ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 29. května 2007
Přítomni:

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c.
PharmDr. Lubomír Chudoba
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
PharmDr. Jaroslav Polách
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Doc. RNDr. Petr Solich, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.
Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

Omluveni:

Ing. Otakar Divíšek
Prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
PharmDr. Lubomír Chudoba
PharmDr. Miroslav Janoušek
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.

Program:
od 13:30 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v Botanické zahradě léčivých rostlin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 6. 3. 2007
Sdělení děkana fakulty
Návrh na pokračování habilitačního řízení s RNDr. Veronikou Opletalovou, Ph.D.
– obor Farmaceutická chemie
Návrh na pokračování řízení ke jmenování profesorem s doc. Ing. Vladimírem Wsólem, Ph.D.
– obor Biochemie
Návrh Kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě
Karlově v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové
Návrh na novelizaci Doporučení oborovým radám k organizaci doktorského studia
ze dne 26.10.1999
Základní osnova studijních plánů pro ak. rok 2007/2008 ve studijních programech
Farmacie a Zdravotnická bioanalytika
Různé

ad 1 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, přivítal členy
vědecké rady a předsedu komise pro habilitační řízení prof. RNDr. Jozefa Csölleie, CSc.
V dalším jednání děkan fakulty konstatoval, že z 31 členů vědecké rady je přítomno 21 členů
a vědecká rada je schopna se usnášet ve všech projednávaných otázkách.
Pro zasedání vědecké rady byli zvoleni skrutátoři: doc. RNDr. Petr Solich, CSc. a doc. RNDr.
Jiří Vlček, CSc.
Dále předložil vědecké radě ke schválení zápis ze zasedání vědecké rady dne 6.3.2007.
Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Program jednání vědecké rady byl jednomyslně schválen.
ad 2 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval o:
- počtu přihlášených uchazečů do doktorských studijních programů na ak. rok 2007/2008. Celkem bylo
na UK-FaF HK podáno 33 přihlášek do doktorského studia, z toho 28 do prezenční a 5 do
kombinované formy studia.
- výsledku soutěže 4. kola Grantové agentury UK. Ze 46 nově podaných projektů bylo v roce 2007
přijato k řešení 17 projektů, z toho 11 projektů v sekci B - přírodní vědy a 6 v sekci C – lékařské
vědy. Dále bude Grantovou agenturou UK v roce 2007 financováno 11 projektů, jejichž řešení bylo
zahájeno v roce 2006.
- výsledku Nadnárodní studentské vědecké konference, která se uskutečnila pod záštitou firmy
Zentiva, a.s. dne 18.5.2007. Cenu Zentiva, a.s. za 1. místo v sekci chemických věd získal kandidát
z UK-FaF HK, na 1. místě v sekci biologických věd se umístil kandidát Farmaceutické fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave a v sekci technologické kandidát z Farmaceutické fakulty
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
- úspěchu absolventky doktorského studijního programu Farmacie, obor Kontrola chemických léčiv
Mgr. Rafífy Hamoudové, Ph.D., která získala 3. místo v soutěži „Cena za nejlepší studentskou
výzkumnou práci ve farmaceutických vědách 2007“ organizované Francouzským velvyslanectvím
v Praze.
- termínech promocí absolventů bakalářských a magisterských studijních programů, které jsou
plánovány na 2. a 4. července 2007.
- probíhající opravě Severní budovy.
- úspěšném ukončení řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze s doc. RNDr. Jiřím Lamkou,
CSc. v oboru Humánní a veterinární farmakologie.
- jmenování prof. RNDr. Milana Poura, Ph.D. profesorem v oboru Organická chemie s účinností od
16.4.2007.
ad 3 prof. Csöllei – předseda habilitační komise
seznámil vědeckou radu se stanoviskem komise pro habilitační řízení v oboru Farmaceutická
chemie s RNDr. Veronikou Opletalovou, Ph.D.
Všechny tři posudky habilitační práce uchazečky obdrželi členové vědecké rady spolu
s pozvánkou na vědeckou radu.
Vědecká rada schválila návrh habilitační komise na pokračování habilitačního řízení a rozhodla
20 hlasy, že RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. přednese habilitační přednášku na téma „Netradiční
zdroje nových léčiv“.
Vědecká rada schválila posuzovatelskou komisi habilitační přednášky ve složení: doc. RNDr.
Jaroslav Dušek, CSc., prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. a prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

