ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 10. října 2006
Přítomni:

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Ing. Otakar Divíšek
Doc. RNDr. Pavel Doleţal, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c.
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
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
PharmDr. Jaroslav Polách
Doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Plk. doc. 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:

Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
PharmDr. Lubomír Chudoba
PharmDr. Miroslav Janoušek
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.

Hosté:

Doc. Ing. Alena Fučíková, CSc.
Prof. Ing. Milan Miko, DrSc.
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Od 9:30 hod. veřejné zasedání Vědecké rady v Botanické zahradě léčivých rostlin
Program:
9:30 hod. – 10:30 hod.

Obhajoba habilitační práce
Ing. Barbory Szotákové, Ph.D.

10:40 hod. – 11:30 hod.

Habilitační přednáška
Ing. Barbory Szotákové, Ph.D.

11:40 hod. – 12:30 hod.

Profesorská přednáška
Doc. RNDr. Jiřího Lamky, CSc.

Od 14:00 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v Botanické zahradě léčivých rostlin
Program:
1. Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 30.5. 2006
2. Sdělení děkana fakulty
3. Zhodnocení veřejné přednášky a hlasování o návrhu na jmenování docentem
Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. – obor Biochemie
4. Zhodnocení veřejné přednášky a hlasování o návrhu na jmenování profesorem
doc. RNDr. Jiřího Lamky, CSc. – obor Humánní a veterinární farmakologie
5. Návrh na pokračování řízení ke jmenování profesorem s doc. RNDr. Petrem
Solichem, CSc. – obor Analytická chemie
6. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem s doc. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc.
– obor Klinická a sociální farmacie
7. Návrh dodatku k přechodným úpravám ve studijních plánech prezenční a kombinované formy studia studijního programu Zdravotnická bioanalytika pro ak. rok
2006/2007
8. Různé
ad 1 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, přivítal členy
vědecké rady a přítomné externí členy komisí doc. Ing. Alenu Fučíkovou, CSc., prof. MVDr. Ivo
Pavlíka, CSc. a oponenta prof. Ing. Milana Mika, DrSc.
V úvodu děkan fakulty poděkoval doc. RNDr. Jaroslavovi Duškovi, CSc. a prof. RNDr.
Luďkovi Jahodářovi, CSc. za jejich činnost ve prospěch Českého farmaceutického muzea a jako
výraz ocenění jim předal čestné členství Spolku pro vybudování Českého farmaceutického
muzea.
V dalším jednání děkan fakulty konstatoval, ţe z 31 členů vědecké rady je přítomno 26 členů
a vědecká rada je schopna se usnášet ve všech projednávaných otázkách.
Pro zasedání vědecké rady byli zvoleni skrutátoři: doc. RNDr. Pavel Doleţal, CSc. a doc.
RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Dále předloţil vědecké radě ke schválení zápis ze zasedání vědecké rady dne 30.5.2006.
Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Program jednání vědecké rady byl jednomyslně schválen.
ad 2 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval o:
- ocenění, které získala za nejlepší prezentaci ve výzkumu týkajícího se průmyslové farmacie na
mezinárodním sympóziu Světové farmaceutické federace 2006 odborná asistentka katedry
analytické chemie PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
- ceně J. Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy praţských vysokých škol, brněnské techniky
a mladým vědeckým pracovníkům AVČR pro rok 2006, kterou získala studentka doktorského
studijního programu Farmacie Mgr. Jana Klimundová.
- počtu přihlášených a přijatých uchazečů do doktorského studia na UK-FaF HK pro ak. rok
2006/2007. Celkem o doktorské studijní programy projevilo zájem 32 uchazečů, celkem bylo
přijato a ke studiu nastoupilo 27 uchazečů, z toho 23 do prezenční a 8 do kombinované formy
studia.
- počtu přihlášených a přijatých uchazečů do bakalářských a magisterských studijních programů
na UK-FaF HK pro ak. rok 2006/2007. Celkem se na magisterské studium v programu Farmacie
přihlásilo 895 uchazečů, z nich bylo přijato a zapsalo se ke studiu 236 studentů. Na bakalářské
studium v programu Zdravotnická bioanalytika se přihlásilo 263 uchazečů a zapsalo se 86
studentů. Na navazující magisterské studium v programu Zdravotnická bioanalytika se přihlásilo
39 uchazečů a zapsalo se 33 studentů.

