ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 9. prosince 2014
Přítomni:

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
PharmDr. Pavel Grodza
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
PharmDr. Miroslav Janoušek
prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c.
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D.
doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Antonín Slabý, CSc.
prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Omluveni:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
PharmDr. Lubomír Chudoba
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Mgr. Richard Szrajber
Ing. Pavel Šebek, CSc.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Program veřejného zasedání Vědecké rady od 9:30 hod. v Posluchárně A:
9:30 – 10:50 hod.

Obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška
PharmDr. Radima Kučery, Ph.D.
Název habilitační práce: „Využití stacionárních fází na bázi oxidů kovů a silikagelu
ve farmaceutické analýze“
Téma přednášky:
„Alternativní stacionární fáze využívané v analýze biologicky
aktivních látek“
11:00 – 12:20 hod.

Obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška
PharmDr. Veroniky Novákové, Ph.D.
Název habilitační práce: „Studium strukturních a fotofyzikálních aspektů azaftalocyaninů
se zaměřením na jejich senzorické vlastnosti“
Téma přednášky:
„Fluorescenční senzory pro biologicky relevantní analyty“

Program zasedání Vědecké rady od 13:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schválení zápisu z minulé Vědecké rady ze dne 14. října 2014
Sdělení děkana fakulty
Zhodnocení habilitační přednášky PharmDr. Radima Kučery, Ph.D. – obor Farmaceutická
chemie
Zhodnocení habilitační přednášky PharmDr. Veroniky Novákové, Ph.D. – obor
Farmaceutická chemie
Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Ludmily Matysové, Ph.D. – obor
Analytická chemie
Návrh na zahájení jmenovacího řízení doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. – obor
Biochemie
Návrh žádosti o reakreditaci oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování
profesorem Analytické chemie
Návrh žádosti o reakreditaci oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování
profesorem Biochemie
Návrh žádosti o reakreditaci oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování
profesorem Farmaceutické chemie
Návrh žádosti o reakreditaci oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování
profesorem Farmaceutické technologie
Návrh žádosti o reakreditaci oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování
profesorem Humánní a veterinární farmakologie
Návrh žádosti o reakreditaci oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování
profesorem Klinické a sociální farmacie
Návrh na jmenování prof. Ing. Ladislava Kokošky, Ph.D. členem Oborové rady
doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru Farmakognosie
a toxikologie přírodních látek
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14. Návrh na jmenování doc. PharmDr. Miroslava Miletína, Ph.D. členem Oborové rady
doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru Farmaceutická
chemie
15. Návrh na jmenování doc. PharmDr. Petry Kovaříkové, Ph.D. a doc. PharmDr. Hany
Sklenářové, Ph.D. členkami Oborové rady doktorského studijního programu Farmacie,
čtyřletého studijního oboru Farmaceutická analýza
16. Hodnocení studentů DSP v akademickém roce 2013/2014
17. Různé

ad 1 doc. Šimůnek – děkan fakulty
Zahájil zasedání, přivítal členy Vědecké rady FaF UK a konstatoval, že z 37 členů
Vědecké rady je přítomno 27 členů a Vědecká rada je tedy schopna usnášet se ve všech
projednávaných bodech.
Pro zasedání Vědecké rady byli jednomyslně zvoleni skrutátoři: prof. PharmDr. Petr
Pávek, Ph.D. a doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Dále děkan fakulty předložil Vědecké radě ke schválení zápis z minulého zasedání
Vědecké rady dne 14. října 2014. Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Dalším bodem jednání bylo schválení programu zasedání Vědecké rady. Vědecká rada
program s navrženými změnami jednomyslně schválila.

