise na pokračování řízení ke jmenování
profesorem a vzala na vědomí téma profesorské přednášky „Farmakoepidemiologie - jedna ze
základních vědních disciplín pro klinickou farmacii, farmakoekonomiku a farmakoinformatiku.“.
Vědecká rada schválila většinou hlasů posuzovatelskou komisi profesorské přednášky ve
sloţení: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc., PharmDr. Miroslav Janoušek a plk. doc. MUDr.
Roman Prymula, CSc., Ph.D.
ad 6 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Farmaceutická chemie s
RNDr. Veronikou Opletalovou, Ph.D., odbornou asistentkou katedry farmaceutické chemie a
kontroly léčiv chemie, a návrh na sloţení příslušné komise.
Výsledek tajné volby:
Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

22 kladných hlasů

/FaF VFU Brno/

Prof. RNDr. Jozef Čiţmárik, Ph.D.

21 kladných hlasů

/FaF UK v Bratislave/

Doc. PharmDr. Martin Doleţal, Ph.D.

20 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

21 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

RNDr. Alexander Kasal, DrSc.

20 kladných hlasů

/ÚOCHB AVČR/

Závěr: Vědecká rada tajným hlasováním odsouhlasila sloţení pětičlenné hodnotící komise
pro habilitační řízení s RNDr. Veronikou Opletalovou, Ph.D. v oboru Farmaceutická chemie.
Předsedou komise byl zvolen prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
R ů z n é:
1. doc. Hrabálek – děkan fakulty vyzval prof. Karlíčka, hl. řešitele Výzkumného záměru
„Výzkum nových lékových struktur“, aby seznámil členy Vědecké rady UK-FaF HK s dílčí
zprávou a dosaţenými výsledky za rok 2006. Prof. Karlíček téţ informoval o skutečnosti, ţe dílčí
zprávy o plnění úkolů v rámci výzkumných záměrů budou před postoupením na MŠMT
podrobeny internímu oponentnímu řízení na UK v Praze.
V diskusi vystoupili: prof. Dršata, prof. Mikulášek, doc. Hrabálek, prof. Mikulecká.

2. prof. Fendrich – předseda oborové rady Farmakologie a toxikologie předloţil vědecké
radě návrh na rozšíření oborové rady Farmakologie a toxikologie a navrhované členy blíţe
představil.
Výsledek tajné volby:
Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.

20 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

21 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

21 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

Závěr: Vědecká rada souhlasí s předloţeným návrhem.
3. doc. Vlček předloţil vědecké radě návrh na rozšíření oborové rady Klinická farmacie a komise
pro státní doktorskou zkoušku a komise pro obhajobu disertační práce pro obor Klinická
farmacie a navrhovaného člena blíţe představil.
Výsledek tajné volby:
MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

20 kladných hlasů

/UK-LF HK a FN HK/

Závěr: Vědecká rada souhlasí s předloţeným návrhem.
4. prof. Jahodář – předseda oborové rady Toxikologie přírodních látek informoval vědeckou
radu o ukončení doktorského studijního programu obhajobou disertační práce a udělení titulu
Ph.D. Mgr. Ivě Boušové a seznámil vědeckou radu s protokoly o obhajobě.
5. doc. Doležal M. – předseda oborové rady Farmaceutická chemie informoval vědeckou
radu o ukončení doktorského studijního programu obhajobou disertační práce a udělení titulu
Ph.D. Mgr. Martě Chlupáčové a seznámil vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
6. prof. Fendrich – předseda oborové rady Farmakologie a toxikologie informoval vědeckou
radu o ukončení doktorského studijního programu obhajobou disertační práce a udělení titulu
Ph.D. Mgr. Markétě Prchalové a seznámil vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
7. doc. Řehula – předseda oborové rady Farmaceutická technologie informoval vědeckou
radu o ukončení doktorského studijního programu obhajobou disertační práce a udělení titulu
Ph.D. Mgr. Michalovi Svozilovi a seznámil vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové:
Vědecká rada schvaluje:
37/06 Zápis z jednání Vědecké rady ze dne 10. října 2006.
38/06 Pokračování řízení ke jmenování profesorem v oboru Analytická chemie s doc. RNDr.
Petrem Solichem, CSc. a pověřuje děkana fakulty postoupit materiály týkající se
tohoto řízení rektorovi UK v Praze.
39/06 Pokračování řízení ke jmenování profesorem s doc. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc.
v oboru Klinická a sociální farmacie. Hodnotící komise posuzující kvalitu a úroveň
profesorské přednášky „Farmakoepidemiologie – jedna ze základních vědních disciplín
pro klinickou farmacii, farmakoekonomiku a farmakoinformatiku“ bude pracovat
ve sloţení: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc, PharmDr. Miroslav Janoušek, plk. doc.
MUDr. Roman Prymula, CSc, Ph.D.

40/06 Návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Farmaceutická chemie s RNDr.
Veronikou Opletalovou, Ph.D. a schvaluje habilitační komisi ve sloţení: prof. RNDr.
Jozef Csöllei, CSc., prof. RNDr. Jozef Čiţmárik, Ph.D., doc. PharmDr. Martin
Doleţal, Ph.D., doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. a RNDr. Alexander Kasal,
DrSc. Předsedou komise byl zvolen prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
41/06 Návrh na rozšíření oborové rady Farmakologie a toxikologie o doc. MUDr. Josefa
Herinka, DrSc., doc. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D. a doc. PharmDr. Františka
Trejtnara, CSc.
42/06 Návrh na rozšíření komise pro státní doktorskou zkoušku a komise pro obhajobu
disertační práce pro obor Farmakologie a toxikologie o doc. MUDr. Josefa Herinka,
DrSc. a doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc.
43/06 Návrh na rozšíření oborové rady, komise pro státní doktorskou zkoušku a komise pro
obhajobu disertační práce pro obor Klinická farmacie o MUDr. Alenu Šmahelovou, Ph.D.
Vědecká rada bere na vědomí:
44/06 Sdělení děkana fakulty
45/06 Téma přednášky doc. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc.: „Farmakoepidemiologie – jedna ze
základních vědních disciplín pro klinickou farmacii, farmakoekonomiku
a farmakoinformatiku“ jako součást řízení ke jmenování profesorem.
46/06 Dílčí zprávu o plnění úkolů Výzkumného záměru MSM0021620822 „Výzkum nových
lékových struktur“ na UK-FaF HK za rok 2006.
47/06 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu
doktor ve zkratce Ph.D.: Mgr. Ivě Boušové, Mgr. Martě Chlupáčové, Mgr. Markétě
Prchalové a Mgr. Michalovi Svozilovi.
48/06 Termín příštího zasedání Vědecké rady: úterý 6. března 2007.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
ze dne 12. prosince 2006 s c h v a l u j i.

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

