ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 6. března 2007
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.
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.
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Doc. 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 Ţemlička, CSc.

Omluveni:

Ing. Otakar Divíšek
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
PharmDr. Miroslav Janoušek
Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
PharmDr. Jaroslav Polách
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.

Hosté :

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Od 13:30 hod. veřejné zasedání Vědecké rady v Botanické zahradě léčivých rostlin
13:30 hod. – 14:15 hod.

Profesorská přednáška doc. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc.

Od 14:30 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v zasedací místnosti děkanátu
Program:
1. Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 12. 12. 2006
2. Sdělení děkana fakulty
3. Zhodnocení veřejné přednášky a hlasování o návrhu na jmenování profesorem doc. RNDr. Jiřího
Vlčka, CSc. – obor Klinická a sociální farmacie
4. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem s doc. Ing. Vladimírem Wsólem, Ph.D. – obor
Biochemie
5. Projednání ţádostí o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
6. Projednání moţnosti ustanovení odborných asistentů UK-FaF HK školiteli studentů doktorských
studijních programů
7. Úpravy studijních plánů programů Zdravotnická bioanalytika pro udělení souhlasu s výkonem
zdravotnického povolání absolventů tohoto studia
8. Informace o průběhu závěrečného oponentního řízení projektů FRVŠ 2006
9. Projednání návrhu kandidáta do oborové rady GA UK
10. Různé

ad 1 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, přivítal členy
vědecké rady a zvláště pak externí členy komise pro řízení ke jmenování profesorem prof. MUDr.
Jana Švihovce, DrSc. a prof. MUDr. Jiřího Vítovce, CSc.
V dalším jednání děkan fakulty konstatoval, ţe z 31 členů vědecké rady je přítomno 25 členů a
vědecká rada je schopna se usnášet ve všech projednávaných otázkách.
Pro zasedání vědecké rady byli zvoleni skrutátoři: Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. a
doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Dále předloţil vědecké radě ke schválení zápis ze zasedání vědecké rady dne 12.12.2006.
Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Program jednání vědecké rady byl jednomyslně schválen.
ad 2 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval 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.
- jmenování plk. prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. profesorem v oboru Hygiena,
preventivní lékařství a epidemiologie.
- výsledcích hospodaření UK-FaF HK za rok 2006. Celkový výsledek hospodaření byl kladný, avšak
v hlavní činnosti vykázala fakulta ztrátu 492 tis. Kč.
- počtu přihlášek k pregraduálnímu studiu na UK-FaF HK pro akademický rok 2007/2008.
K magisterskému studiu ve studijním programu Farmacie se přihlásilo 766 uchazečů,
k bakalářskému studiu ve studijním programu Zdravotnická bioanalytika do prezenční formy 143
uchazečů, do kombinované formy 94 uchazečů a k magisterskému navazujícímu studiu ve studijním
programu Zdravotnická bioanalytika 59 uchazečů.
- výsledku vnitřní univerzitní oponentury periodické zprávy Výzkumného záměru MSM0021620822
„Výzkum nových lékových struktur“ – řešitel prof. RNDr. Rolf Karlíček, CSc. Příslušnou skupinou
odborníků byla zpráva hodnocena jako „příkladně zpracovaná“.
- výsledku výběrového řízení projektů FRVŠ pro rok 2007. Z celkem 25 podaných projektů za UKFaF HK bylo úspěšných 16 projektů, z toho 1 investiční projekt v tem. okruhu A v hodnotě 1 360 tis.
Kč a 24 neinvestičních projektů v tem. okruzích F3, F4, F6, G3 a G6 v hodnotě 1 847 tis. Kč.
- o výsledku soutěţe IGA – Resortní program vědy a výzkumu MZ ČR. Na UK-FaF HK budou pro
léta 2007-2009 podpořeny 2 podané projekty.
- zapojení Farmaceutické fakulty UK v HK do 7. rámcového programu. První kolo výzvy k podávání
projektů do 7. RP EU bylo vyhlášeno dne 22.12.2006. Vzhledem k nabízené podpoře rektorátu UK
v Praze, která by měla spočívat jak v poradenské a administrativní činnosti, tak i ve finanční pomoci,
se UK-FaF HK hodlá zapojit do 7. rámcového programu Evropské unie v rámci podprogramu
COOPERATION, PARTNER a podprogramu IDEAS.
- o jmenování doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. docentkou v oboru Biochemie s účinností od
1.3.2007.
ad 3 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval vědeckou radu o změně ve sloţení hodnotící komise profesorské přednášky doc.
Vlčka. Vědecká rada schválila většinou hlasů posuzovatelskou komisi profesorské přednášky ve
sloţení: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc., prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc. a plk. prof. MUDr.
Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Poté předal slovo doc. Pourovi – proděkanovi pro vědeckou činnost, který předloţil vědecké radě
k vyjádření návrh na jmenování doc. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc. profesorem pro obor Klinická a
sociální farmacie. Se stanoviskem komise pro řízení ke jmenování profesorem byli členové vědecké
rady seznámeni na zasedání dne 12.12.2006.
Na veřejném zasedání vědecké rady doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc., docent katedry sociální a
klinické farmacie UK-FaF HK, přednesl profesorskou přednášku na téma: „Farmakoepidemiologie
– jedna ze základních vědních disciplín pro klinickou farmacii, farmakoekonomiku a
farmakoinformatiku“.

Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc. zodpověděl dotazy členů vědecké rady, hodnotící komise a
diskutujících a projevil hluboké znalosti a přehled v dané problematice. Ve vědecké rozpravě
vystoupili: plk. prof. Prymula, prof. Květina, prof. Dršata, MUDr. Malina, prof. Vítovec a mgr.
Doleţel.
Na neveřejném zasedání byla vědecká rada seznámena s hodnocením profesorské přednášky,
které přednesl doc. Dušek. Členové hodnotící komise vědecké rady doc. Dušek, prof. Kvasničková a
plk. prof. Prymula zhodnotili přednášku jako odborně velmi kvalitní a vhodně a kvalitně
dokumentovanou a doporučili členům vědecké rady návrh na jmenování doc. RNDr. Jiřího Vlčka,
CSc. profesorem pro obor Klinická a sociální farmacie podpořit.
Na základě zhodnocení profesorské přednášky vědecká rada v tajném hlasování rozhodla
následovně: z 24 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 19 kladných, 2 záporné, 3 neplatné.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada doporučuje děkanovi fakulty, aby
předloţil návrh na jmenování doc. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc. profesorem pro obor Klinická a
sociální farmacie 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 4 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Biochemie
s doc. Ing. Vladimírem Wsólem, Ph.D., docentem katedry biochemických věd, a návrh na sloţení
příslušné komise. Členy komise podrobněji představil prof. Dršata.
Výsledek tajné volby:
Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

23 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.

23 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

Prof. Ing. Milan Miko, DrSc.

23 kladných hlasů

/FCHPT, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave/

Prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc.

22 kladných hlasů

/LF MU, Brno/

Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.

23 kladných hlasů

/LF Univerzity Palackého v Olomouci/

Závěr: Vědecká rada tajným hlasováním odsouhlasila sloţení pětičlenné hodnotící komise pro
řízení ke jmenování profesorem s doc. Ing. Vladimírem Wsólem, Ph.D. v oboru Biochemie.
Předsedou komise byl zvolen prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
ad 5 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval členy vědecké rady o nutnosti zaţádat o prodlouţení akreditace u oborů habilitačních
řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK-FaF HK, jejichţ akreditace končí na podzim roku
2007, a vyzval pověřené pracovníky fakulty, aby seznámili přítomné s podklady pro ţádost o
akreditaci těchto oborů:
Analytická chemie – doc. RNDr. Petr Solich, CSc.
Biochemie – prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Farmaceutická chemie – doc. PharmDr. Martin Doleţal, CSc.
Farmakognosie – doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Humánní a veterinární farmakologie – doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Klinická a sociální farmacie – doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Výše uvedení ve stručnosti představili příslušný obor, informovali o návaznosti tohoto oboru na
příslušné doktorské studijní programy a obory, o počtech absolventů v těchto oborech, o personálním zabezpečení oboru, úspěšnosti v podávání grantů a publikační činnosti v oboru.
Závěr: Návrhy ţádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru
Analytická chemie, Biochemie, Farmaceutická chemie, Farmakognosie, Humánní a veterinární
farmakologie, Klinická a sociální farmacie byly jednomyslně schváleny.