ad 4 prof. Dršata – předseda hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem
seznámil vědeckou radu se stanoviskem komise pro řízení ke jmenování profesorem v oboru
Biochemie s doc. Ing. Vladimírem Wsólem, Ph.D.
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh komise na pokračování řízení ke jmenování
profesorem a vzala na vědomí téma profesorské přednášky „Chirální aspekty metabolismu léčiv“.
Vědecká rada schválila posuzovatelskou komisi profesorské přednášky ve složení: prof. RNDr.
Ing. Stanislav Ďoubal, CSc., prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. a prof. MUDr. Vladimír
Palička, CSc.
ad 5 prof. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
seznámil členy vědecké rady s návrhem Kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Univerzitě Karlově v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Návrh obdrželi
členové vědecké rady v elektronické podobě a v tištěné podobě jej měli k dispozici na zasedání
vědecké rady.
V diskusi vystoupili: prof. Waisser, prof. Květina, prof. Pour, prof. Prymula, prof. Mlynarčík,
doc. Žemlička, prof. Jahodář, doc. Vlček, doc. Solich, doc. Polášek, doc. Hrabálek, prof. Ďoubal, prof.
Mikulášek, Prof. Palička.
Na základě diskuse byly v textu návrhu provedeny 4 úpravy:
1) věta „Povinné údaje představují minimální nutná kriteria pro akceptování žádosti.“ byla vypuštěna
2) věta „Je nutné, aby byla naplněna všechna povinná kriteria.“ změněna na „Je nutné, aby byla
plněna všechna povinná kriteria.“
3) ve větě: „Jestliže v některém z kriterií uchazeč nedosahuje požadovaného množství výkonů, může
to být vyváženo výjimečnými výkony v kriteriích jiných.“ se doplňuje slovo „zcela“ před slovo
„nedosahuje“.
4) ve větě: „Do pedagogické činnosti se započítává výuka v oboru (nebo blízce příbuzném oboru)
v magisterských a doktorských studijních programech na vysoké škole v České republice nebo
v zahraničí.“ byl nahrazen text „v magisterských a doktorských studijních programech“ textem
„v akreditovaných studijních programech“.
Konečná podoba Kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě
Karlově v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Závěr: Vědecká rada konečnou podobu návrhu jednomyslně schválila.
ad 6 prof. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
seznámil členy vědecké rady s návrhem změny v Doporučení oborovým radám k organizaci
doktorského studia ze dne 26.10.1999. Návrh obdrželi členové vědecké rady v elektronické podobě
spolu s pozvánkou na vědeckou radu.
Navrhovaná změna se týkala bodu h) Doporučení upravujícího publikační požadavky:
„Doktorand se bude během studia podílet nejméně na dvou publikacích v odborných časopisech, ze
kterých alespoň jedna bude původní vědecká práce excerptovaná v mezinárodních databázích (CC,
Medline, Chemical Abstracts).“
Návrh novelizace spočíval v nahrazení pojmu „původní vědecká práce excerptovaná
v mezinárodních databázích (CC, Medline, Chemical Abstracts)“ pojmem „původní vědecká práce
v časopise s IF“.
V diskusi vystoupili: doc. Dušek, doc. Vlček, prof. Dršata, prof. Waisser, prof. Květina,
prof. Mlynarčík, prof. Mikulášek, doc. Hrabálek, doc. Žemlička, prof. Jahodář, prof. Palička, prof.
Pour.
Z diskuse vyplynulo, že ve studijním programu Farmacie, obor Sociální farmacielékárenství nelze u doktorských prací zaměřených na historii lékárenství splnit výše uvedené
publikační požadavky, a proto je nutné připravit nový návrh, který bude projednán s představiteli
tohoto oboru.
Závěr: Vědecká radě bude na příštím zasedání předložen nový návrh Doporučení.