ad 2 doc. Šimůnek – děkan fakulty
Přednesl sdělení děkana:
1. V pátek 28. 11. 2014 zemřel doc. RNDr. Milan Řehula, CSc., dlouholetý pracovník fakulty
a vedoucí Katedry farmaceutické technologie. Členové VR uctili památku doc. Řehuly
minutou ticha. Od 1. 12. 2014 byla pověřena vedením katedry doc. Zdeňka Šklubalová.
Výběrové řízení na řádné(ho) vedoucí(ho) katedry proběhne na začátku roku 2015.
2. Od 1. 12. 2014 se ujala funkce nová vedoucí Botanické zahrady léčivých rostlin ing. Anežka
Chlebková, která vzešla z výběrového řízení.
3. Na zasedání Vědecké rady UK 30. 10. 2014 bylo podpořeno pokračování řízení
ke jmenování doc. PharmDr. Milana Nobilise, CSc. profesorem pro obor Farmaceutická
chemie.
4. Ve dnech 17. - 18. 10. 2014 proběhly hlavní oslavy 45. výročí založení fakulty – slavnostní
koncert ve Filharmonii Hradec Králové a setkání vedení fakulty s absolventy – kulatý stůl
o dalších směrech především výukové činnosti fakulty.
5. V pátek a sobotu 21. a 22. listopadu 2014 proběhl v Mikulově XVI. ročník Sympozia klinické
farmacie René Macha pořádaný FaF UK a Sekcí klinické farmacie České farmaceutické
společnosti ČLS JEP s účastí více než 400 farmaceutů a přátel klinické farmacie.
6. Projekt REVIFAF – jsou dokončovány práce na rekonstrukci spojovacího koridoru
a vstupního vestibulu fakulty, proběhla rekonstrukce výtahů. Nyní se připravuje poslední
akce, kterou je zateplení jižní budovy fakulty. Počítá se též s viditelným označením fakulty
na východním štítu fakulty.
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7. Projekt Mephared – ÚOHS vydal rozhodnutí ve věci správního řízení v rámci VZ na interiér.
Úřad přezkoumávané zadávací řízení v části 1 zrušil a bude se proto opakovat.
8. KAMPUS II - v termínu byla dokončena první fáze vypracování architektonického záměru
dostavby Kampusu, kde byly postupně zapracovány připomínky jednotlivých kateder
a oddělení. 5. 1. 2015 by mělo proběhnout na MŠMT projednávání „velkých projektů“ OP
VVV.
9. FaF UK získala 4 nové granty v rámci soutěže GA ČR na roky 2015-2017. Vzhledem
ke 12 podaným žádostem o grant se jedná o nadprůměrnou úspěšnost 33 %.
10. FaF UK podala do 12. kola soutěže GA UK celkem 36 žádostí, z toho 17 v sekci C - lékařské
vědy a 19 v sekci B - Přírodní vědy - 13 v podsekci Chemie, 5 v podsekci Biologie
a 1 v podsekci Fyzika.
11. Předání dekretu hostujícího profesora prof. Manuelu Miró z University of Balearic Islands,
Španělsko proběhlo v zasedací místnosti děkanátu FaF UK dne 23. 10. 2014.
12. Pracovníci a studenti Katedry analytické chemie FaF UK dosáhli několika velmi
významných úspěchů na mezinárodní konferenci Flow Injection Analysis , která se konala
od 30. 11. do 5. 12. 2014 v Japonsku – získali cenu za nejlepší přednášku, nejlepší poster
a dále dr. Burkhardt Horstkotte a dr. Petr Chocholouš získali zvláštní ocenění pro mladé
vědce.
13. Od 28. 10. do 2. 11. 2014 se v Hradci Králové konal již 11. ročník EPSA Autumn Assembly.
Do Hradce Králové se tak sjelo na 300 studentů farmacie ze 32 států.