ad 6 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil členům vědecké rady návrh, aby na návrh předsedy oborové rady mohli po projednání
ve vědecké radě být jmenováni školiteli studentů doktorského studia i odborní asistenti UK-FaF HK.
Důvodem je především okolnost, ţe někteří odborní asistenti vykazují takovou dynamiku vědecké
práce (vyjádřeno publikační činností), ţe jsou kvalifikováni i pro vedení studentů doktorského
studijního programu.
V diskusi vystoupili: prof. Dršata, doc. Solich, doc. Klimeš, prof. Palička, doc. Hrabálek, prof.
Mikulášek.
Závěr: Vědecká rada schválila návrh většinou hlasů.
ad 7 prof. Dršata – proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium
Seznámil členy vědecké rady s návrhem úprav studijních plánů programů Zdravotnická
bioanalytika. Úpravy jsou koncipovány tak, aby splňovaly poţadavky Ministerstva zdravotnictví ČR
na obsah a formu studia pro udělení souhlasu s výkonem nelékařského zdravotnického povolání
absolventů tohoto studia dle zákona č. 96/2004 Sb.
Materiál měli členové vědecké rady k dispozici na zasedání a je téţ přílohou č. 1 tohoto zápisu.
V diskusi vystoupili: prof. Jahodář, prof. Dršata, MUDr. Malina, prof. Palička, PharmDr. Chudoba.
Závěr: Vědecká rada schválila návrh většinou hlasů.
ad 8 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval vědeckou radu o závěrečném oponentním řízení projektů Fondu rozvoje VŠ řešených
na UK-FaF HK v roce 2006, které se uskutečnilo dne 21. února 2007.
Komise zasedala ve sloţení: předseda komise - Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., interní
členové komise - PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D., Doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc., externí člen
komise - Prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (Pedagogická fakulta UHK), delegát Výboru FRVŠ - Prof.
MgA. Miloslav Klíma.
Oponentury probíhaly standardní formou, ve všech případech byly k dispozici oba oponentské
posudky. Na základě vyhodnocení oponentských posudků a průběhu oponentního řízení odsouhlasila
komise klasifikaci: 21 x projekt splněn.
ad 9 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě návrh na kandidáta do oborové rady Interní Grantové agentury Univerzity
Karlovy v sekci lékařské vědy a navrhovaného kandidáta doc. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D.,
docenta katedry farmakologie a toxikologie UK-FaF HK, podrobněji členům vědecké rady
představil.
Výsledek tajné volby:
Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

24 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

Závěr: Vědecká rada souhlasí s předloţeným návrhem.
R ů z n é:
1. prof. Jahodář – předseda oborové rady Toxikologie přírodních látek předloţil vědecké radě
návrh na rozšíření oborové rady Toxikologie přírodních látek a komise pro státní doktorskou
zkoušku a komise pro obhajobu disertační práce pro obor Toxikologie přírodních látek o doc.
MUDr. Radomíra Hrdinu, CSc. a navrhovaného člena blíţe představil.
Výsledek tajné volby:
Doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

24 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

Závěr: Vědecká rada souhlasí s předloţeným návrhem a pověřuje děkana fakulty poţádat rektora
UK v Praze o rozšíření oborové rady Toxikologie přírodních látek o doc. MUDr. Radomíra Hrdinu,
CSc.