ad 7 prof. Lázníček – proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
seznámil členy vědecké rady s návrhy studijních plánů magisterského studijního programu
Farmacie pro ak. rok 2007/2008. Příslušný materiál obdrželi členové vědecké rady v elektronické
podobě spolu s pozvánkou na vědeckou radu. Materiál byl k dispozici v tištěné podobě i na zasedání
vědecké rady a je Přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Prof. Lázníček společně s tímto návrhem tlumočil vědecké radě stanovisko vedoucího Oddělení
tělesné výchovy a sportu, který nesouhlasí s vyjmutím základního zimního kurzu z doporučených
volitelných předmětů. Zároveň zdůraznil, že se jedná pouze o vyřazení tohoto předmětu ze studijních
plánů, ale není tím studentům zamezeno se zimního kurzu zúčastnit.
V diskusi vystoupili: doc. Solich, prof. Lázníček, doc. Hrabálek, prof. Mlynarčík.
Prof. Lázníček požádal členy vědecké rady o vyjádření k vyřazení základního zimního kurzu
z doporučených volitelných předmětů. Pro vyřazení předmětu se vyjádřila většina přítomných členů
vědecké rady (13 hlasů kladných, 4 hlasy záporné, 2 členové se zdrželi hlasování).
Závěr: Vědecká rada návrh jednomyslně schválila a výuka bude probíhat podle předloženého
studijního plánu.
prof. Dršata – proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium
seznámil členy vědecké rady s návrhy studijních plánů prezenční a kombinované formy
bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika a navazujícího magisterského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika pro ak. rok 2007/2008.
Příslušné materiály obdrželi členové vědecké rady v elektronické podobě spolu s pozvánkou na
vědeckou radu. Materiály byly k dispozici v tištěné podobě i na zasedání vědecké rady a tvoří Přílohu
č. 3, č. 4 a č. 5 tohoto zápisu.
V diskusi vystoupili: prof. Ďoubal, prof. Dršata, prof. Lázníček
Závěr: Vědecká rada návrhy jednomyslně schválila a výuka bude probíhat podle předložených
studijních plánů.
ad 8 R ů z n é :
1. Doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. - předseda oborové rady Farmaceutické chemie
předložil vědecké radě návrh na rozšíření oborové rady Farmacetická chemie o prof. RNDr. Jozefa
Csölleie, CSc. a navrhovaného člena blíže představil.
Výsledek tajné volby:
Doc. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

19 kladných hlasů

/Farmaceutická fakulta VFU Brno/

Závěr: Vědecká rada souhlasí s předloženým návrhem a pověřuje děkana fakulty požádat rektora UK
v Praze o rozšíření oborové rady Farmaceutická chemie o doc. RNDr. Jozefa Csölleie, CSc.
2. Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. – předseda oborové rady Patobiochemie a xenobiochemie
předložil vědecké radě návrh na rozšíření oborové rady Patobiochemie a xenobiochemie, komise pro
státní doktorskou zkoušku a komise pro obhajobu disertační práce pro obor Patobiochemie a
xenobichemie o doc. RNDr. Zuzanu Bílkovou, Ph.D. a doc. MUDr. Jiřího Stulíka, CSc. a navrhované
členy blíže představil.
Výsledek tajné volby:
Doc. RNDr. Zuzana Bíková, Ph.D.

19 kladných hlasů

/Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice/

Doc. MUDr. Jiří Stulík, CSc.

18 kladných hlasů

/Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany/

Závěr: Vědecká rada souhlasí s předloženým návrhem a pověřuje děkana fakulty požádat rektora UK
v Praze o rozšíření oborové rady Patobichemie a xenobiochemie o doc. RNDr. Zuzanu Bílkovou,
Ph.D. a doc. MUDr. Jiřího Stulíka, CSc.