- stanovení poplatku spojeného s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a konáním státní
rigorózní zkoušky a náhrady nákladů spojených se státní rigorózní zkouškou a přípravou na ni
v souladu s Rigorózním řádem UK v Praze ze dne 28.6.2006.
ad 3 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování Ing. Barbory Szotákové, Ph.D.
docentem pro obor Biochemie. Se Stanoviskem habilitační komise byli členové vědecké rdy
seznámeni na zasedání dne 30.5.2006.
Na veřejném zasedání vědecké rady Ing. Barbora Szotáková, Ph.D., odborná asistentka
katedry biochemických věd UK-FaF HK, seznámila přítomné s obsahem své habilitační práce:
„Biotransformační redukce léčiv s karbonylovou skupinou“. Zodpověděla všechny
připomínky, dotazy oponentů a dotazy z pléna. Poté přednesla habilitační přednášku na téma:
„Interakce léčiv s enzymy metabolismu steroidních hormonů“.
Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. zodpověděla dotazy diskutujících a projevila značný
přehled v dané problematice. V široké vědecké rozpravě vystoupili: prof. Fendrich, doc.
Hrabálek, doc. Fučíková, prof. Kvasničková, prof. Dršata, doc. Pour, prof. Miko, doc. Nobilis,
prof. Palička, dr. Malina, dr. Pávek.
Na neveřejném zasedání byla vědecká rada seznámena s hodnocením přednášky Ing.
Barbory Szotákové, Ph.D. předneseném prof. Kvasničkovou. Členové hodnotící komise vědecké
rady prof. Fendrich, prof. Kvasničková, prof. Palička a doc. Pour zhodnotili přednášku vysoce
kladně a doporučili členům vědecké rady návrh na jmenování Ing. Barbory Szotákové, Ph.D.
docentem pro obor Biochemie podpořit. K návrhu se také kladně vyjádřili prof. Dršata, doc.
Fučíková a prof. Miko.
Na základě zhodnocení habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce, vědecká rada
v tajném hlasování rozhodla následovně: z 25 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 25 kladných, 0
záporných, 0 neplatných.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada pověřuje děkana fakulty
předloţit rektorovi Univerzity Karlovy v Praze návrh na jmenování Ing. Barbory Szotákové,
Ph.D. docentem pro obor Biochemie.
ad 4 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování doc. RNDr. Jiřího Lamky, CSc.
profesorem pro obor Humánní a veterinární farmakologie. Se stanoviskem komise pro řízení ke
jmenování profesorem byli členové vědecké rady seznámeni na zasedání dne 30.5.2006.
Na veřejném zasedání vědecké rady doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc., docent katedry
farmakologie a toxikologie UK-FaF HK, přednesl profesorskou přednášku na téma: „ Léčivo a
volně žijící zvířata“. Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc. zodpověděl vyčerpávajícím způsobem
dotazy členů vědecké rady, hodnotící komise a diskutujících a projevil hluboké znalosti a přehled
v dané problematice. V široké vědecké rozpravě vystoupili: doc. Prymula, prof. Dršata, prof.
Pavlík, prof. Jahodář, prof. Miko, prof. Mlynarčík, dr. Malina.
Na neveřejném zasedání byla vědecká rada seznámena s hodnocením přednášky doc.
RNDr. Jiřího Lamky, CSc. předneseném prof. Jahodářem. Členové hodnotící komise vědecké
rady prof. Dršata, prof. Jahodář, prof. Mlynarčík a doc. Prymula zhodnotili přednášku vysoce
kladně a doporučili členům vědecké rady návrh na jmenování doc. RNDr. Jiřího Lamky, CSc.
profesorem pro obor Humánní a veterinární farmakologie podpořit. K přednášce se dále velmi
kladně vyjádřil prof. Fendrich a také prof. Pavlík, který zmínil i osobní kvality doc. RNDr. Jiřího
Lamky, CSc.
Na základě zhodnocení profesorské přednášky vědecká rada v tajném hlasování rozhodla
následovně: z 25 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 23 kladných, 0 záporných, 2 neplatné.

Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada doporučuje děkanovi
fakulty, aby předloţil návrh na jmenování doc. RNDr. Jiřího Lamky, CSc. profesorem pro
obor Humánní a veterinární farmakologie 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. Karlíčka, předsedu komise pro řízení ke jmenování profesorem v oboru
Analytická chemie s doc. RNDr. Petrem Solichem, 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 „Moderní trendy v průtokových
metodách “.
Vědecká rada schválila většinou hlasů posuzovatelskou komisi profesorské přednášky ve
sloţení: prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc., doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc., prof. Ing. Petr
Mikulášek, CSc. a doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
ad 6 doc. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru
Klinická a sociální farmacie s doc. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc., docentem katedry sociální a
klinické farmacie, a návrh na sloţení příslušné komise.
Výsledek tajné volby:
Prof. MUDr Zdeněk Fendrich, CSc.

21 kladných hlasů

/UK-FaF HK/

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

21 kladných hlasů

/Lékařská fakulta MU, Brno/

Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.