ad 3 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování PharmDr. Radima Kučery, Ph.D.
docentem pro obor Farmaceutická chemie. Se stanoviskem habilitační komise seznámil členy
Vědecké rady její předseda prof. Solich. Oponentské posudky habilitační práce kandidáta
obdrželi členové Vědecké rady spolu s pozvánkou na zasedání.
Na veřejném zasedání Vědecké rady za účasti členů habilitační komise a dvou oponentů
dr. Kučera obhajoval habilitační práci na téma: „Využití stacionárních fází na bázi oxidů kovů
a silikagelu ve farmaceutické analýze“ a přednesl habilitační přednášku na téma:
„Alternativní stacionární fáze využívané v analýze biologicky aktivních látek“.
Dr. Kučera pohotově reagoval pohotově na dotazy diskutujících a oponentů a projevil
velmi široké znalosti a přehled v dané problematice. V rámci vědecké rozpravy s dotazy
vystoupili doc. Nováková, doc. Šimůnek, doc. Šatínský, prof. Solich a prof. Wsól. Na zasedání
byla Vědecká rada seznámena s hodnocením přednášky dr. Kučery, které přednesl
doc. Šatínský. Přednáška byla členy pracovní skupiny Vědecké rady pro její posouzení
dr. Grodzou, doc. Nachtigalem, doc. Novákovou a prof. Skálovou hodnocena jako velice
kvalitní a na vysoké vědecké i pedagogické úrovni. Proto členové komise doporučili členům
Vědecké rady návrh na jmenování docentem podpořit.
Dále návrh na jmenování docentem podpořil i prof. Klimeš.
Na základě zhodnocení habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce, Vědecká
rada v tajném hlasování rozhodla následovně: z 27 hlasovacích lístků bylo odevzdáno
25 kladných hlasů a 2 hlasovací lístky byly neplatné.
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Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada navrhla děkanovi fakulty předložit
rektorovi Univerzity Karlovy, aby PharmDr. Radima Kučeru, Ph.D. jmenoval docentem
pro obor Farmaceutická chemie.

ad 4 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování PharmDr. Veroniky
Novákové, Ph.D. docentkou pro obor Farmaceutická chemie. Se stanoviskem habilitační
komise seznámil členy Vědecké rady její předseda prof. Doležal. Oponentské posudky
habilitační práce kandidátky obdrželi členové Vědecké rady spolu s pozvánkou na zasedání.
Na veřejném zasedání Vědecké rady za účasti členů habilitační komise a jednoho
oponenta dr. Nováková obhajovala habilitační práci na téma: „Studium strukturních
a fotofyzikálních aspektů azaftalocyaninů se zaměřením na jejich senzorické vlastnosti“
a přednesla habilitační přednášku na téma: „Fluorescenční senzory pro biologicky relevantní
analyty“.
Dr. Nováková srozumitelně a profesionálně odpověděla na vznesené dotazy
diskutujících a oponentů a projevila velmi široké znalosti a přehled v dané problematice.
V rámci vědecké rozpravy s dotazy vystoupili prof. Doležal, dr. Roh a prof. Kulhánek.
Na zasedání byla Vědecká rada seznámena s hodnocením přednášky dr. Novákové, které
přednesl prof. Pour. Přednáška byla členy pracovní skupiny Vědecké rady pro její posouzení
prof. Hrdinou, prof. Kulhánkem a prof. Wsólem hodnocena jako velice kvalitní a na vysoké
vědecké i pedagogické úrovni. Proto členové komise doporučili členům Vědecké rady návrh
na jmenování docentkou podpořit.
Dále návrh na jmenování docentkou podpořili i doc. Zimčík a prof. Klimeš.
Na základě zhodnocení habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce, Vědecká
rada v tajném hlasování rozhodla následovně: z 27 hlasovacích lístků bylo odevzdáno
25 kladných hlasů a 2 hlasovací lístky byly neplatné.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada navrhla děkanovi fakulty předložit
rektorovi Univerzity Karlovy, aby PharmDr. Veroniku Novákovou, Ph.D. jmenoval docentkou
pro obor Farmaceutická chemie.

ad 5 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Analytická
chemie s PharmDr. Ludmilou Matysovou, Ph.D., odbornou asistentkou na Katedře analytické
chemie, a návrh na složení příslušné komise. Kandidáta a členy komise blíže představil.
Habilitační práce nese název: „Validace chromatografických metod pro sledování stability
léčivých přípravků“. V diskusi podpořil kandidáta prof. Květina.
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Výsledek tajné volby:
Prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. – předseda
FaF UK
Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA
FaF VFU Brno
Doc. RNDr. Peter Mikuš, Ph.D.
FaF UKo Bratislava
Prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
FaF UK
Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
PřF UP Olomouc