3. Doc. Martin Doležal informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou
disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Farmaceutická chemie Mgr. Miroslavovi Kostkovi a
seznámil vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
4. Doc. Dušek informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a
udělení titulu Ph.D. v oboru Farmakognosie Mgr. Vendule Vrchovské a seznámil vědeckou radu
s protokolem o obhajobě.
5. Prof. Ďoubal informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce
a udělení titulu Ph.D. v oboru Gerontofarmacie Mgr. Jitce Krátké a seznámil vědeckou radu
s protokolem o obhajobě.
6. Prof. Dršata informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a
udělení titulu Ph.D. v oboru Patobichemie a xenobiochemie Mgr. Heleně Kaiserové a seznámil
vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
7. Doc. Hrabálek informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační
práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Bioorganická chemie Ing. Alešovi Imramovskému
a seznámil
vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
8. Prof. Palička informoval vědeckou radu o mezinárodní vědecké konferenci studentů doktorského
studia lékařských fakult, kterou pořádá Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a nabídl studentům
doktorského studia farmaceutických fakult v České a Slovenské republice se této konference rovněž
aktivně zúčastnit.
Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové:
Vědecká rada schvaluje:
14/07 Zápis z jednání Vědecké rady ze dne 6. března 2007.
15/07 Pokračování habilitačního řízení s RNDr. Veronikou Opletalovou, Ph.D. v oboru
Farmaceutická chemie a z navržených témat habilitační přednášky určuje téma
„Netradiční zdroje nových léčiv“. Hodnotící komise posuzující úroveň a kvalitu
přednášky bude pracovat ve složení: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc., prof. Ing. Petr
Mikulášek, CSc., prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
16/07 Pokračování řízení ke jmenování profesorem s doc. Ing. Vladimírem Wsólem, Ph.D.
v oboru Biochemie. Hodnotící komise posuzující kvalitu a úroveň profesorské přednášky
„Chirální aspekty metabolismu léčiv“ bude pracovat ve složení: prof. RNDr. Ing.
Stanislav Ďoubal, CSc., prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc., prof. MUDr.
Vladimír Palička, CSc.
17/07 Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK-FaF HK.
18/07 Přesunutí projednání bodu 6. Návrh na novelizaci Doporučení oborovým radám k organizaci
doktorského studia ze dne 26.10.1999 na příští zasedání vědecké rady.
19/07 Základní osnovy studijních plánů pro ak. rok 2007/2008 ve studijních programech
Farmacie a Zdravotnická bioanalytika.
20/07 Návrh na rozšíření oborové rady Farmaceutická chemie o prof. RNDr. Jozefa Csölleie,
CSc.

21/07 Návrh na rozšíření oborové rady, komise pro státní doktorskou zkoušku a komise
pro obhajobu disertační práce Patobiochemie a xenobiochemie o doc. RNDr. Zuzanu
Bílkovou, Ph.D. a doc. MUDr. Jiřího Stulíka, CSc.
Vědecká rada bere na vědomí:
22/07 Sdělení děkana fakulty.
23/07 Téma přednášky doc. Ing. Vladimíra Wsóla, Ph.D.: „Chirální aspekty metabolismu léčiv“
jako součást řízení ke jmenování profesorem.
24/07 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu
doktor ve zkratce Ph.D.: Mgr. Miroslavovi Kostkovi, Mgr. Vendule Vrchovské,
Mgr. Jitce Krátké, Mgr. Heleně Kaiserové a Ing. Alešovi Imramovskému.
25/07 Nabídka děkana UK-LF HK na účast studentů doktorského studia farmaceutických fakult
ČR a SR na mezinárodní vědecké konferenci pořádané UK-LF HK.
26/07 Termín příštího zasedání Vědecké rady: úterý 23. října 2007.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
ze dne 29. května 2007 s c h v a l u j i.

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