2. doc. Klimeš – předseda oborové rady Kontrola chemických léčiv informoval vědeckou radu o
ukončení doktorského studijního programu obhajobou disertační práce a udělení titulu Ph.D. Mgr.
Lucii Havlíkové, Mgr. Petrovi Chocholoušovi a PharmDr. Ludmile Matysové a seznámil
vědeckou radu s protokoly o obhajobě.
3. prof. Dršata – předseda oborové rady Patobiochemie a xenobiochemie informoval vědeckou
radu o ukončení doktorského studijního programu obhajobou disertační práce a udělení titulu Ph.D.
Mgr. Bohumile Suchanové a seznámil vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
4. PharmDr. Chudoba – prezident České lékárnické komory připomněl nutnost koncepčního
jednání a diskuse mezi UK-FaF HK jako vzdělávací institucí a ČLK především s ohledem na
sladění obsahu výuky a potřeb praxe.
5. prof. Jahodář vznesl dotaz týkající se tvorby novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
V diskusi vystoupili: prof. Dršata, prof. Palička, doc. Hrabálek, PharmDr. Chudoba, MUDr.
Malina.
Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové:
Vědecká rada schvaluje:
1/07

Zápis z jednání Vědecké rady ze dne 12. prosince 2006.

2/07

Hodnotící komisi posuzující kvalitu a úroveň profesorské přednášky doc. RNDr. Jiřího
Vlčka, CSc. „Farmakoepidemiologie – jedna ze základních vědních disciplín pro
klinickou farmacii, farmakoekonomiku a farmakoinformatiku“ ve sloţení: doc. RNDr.
Jaroslav Dušek, CSc, prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc., plk. prof. MUDr. Roman
Prymula, CSc., Ph.D.

3/07

Pokračování řízení ke jmenování profesorem v oboru Klinická a sociální farmacie
s doc. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc. a pověřuje děkana fakulty postoupit materiály týkající
se tohoto řízení rektorovi UK v Praze.

4/07

Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Biochemie s doc. Ing.
Vladimírem Wsólem, Ph.D. a schvaluje hodnotící komisi ve sloţení: prof. MUDr.
Jaroslav Dršata, CSc., prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc., prof. Ing. Milan Miko, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc., prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.
Předsedou komise byl zvolen prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

5/07

Podání ţádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pro
obory: Analytická chemie, Biochemie, Farmaceutická chemie, Farmakognosie, Humánní
a veterinární farmakologie, Klinická a sociální farmacie.

6/07

Odborní asistenti UK-FaF HK mohou být po schválení Vědeckou radou UK-FaF HK
jmenováni školiteli studentů doktorských studijních programů.

7/07

Návrh úpravy studijních plánů programů Zdravotnická bioanalytika pro udělení souhlasu
s výkonem zdravotnického povolání absolventů tohoto studia.

8/07

Navrţení doc. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D. na kandidáta do oborové rady GA UK
v sekci lékařské vědy.

9/07

Návrh na rozšíření oborové rady, komise pro státní doktorskou zkoušku a komise
pro obhajobu disertační práce Toxikologie přírodních látek o doc. MUDr. Radomíra
Hrdinu, CSc. a pověřuje děkana fakulty ţádost odeslat rektorovi UK v Praze.
Vědecká rada bere na vědomí:

10/07 Sdělení děkana fakulty.
11/07 Informaci o průběhu závěrečného oponentního řízení projektů FRVŠ 2006.
12/07 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu
doktor ve zkratce Ph.D.: Mgr. Lucii Havlíkové, Mgr. Petrovi Chocholoušovi, PharmDr.
Ludmile Matysové a Mgr. Bohumile Suchanové.
13/07 Termín příštího zasedání Vědecké rady: úterý 29. května 2007.
Usnesení Vědecké rady UK v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
ze dne 6. března 2007 s c h v a l u j i.

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

