ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 10. prosince 2013

Přítomni:

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
PharmDr. Aleš Berka
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
Mgr. Marek Hampel
Plk. Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
PharmDr. Lubomír Chudoba
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
PharmDr. Miroslav Janoušek
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
Prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Prof. PhDr. RNDr. Antonín Slabý, CSc.
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Omluveni:

Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
PharmDr. Stanislav Havlíček
Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Hosté:

Doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D.
Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Program veřejného zasedání Vědecké rady od 9:00 hod. v Posluchárně A:
9:00 – 10:20 hod.

Obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška
PharmDr. Miroslava Miletína, Ph.D.
Název habilitační práce: „Biologicky aktivní látky na bázi dusíkatých heterocyklů“
Téma přednášky:
„Nukleové kyseliny a jejich analogy nebo deriváty jako terapeutika“
10:30 – 11:50 hod.

Obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška
PharmDr. Přemysla Mladěnky, Ph.D.
Název habilitační práce: „Katecholaminový model srdečního poškození a možnosti jeho
ovlivnění látkami s potenciálem chelatovat ionty železa“
Téma přednášky:
„Současné klinické užití chelátorů železa a jejich další účinky
ve stadiu experimentu“
Program neveřejného zasedání Vědecké rady od 14:00 hod. v reprezentativních prostorách
primátora města Hradce Králové v domě U Špuláků na Velkém náměstí v Hradci Králové:
1.
2.
3.

Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 15. října 2013
Sdělení děkana fakulty
Zhodnocení habilitační přednášky PharmDr. Miroslava Miletína, Ph.D. – obor
Farmaceutická chemie
4. Zhodnocení habilitační přednášky PharmDr. Přemysla Mladěnky, Ph.D. – obor Humánní
a veterinární farmakologie
5. Návrh na zahájení habilitačního řízení ing. Lucie Cahlíkové, Ph.D. – obor Farmakognozie
6. Návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Klinické a sociální
farmacie
7. Návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Farmakognozie
a toxikologie přírodních látek
8. Hodnocení studentů DSP v akademickém roce 2012/2013
9. Různé:
a) Žádost doc. RNDr. Jaroslava Sochora, CSc. o ukončení členství v oborových radách
b) Informace prof. Vlčka o obhajobě disertační práce Mgr. Roberta Bartase v oboru
Sociální farmacie - lékárenství
10. Neformální setkání a zakončení činnosti VR ve sklepních prostorách domu U Špuláků
s občerstvením a za hudebního doprovodu studentské kapely FaF - DiJazzTiva

ad 1 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání, přivítal členy Vědecké rady FaF UK a zvláště pak doc. Adamcovou
a prof. Koláře, oponenty habilitační práce dr. Mladěnky a konstatoval, že z 35 členů vědecké
rady je přítomno 28 členů a vědecká rada je schopna se usnášet ve všech projednávaných
otázkách. Pro zasedání vědecké rady byli jednomyslně zvoleni skrutátoři prof. RNDr. Petr
Solich, CSc. a prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

2

Dále děkan fakulty předložil vědecké radě ke schválení zápis z minulého zasedání
vědecké rady dne 15. října 2013. Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Dalším bodem jednání bylo schválení programu jednání vědecké rady. Děkan fakulty
podal návrh na doplnění programu před bodem Různé o bod „Návrh rozšíření akreditace
magisterského studijního programu Farmacie v angličtině na dislokované pracoviště FaF UK
v zahraničí (Héraklion, Řecko)“. Vědecká rada program s navrženou změnou jednomyslně
schválila.

ad 2 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Přednesl sdělení děkana:
1. AS FaF UK zvolil na svém zasedání 20.11.2013 děkana pro příští funkční období
doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D.
2. FaF UK podala do 11. kola soutěže GA UK celkem 44 žádostí, z toho 17 v sekci C lékařské vědy a 27 v sekci B - Přírodní vědy - 20 v podsekci Chemie a 7 v podsekci
Biologie
3. FaF UK se zúčastnila 7. ročníku akce Den vědy na pražských vysokých školách
dne 15.11.2013
4. FaF UK bude pro rok 2014 opět podávat 5 hromadných projektů do soutěže Specifického
vysokoškolského výzkumu na UK.
5. Historicky 1. ročník soutěže Miss farmacie ČR vyhrála v Brně 30. 11. 2013 studentka
FaF UK Lucie Pagáčová.
6. Děkan fakulty na tomto zasedání dále udělil Medaile FaF UK následujícím členům VR:
dr. Berkovi, Mgr. Hampelovi, prof. Chlíbkovi, prof. Kyselovičovi, prof. Lošťákovi,
prof. Mikuláškovi, doc. Nachtigalovi, prof. Stulíkovi, prof. Štaudovi, prof. Večerkovi
a prof. Wsólovi. Ostatním členům VR byl udělen diplom za jejich práci pro FaF UK.