26 kladných hlasů
22 kladných hlasů
25 kladných hlasů
26 kladných hlasů
26 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada tajným hlasováním odsouhlasila složení komise pro habilitační řízení
s PharmDr. Ludmilou Matysovou, Ph.D. v oboru Analytická chemie. Předsedou komise byl
zvolen prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Prof. Wsól poté předložil Vědecké radě návrh tří témat habilitační přednášky
od uchazečky:
1. Validace chromatografických metod – legislativa a provedení.
2. Praktické aspekty při provádění validace analytických metod v kapalinové
chromatografii.
3. Legislativa a její aplikace při provádění validace chromatografických metod.
Vědecká rada rozhodla 14 hlasy, že PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. přednese
habilitační přednášku na téma: „Validace chromatografických metod – legislativa
a provedení“.
Vědecká rada schválila 25 kladnými hlasy pracovní skupinu pro posouzení habilitační
přednášky ve složení: prof. Hrabálek, doc. Nachtigal, doc. Vávrová a doc. Zimčík.
ad 6 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem
doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. v oboru Biochemie a návrh na složení příslušné komise.
Kandidátku a členy komise blíže představil.
Výsledek tajné volby:
Prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. – předseda
FaF UK Praha
Prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
FChT U Pardubice
Doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
SAV Bratislava
Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
LF HK

26 kladných hlasů
25 kladných hlasů
27 kladných hlasů
26 kladných hlasů
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Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
BChÚ MU Brno

26 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada tajným hlasováním odsouhlasila složení pětičlenné hodnotící komise
pro řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. v oboru Biochemie.
Předsedou komise byl zvolen prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Prof. Wsól poté seznámil Vědeckou radu s tématem profesorské přednášky uchazeče,
které zní: „Metabolismus anthelmintik“.
Vědecká rada dále schválila 26 kladnými hlasy pracovní skupinu pro posouzení
profesorské přednášky ve složení: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., prof. RNDr. Lubomír
Opletal, CSc., prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. a prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c.

ad 7 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval Vědeckou radu o ukončení akreditace oboru pro habilitační řízení
a pro řízení ke jmenování profesorem Analytická chemie ke dni 31. 12. 2015 a rozhodnutí
podat žádost o reakreditaci tohoto oboru a vyzval garanta oboru prof. RNDr. Petra Solicha,
CSc., aby členy Vědecké rady s navrhovanou žádostí seznámil.
Prof. Solich ve stručnosti představil příslušný obor (návaznost na doktorské studium
a předchozí akreditaci, předmětovou náplň oboru, skladbu personálního obsazení a statistické
údaje o grantech v rámci daného oboru za poslední 4 roky).
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (26 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).

ad 8 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval Vědeckou radu o ukončení akreditace oboru pro habilitační řízení
a pro řízení ke jmenování profesorem Biochemie ke dni 31. 12. 2015 a rozhodnutí podat žádost
o reakreditaci tohoto oboru a jako garant oboru seznámil členy Vědecké rady s navrhovanou
žádostí.
Prof. Wsól ve stručnosti představil příslušný obor (návaznost na doktorské studium
a předchozí akreditaci, předmětovou náplň oboru, skladbu personálního obsazení a statistické
údaje o grantech v rámci daného oboru za poslední 4 roky).
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (27 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).

ad 9 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval Vědeckou radu o ukončení akreditace oboru pro habilitační řízení
a pro řízení ke jmenování profesorem Farmaceutická chemie ke dni 31. 12. 2015 a rozhodnutí
podat žádost o reakreditaci tohoto oboru a vyzval garanta oboru prof. PharmDr. Martina
Doležala, Ph.D., aby členy Vědecké rady s navrhovanou žádostí seznámil.
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Prof. Doležal ve stručnosti představil příslušný obor (návaznost na doktorské studium
a předchozí akreditaci, předmětovou náplň oboru, skladbu personálního obsazení a statistické
údaje o grantech v rámci daného oboru za poslední 4 roky).
V diskusi vystoupili prof. Klimeš a prof. Květina.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (27 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).

ad 10 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval Vědeckou radu o ukončení akreditace oboru pro habilitační řízení
a pro řízení ke jmenování profesorem Farmaceutická technologie ke dni 31. 12. 2015
a rozhodnutí podat žádost o reakreditaci tohoto oboru a vyzval garanta oboru
prof. PharmDr. Miloslavu Rabiškovou, CSc., aby členy Vědecké rady s navrhovanou žádostí
seznámila.
Prof. Rabišková ve stručnosti představila příslušný obor (návaznost na doktorské
studium a předchozí akreditaci, předmětovou náplň oboru, skladbu personálního obsazení
a statistické údaje o grantech v rámci daného oboru za poslední 4 roky).
V diskusi vystoupili prof. Doležal, prof. Rabišková, doc. Šimůnek a prof. Wsól.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (27 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).

