ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 11. prosince 2007
Přítomni:

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Doc. RNDr. Pavel Doleţal, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c.
PharmDr. Lubomír Chudoba
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
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.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Doc. RNDr. Milan Ţemlička, CSc.

Omluveni:

Ing. Otakar Divíšek
Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
PharmDr. Miroslav Janoušek
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
PharmDr. Jaroslav Polách
Plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.

od 13:30 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v Botanické zahradě léčivých rostlin
Program:
Ocenění vynikajících výsledků studentů
Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 23.10. 2007
Sdělení děkana fakulty
Návrhy ţádostí o udělení akreditace pro doktorské studijní programy se čtyřletou
standardní dobou studia
5. Návrh na novelizaci Doporučení oborovým radám k organizaci doktorského studia ze
dne 26.10.1999
6. Různé
1.
2.
3.
4.

ad 1 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, přivítal členy
vědecké rady a zvláště pak Mgr. Helenu Kaiserovou, Ph.D., absolventku doktorského studijního
programu Biochemie, a Mgr. Kateřinu Pospěchovou, studentku doktorského studijního programu
Farmacie, kterým byla v roce 2007 udělena významná ocenění za jejich pracovní výsledky
v doktorském studiu.
Mgr. Helena Kaiserová, Ph.D., získala Cenu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy pro
vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu pro rok 2007 za mimořádné
výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Patobiochemie a xenobiochemie. (Cena jí byla udělena
dne 26.11.2007.) Disertační práci zpracovávala dr. Kaiserová na kat. biochemických věd pod
vedením školitelky prof. RNDr. Evy Kvasničkové, CSc.
Mgr. Kateřina Pospěchová získala cenu za „best podium presentation“ na mezinárodním
kongresu postgraduálních studentů IPORSIP 2007 (International Postgraduate Research
Symposium on Pharmaceutics, September 13-15, 2007, Istanbul – Turkey) s přednáškou:
„Expression and Activity of VDR and RXRα in the Human Placental JEG-3 Cell Line“. Mgr.
Pospěchová studuje 4. ročník doktorského studia v oboru Farmakologie a toxikologie na kat.
bilogických a lékařských věd pod vedením školitele doc. RNDr. Vladimíra Semeckého, CSc.
a konzultanta PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D.
Děkan oběma studentkám poblahopřál k dosaţeným úspěchům a poděkoval jim za vzornou
reprezentaci fakulty.
ad 2 doc. Hrabálek – děkan fakulty
V dalším jednání děkan fakulty konstatoval, ţe z 31 členů vědecké rady je přítomno 22 členů
a vědecká rada je schopna se usnášet ve všech projednávaných otázkách.
Pro zasedání vědecké rady byli zvoleni skrutátoři: prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. a prof.
RNDr. Petr Solich, CSc.
Poté předloţil vědecké radě ke schválení zápis ze zasedání vědecké rady dne 23.10.2007.
Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Dále uvedl změnu v Programu, a to vypuštění bodu 4 Návrhy ţádostí o udělení akreditace pro
doktorské studijní programy se čtyřletou standardní dobou studia, neboť předsedové oborových
rad nedodali příslušné podklady.
Program jednání vědecké rady s výše uvedenou změnou byl jednomyslně schválen.
ad 3 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval o:
- počtu fakultních ţádostí o grant podaných do 5. kola soutěţe Grantové agentury Univerzity
Karlovy. UK-FaF HK podala celkem 27 projektů, z toho 16 v sekci B-přírodní vědy a 11
v sekci C–lékařské vědy. Dále je v současné době zpracováváno 24 ţádostí o pokračování
grantů GA UK.
- získání podpory pouze jednoho grantu ve veřejné soutěţi GA ČR s počátkem řešení od roku
2008. UK-FaF HK byl udělen jeden postdoktorský projekt: „Vyuţití monolitických kolon
a mikroextrakce do kapalné fáze v systému sekvenční injekční chromatografie pro analýzu
léčiv a úpravu biologických vzorků“. Projekt získal Mgr. Petr Chocholouš, Ph.D. z kat.
analytické chemie.
- úspěchu fakulty ve veřejné soutěţi o získání grantu GA AV ČR. Juniorský badatelský
grantový projekt AV ČR s počátkem řešení od roku 2008 a názvem „Syntéza a hodnocení
azaftalocyaninů jako zhášečů fluorescence“ se podařilo získat PharmDr. Petru Zimčíkovi,
Ph.D., odbornému asistentovi kat. farmaceutické chemie a kontroly léčiv. Jedná se
pravděpodobně o první získaný grant v grantové soutěţi GA AV ČR naší fakultou.