22 kladných hlasů

/Ústav experimentální biofarmacie
společné pracoviště AV ČR a PRO. MED. CS Praha a.s./

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

20 kladných hlasů

/2. lékařská fakulta UK, Praha/

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

22 kladných hlasů

/Lékařská fakulta MU, Brno/

Závěr: Vědecká rada tajným hlasováním odsouhlasila sloţení pětičlenné hodnotící
komise pro řízení ke jmenování profesorem s doc. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc. v oboru Klinická a
sociální farmacie. Předsedou komise byl zvolen prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
prof. Dršata – proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium
Seznámil členy vědecké rady s návrhem úprav studijních plánů prezenční a kombinované
formy studia studijního programu Zdravotnická bioanalytika pro ak. rok 2006/2007. Materiál
měli členové vědecké rady k dispozici na zasedání a je téţ přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Úpravy byly učiněny v souvislosti se zavedením nového kreditní systému na UK-FaF HK
od ak. roku 2006/2007.
Závěr: Vědecká rada návrh jednomyslně schválila a výuka bude probíhat dle upravených
studijních plánů.

ad 7 R ů z n é :
1. doc. Pour seznámil vědeckou radu s Hodnocením průběhu doktorského studia na
Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové za ak. rok 2005/2006. Hodnocení i tabulky
obsahující konkrétní počty studentů doktorských studijních programů a oborů byly členům
vědecké rady k dispozici na zasedání a jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Závěr: Vědecká rada Hodnocení průběhu doktorského studia na Farmaceutické fakultě
v Hradci Králové za ak. rok 2005/2006 jednomyslně schválila.
2. doc. Pour informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studijního programu obhajobou
disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Bioorganická chemie Mgr. Tomášovi Holasovi,
Luísovi André Vale Silvovi a Mgr. Janě Klimentové a seznámil vědeckou radu s protokoly o
obhajobě.
3. doc. Dušek informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studijního programu
obhajobou disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Farmakognosie Mgr. Janu Martinovi
a seznámil vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
4. prof. Fendrich informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studijního programu
obhajobou disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Farmakologie a toxikologie Mgr.
Martinovi Kopeckému a Mgr. Antonínovi Librovi a seznámil vědeckou radu s protokoly o
obhajobě.
5. prof. Fendrich informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studijního programu
obhajobou disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Klinická farmacie Mgr. Květoslavě
Górecké a Mgr. Daniele Fialové a seznámil vědeckou radu s protokoly o obhajobě.
6. doc. Klimeš informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studijního programu
obhajobou disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Kontrola chemických léčiv Mgr.
Rafífě Hamoudové, Mgr. Janě Klimundové a Mgr. Ivanovi Petriškovi a seznámil vědeckou
radu s protokoly o obhajobě.
7. doc. Vlček informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studijního programu obhajobou
disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Sociální farmacie-lékárenství Mgr. Pavle
Šrámkové a seznámil vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové:
Vědecká rada schvaluje:
26/06 Zápis z jednání Vědecké rady ze dne 30. května 2006.
27/06 Předloţení návrhu na jmenování Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. docentkou v oboru
Biochemie rektorovi UK v Praze.
28/06 Pokračování řízení ke jmenování profesorem v oboru Humánní a veterinární
farmakologie s doc. RNDr. Jiřím Lamkou, CSc. a pověřuje děkana fakulty postoupit
materiály týkající se tohoto řízení rektorovi UK v Praze.
29/06 Pokračování řízení ke jmenování profesorem s doc. RNDr. Petrem Solichem, CSc.
v oboru Analytická chemie. Hodnotící komise posuzující kvalitu a úroveň profesorské
přednášky „Moderní trendy v průtokových metodách“ bude pracovat ve sloţení: prof.

RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc, doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc., prof. Ing. Petr
Mikulášek, CSc., doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
30/06 Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Klinická a sociální
farmacie s doc. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc. a schvaluje hodnotící komisi ve sloţení:
prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc., prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., prof. RNDr.
Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc., prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., prof. MUDr. Jiří
Vítovec, CSc. Předsedou komise byl zvolen prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
31/06 Dodatek k přechodným úpravám ve studijních plánech prezenční a kombinované
formy studia studijního programu Zdravotnická bioanalytika pro ak. rok 2006/2007.
32/06 Hodnocení průběhu doktorského studia na UK-FaF HK za akademický rok 2005/2006.
Vědecká rada bere na vědomí:
33/06 Sdělení děkana fakulty.
34/06 Téma přednášky doc. RNDr. Petra Solich, CSc.: „Moderní trendy v průtokových
metodách“ jako součást řízení ke jmenování profesorem.
35/06 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělením
titulu doktor ve zkratce Ph.D.: Mgr. Tomášovi Holasovi, Mgr. Luisovi Silvovi, Mgr.
Janě Klimentové, Mgr. Janu Martinovi, Mgr. Martinovi Kopeckému, Mgr. Antonínovi
Librovi, Mgr. Květoslavě Górecké, Mgr. Daniele Fialové, Mgr. Rafífě Hamoudové,
Mgr. Janě Klimundové, Mgr. Ivanovi Petriškovi, Mgr. Pavle Šrámkové.
36/06 Termín příštího zasedání Vědecké rady: úterý 12.12.2006.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
ze dne 10. října 2006 s c h v a l u j i.

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