ad 11 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval Vědeckou radu o ukončení akreditace oboru pro habilitační řízení
a pro řízení ke jmenování profesorem Humánní a veterinární farmakologie ke dni 31. 12. 2015
a rozhodnutí podat žádost o reakreditaci tohoto oboru a vyzval garanta oboru
prof. MUDr. Radomíra Hrdinu, CSc., aby členy Vědecké rady s navrhovanou žádostí seznámil.
Prof. Hrdina ve stručnosti představil příslušný obor (návaznost na doktorské studium
a předchozí akreditaci, předmětovou náplň oboru, skladbu personálního obsazení a statistické
údaje o grantech v rámci daného oboru za poslední 4 roky).
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (27 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).

ad 12 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval Vědeckou radu o ukončení akreditace oboru pro habilitační řízení
a pro řízení ke jmenování profesorem Klinická a sociální farmacie ke dni 31. 12. 2015
a rozhodnutí podat žádost o reakreditaci tohoto oboru a vyzval garanta oboru
prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc., aby členy Vědecké rady s navrhovanou žádostí seznámil.
Prof. Vlček ve stručnosti představil příslušný obor (návaznost na doktorské studium
a předchozí akreditaci, předmětovou náplň oboru, skladbu personálního obsazení a statistické
údaje o grantech v rámci daného oboru za poslední 4 roky).
V diskusi vystoupili prof. Solich a dr. Janoušek.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (26 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).
8

ad 13 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě návrh na jmenování prof. Ing. Ladislava Kokošky, Ph.D. členem
Oborové rady doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru
Farmakognosie a toxikologie přírodních látek a poté předal slovo prof. Opletalovi, aby
navrhovaného kandidáta blíže představil.
Výsledek tajné volby:
Prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
ČZU Praha

26 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.

ad 14 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě návrh na jmenování doc. PharmDr. Miroslava Miletína, Ph.D.
členem Oborové rady doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru
Farmaceutická chemie a poté předal slovo prof. Doležalovi, aby navrhovaného kandidáta blíže
představil.
Výsledek tajné volby:
Doc. PharmDr. Miroslava Miletína, Ph.D.
FaF UK

27 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.

ad 15 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě návrh na jmenování doc. PharmDr. Petry Kovaříkové, Ph.D.
a doc. PharmDr. Hany Sklenářové, Ph.D. členkami Oborové rady doktorského studijního
programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru Farmaceutická analýza a poté předal slovo
prof. Klimešovi, aby navrhované kandidátky blíže představil.
Výsledek tajné volby:
Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D.
FaF UK
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
FaF UK

27 kladných hlasů
27 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
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ad 16 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Seznámil vědeckou radu s materiálem „Hodnocení doktorského studia
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové za ak. rok 2013/2014“ a informoval, že v daném
akademickém roce obhájilo 14 studentů doktorského studia. Hodnocení, resp. tabulky
obsahující konkrétní počty studentů doktorských studijních programů a oborů byly členům
vědecké rady k dispozici na zasedání a jsou přílohou zápisu.
Závěr: Vědecká rada materiál „Hodnocení průběhu doktorského studia na Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové za ak. rok 2013/2014“ jednomyslně schválila (26 kladných hlasů v tu
chvíli přítomných účastníků).

ad 17 Různé:
a) doc. Nachtigal předložil Vědecké radě k projednání návrh na jmenování Mgr. Jany
Rathouské, Ph.D. novou členkou komise pro obhajoby BP/DP na Katedře biologických
a lékařských věd. Navrženou členku poté blíže představil.
Výsledek tajného hlasování:
Mgr. Jana Rathouská, Ph.D.
FaF UK

25 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
b) prof. Opletal předložil Vědecké radě k projednání návrh na jmenování Ing. Kateřiny
Macákové, Ph.D. novou členkou komise pro obhajoby BP/DP na Katedře farmaceutické
botaniky a ekologie. Navrženou členku poté blíže představil.
Výsledek tajného hlasování:
Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
FaF UK