-

-

-

-

-

závěru MŠMT ČR z hodnocení Výzkumného záměru MSM0021620822 "Výzkum nových
lékových struktur", řešitel prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. Výzkumný záměr byl hodnocen
jako záměr s vynikajícími výsledky (tj. postup v hodnocení VZ z kategorie B do kategorie A)
a pro příští rok řešení VZ budou veškeré prostředky na řešení poskytnuty z MŠMT ČR.
ukončení přestavby Severní budovy UK-FaF HK. Rekonstrukce opláštění Severní budovy je
dokončena a celá přestavba by měla skončit dnem 14.12.2007, tj. předáním celého díla
fakultě.
připomínkování návrhu zákona o univerzitních nemocnicích. UK-FaF HK připomínkovala návrh zákona, jehoţ obsahem je transformace fakultních nemocnic do tzv. univerzitních
nemocnic, a chybí v něm zmínka o farmacii, resp. lékárně jako součásti univerzitní
nemocnice. Děkani lékařských fakult UK i vedení UK jednoznačně podpořili připomínku, ţe
univerzitní lékárny musí být nutnou součástí univerzitních nemocnic a v tomto smyslu také
rozporovali návrh zákona na MZČR.
konání výjezdního zasedání kolegia rektora UK v Praze, které se uskuteční na UK-FaF HK
11.12.2007 po jednání Vědecké rady UK-FaF HK.
jmenování 2 profesorů z UK-FaF HK ke dni 5.11.2007. Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. byl
jmenován profesorem v oboru Humánní a veterinární farmakologie a prof. RNDr. Petr Solich,
CSc. byl jmenován profesorem v oboru Analytická chemie.
ocenění prof. RNDr. Antonína Holého, DrSc., Dr.h.c. z Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR, který se stal vítězným laureátem 6. ročníku soutěţe Česká hlava 2007 a získal
Národní cenu vlády ČR za návrh a syntézu acyklických nukleosidů. Vyhlášení výsledků
proběhlo dne 22.11.2007 v hotelu Ambassador v Praze. Vědecká rada UK-FaF HK a fakultní
veřejnost se připojila ke gratulantům.

ad 5 prof. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě k vyjádření návrh na novelizaci Doporučení oborovým radám
k organizaci doktorského studia ze dne 26.10.1999. Návrh obdrţeli členové vědecké rady
v elektronické podobě spolu s pozvánkou na vědeckou radu.
Novelizace se týká především aktualizace minimálních poţadavků nutných k obhajobě
disertačních prací a poţadavků na disertační práce samotné. Na základě jednání Vědecké rady
UK-FaF HK ze dne 29.5.2007, kde byla novelizace Doporučení jiţ projednávána, bylo po
projednání s představiteli oboru Sociální farmacie-lékárenství v poţadavcích na publikační
aktivitu zohledněno specifikum tohoto oboru – viz bod h) Doporučení. Novelizace Doporučení je
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
V široké diskusi vystoupili: doc. Semecký, prof. Kvasničková, prof. Solich, prof. Dršata, doc.
Hrabálek, doc. Dušek, prof. Lázníček. Předmětem diskuse se stal poţadavek autorství resp.
spoluautorství doktoranda na publikaci s IF jako jedné z podmínek pro obhajobu disertační práce.
Na podnět prof. Solicha byl předloţen návrh na doplnění bodu g) Doporučení o poţadavek:
“Doktorand bude jako první autor alespoň na jedné z publikací.“
Členové vědecké rady se k předloţenému návrhu vyjádřili následovně: 6 kladných hlasů, 10
záporných hlasů, 5 členů se zdrţelo hlasování.
Závěr: Pozměňující návrh nebyl schválen.
Následovalo hlasování o novelizaci Doporučení ve znění ve kterém bylo původně předloţeno.
Výsledek hlasování členů vědecké rady: 20 kladných hlasů, 1 člen se zdrţel hlasování.
Závěr: Na základě výsledku hlasování vědecká rada schvaluje předloţený návrh novelizace
Doporučení oborovým radám k organizaci doktorského studia.

ad 6 R ů z n é :
1. prof. Lázníček – proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
předloţil vědecké radě k projednání návrh na obměnu sloţení Rady garantů pro magisterský
studijní program Farmacie. Důvodem je odchod do důchodu stávajících členů Rady garantů prof.
MUDr. Zdeňka Fendricha, CSc. a doc. RNDr. Jiřího Hartla, CSc., kterým bude tímto členství
ukončeno. Odstupujícím členům Rady garantů vyslovil prof. Lázníček poděkování za jejich
dosavadní práci. Nově navrhovanými členy jsou doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. z kat.
farmakologie a toxikologie a doc. PharmDr. Martin Doleţal, Ph.D. z kat. farmaceutické chemie
a kontroly léčiv.
K výše uvedené obměně ve sloţení Rady garantů neměli členové vědecké rady ţádné
připomínky.
2. prof. Dršata - proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium
poděkoval vědecké radě za její práci a pomoc při akreditaci studijního programu Zdravotnická
bioanalytika, jehoţ je garantem. Na základě této akreditace se absolventi tohoto programu stávají
zdravotnickými pracovníky.
3. doc. Hrabálek – děkan
poděkoval všem členům vědecké rady za jejich celoroční činnost pro fakultu a popřál členům
vědecké rady, aby nový rok 2008 byl minimálně tak úspěšný jako byl letošní rok 2007.
Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
40/07 Zápis z jednání Vědecké rady ze dne 23. října 2007.
41/07 Změnu v programu Vědecké rady dne 11.12.2007: vypuštění bodu 4 programu.
42/07 Doporučení oborovým radám k organizaci doktorského studia, které se vztahuje
na organizaci doktorského studia studentů, kteří nastoupili k doktorskému studiu
od akademického roku 2007/2008.
Vědecká rada bere na vědomí:
43/07 Sdělení děkana fakulty.
44/07 Změnu ve sloţení Rady garantů magisterského studijního programu Farmacie.
Stávající členy prof. MUDr. Zdeňka Fendricha, CSc. a doc. RNDr. Jiřího Hartla,
CSc. nahradí noví členové doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. a doc. PharmDr.
Martin Doleţal, Ph.D.
45/07 Termín příštího zasedání Vědecké rady: úterý 26.2.2008.
Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
ze dne 11. prosince 2007 s c h v a l u j i.

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