26 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
c)

prof. Jahodář informoval Vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou
disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Toxikologie přírodních látek Mgr. Andree
Krejčí a seznámil Vědeckou radu s protokolem o obhajobě.

d) doc. Šimůnek navrhl termíny příštích jednání Vědecké rady: 3. 3. 2015 a 9. 6. 2015.
e) prof. Mučaji poděkoval za spolupráci a předal panu děkanovi pamětní medaili
Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, vydanou u příležitosti
95. výročí založení fakulty.
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Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
46/14 Zápis z Vědecké rady ze dne 14. října 2014
47/14 Předložení návrhu na jmenování PharmDr. Radima Kučery, Ph.D. docentem pro obor
Farmaceutická chemie rektorovi UK v Praze
48/14 Předložení návrhu na jmenování PharmDr. Veroniky Novákové, Ph.D. docentkou
pro obor Farmaceutická chemie rektorovi UK v Praze
49/14 Návrh na zahájení habilitačního řízení s PharmDr. Ludmilou Matysovou, Ph.D. v oboru
Analytická chemie a schvaluje habilitační komisi ve složení: prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
– předseda, doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., doc. RNDr. Peter Mikuš, Ph.D.,
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. a prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
50/14 Schvaluje hodnotící pracovní skupinu, posuzující úroveň a kvalitu habilitační přednášky
dr. Matysové ve složení: prof. Hrabálek, doc. Nachtigal, doc. Vávrová
a doc. Zimčík, a z navržených témat habilitační přednášky určuje téma: „Validace
chromatografických metod – legislativa a provedení“.
51/14 Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem s doc. Ing. Barborou Szotákovou,
Ph.D. v oboru Biochemie a schvaluje příslušnou komisi ve složení: prof. MUDr. Radomír
Hrdina, CSc. – předseda, prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., doc. Ing. Albert Breier,
DrSc., prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. a prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
52/14 Schvaluje hodnotící pracovní skupinu, posuzující úroveň a kvalitu profesorské
přednášky doc. Szotákové ve složení: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.,
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc., prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. a prof. RNDr. Jaroslav
Květina, DrSc., dr.h.c.
53/14 Návrh na reakreditaci oboru pro habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem
Analytická chemie
54/14 Návrh na reakreditaci oboru pro habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem
Biochemie
55/14 Návrh na reakreditaci oboru pro habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem
Farmaceutická chemie
56/14 Návrh na reakreditaci oboru pro habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem
Farmaceutická technologie
57/14 Návrh na reakreditaci oboru pro habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem
Humánní a veterinární farmakologie
58/14 Návrh na reakreditaci oboru pro habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem
Klinická a sociální farmacie
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59/14 Návrh na jmenování prof. Ing. Ladislava Kokošky, Ph.D. členem Oborové rady
doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru
Farmakognosie a toxikologie přírodních látek
60/14 Návrh na jmenování doc. PharmDr. Miroslava Miletína, Ph.D. členem Oborové rady
doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru
Farmaceutická chemie
61/14 Návrh na jmenování doc. PharmDr. Petry Kovaříkové, Ph.D. a doc. PharmDr. Hany
Sklenářové, Ph.D. členkami Oborové rady doktorského studijního programu Farmacie,
čtyřletého studijního oboru Farmaceutická analýza
62/14 Materiál „Hodnocení průběhu doktorského studia na Farmaceutické fakultě v Hradci
Králové za ak. rok 2013/2014“
63/14 Návrh na jmenování Mgr. Jany Rathouské, Ph.D. členkou komise pro obhajoby BP/DP
na Katedře biologických a lékařských věd
64/14 Návrh na jmenování Ing. Kateřiny Macákové, Ph.D. členkou komise pro obhajoby
BP/DP na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie

Vědecká rada bere na vědomí:
65/14 Sdělení děkana fakulty
66/14 Téma profesorské přednášky doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D.: „Metabolismus
anthelmintik“
67/14 Informace o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu
doktor ve zkratce Ph.D. Mgr. Andree Krejčí
68/14 Termíny dalších zasedání Vědecké rady: 3. 3. 2015 a 9. 6. 2015

Zapsala:
Mgr. Dita Dršatová
Kontrolu provedli: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
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