ad 3 doc. Šimůnek – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování PharmDr. Miroslava
Miletína, Ph.D. docentem pro obor Farmaceutická chemie. Se stanoviskem habilitační
komise seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. Klimeš. 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 jednoho
oponenta dr. Miletín obhajoval habilitační práci na téma: „Biologicky aktivní látky na bázi
dusíkatých heterocyklů“ a přednesl habilitační přednášku na téma: „Nukleové kyseliny
a jejich analogy nebo deriváty jako terapeutika“.
Dr. Miletín zasvěceně reagoval na dotazy diskutujících a oponentů a projevil velmi
široké znalosti a přehled v dané problematice. V rámci vědecké rozpravy s dotazy vystoupili
prof. Kvasničková, prof. Červinka, prof. Štaud a doc. Šimůnek. Na neveřejném zasedání byla
vědecká rada seznámena s hodnocením přednášky dr. Miletína, které přednesl doc. Doležal.
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Přednáška byla členy pracovní skupiny vědecké rady pro její posouzení doc. Doležalem,
dr. Jílkem a prof. Karlíčkem 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 29 hlasovacích lístků bylo odevzdáno
29 kladných hlasů.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada navrhla děkanovi fakulty
předložit rektorovi Univerzity Karlovy, aby PharmDr. Miroslava Miletína, Ph.D. jmenoval
docentem pro obor Farmaceutická chemie.

ad 4 doc. Šimůnek – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování PharmDr. Přemysla Mladěnky, Ph.D.
docentem pro obor Humánní a veterinární farmakologie. Se stanoviskem habilitační komise
seznámil členy vědecké rady předseda habilitační komise prof. Štaud. 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 všech tří
oponentů dr. Mladěnka obhajoval habilitační práci na téma: „Katecholaminový model
srdečního poškození a možnosti jeho ovlivnění látkami s potenciálem chelatovat ionty
železa“ a přednesl habilitační přednášku na téma: „Současné klinické užití chelátorů železa
a jejich další účinky ve stadiu experimentu“.
Dr. Mladěnka pohotově reagoval na dotazy diskutujících a oponentů a projevil
hluboké znalosti a přehled v dané problematice. V rámci diskuse dotaz položili prof. Květina,
prof. Kyselovič, prof. Jahodář a doc. Spilková. Na neveřejném zasedání byla vědecká rada
seznámena s hodnocením přednášky dr. Mladěnky, které přednesl prof. Jahodář. Přednáška
byla členy pracovní skupiny vědecké rady pro její posouzení prof. Jahodářem, prof. Květinou,
doc. Spilkovou a doc. Šimůnkem hodnocena jako velice zajímavá, kvalitně a přehledně
přednesená a zdokumentovaná a na vysoké vědecké i pedagogické úrovni. Proto členové
komise doporučili členům vědecké rady návrh na jmenování docentem podpořit.
Ve rámci diskuse dále vystoupili a návrh na jmenování docentem podpořili
prof. Květina, prof. Kolář, prof. Štaud a prof. Palička.
Na základě zhodnocení habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce, vědecká
rada v tajném hlasování rozhodla následovně: z 29 hlasovacích lístků bylo odevzdáno
28 kladných hlasů, jeden hlas byl neplatný.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada navrhla děkanovi fakulty
předložit rektorovi Univerzity Karlovy, aby PharmDr. Přemysla Mladěnku, Ph.D. jmenoval
docentem pro obor Humánní a veterinární farmakologie.
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ad 5 doc. Šimůnek – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil vědecké radě návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Farmakognozie
s Ing. Lucií Cahlíkovou, Ph.D., odbornou asistentkou na Katedře farmaceutické botaniky
a ekologie a návrh na složení příslušné komise. Kandidátku a členy komise blíže představil.
Habilitační práce nese název: „Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae jako potenciální léčiva“.
V diskusi vystoupili a vyzdvihli vysoké pedagogické a vědecké výsledky uchazečky
prof. Jahodář a prof. Lázníček.
Výsledek tajné volby:
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. – předseda
FaF UK
Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr.h.c.
VFU Brno
Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
Uko Bratislava
Prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
ČZU Praha
Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
PřF UK

28 kladných hlasů
28 kladných hlasů
28 kladných hlasů
28 kladných hlasů
28 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada tajným hlasováním odsouhlasila složení pětičlenné hodnotící komise
pro habilitační řízení s Ing. Lucií Cahlíkovou, Ph.D. v oboru Farmakognozie. Předsedou komise
byl zvolen prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Doc. Šimůnek poté předložil vědecké radě návrh tří témat habilitační přednášky
od uchazečky:
1. Isochinolinové alkaloidy a jejich biologická aktivita.
2. Přírodní látky jako potenciální léčiva v terapii neurodegenerativních onemocnění.
3. Využití GC/MS metod v analýze přírodních látek a při hledání biologicky aktivních látek.
Vědecká rada rozhodla 27 hlasy, že Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. přednese habilitační
přednášku na téma: „Přírodní látky jako potenciální léčiva v terapii neurodegenerativních
onemocnění“.
Vědecká rada dále schválila 26 kladnými hlasy pracovní skupinu pro posouzení
habilitační přednášky ve složení: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., prof. RNDr. Petr
Solich, CSc., prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. a prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
ad 6 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval vědeckou radu o ukončení akreditace doktorského studijního programu
Farmacie, obor Sociální farmacie – lékárenství se tříletou standardní dobou studia
k 31.12.2014 a rozhodnutí podat žádost o přidělení akreditace nového studijního oboru
Klinická a sociální farmacie, vzniklého sloučením dvou stávajících oborů, jak v českém, tak
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v anglickém jazyce a vyzval garanta oboru a rovněž předsedu oborové rady prof. RNDr. Jiřího
Vlčka, CSc., aby členy vědecké rady s navrhovanou žádostí seznámil. K záměru podat žádost
o přidělení akreditace se kladně vyjádřil Akademický senát FaF UK dne 20.11.2013.
Prof. Vlček ve stručnosti představil příslušný obor (cíle oboru, navrhované složení
oborové rady, informoval o počtech absolventů v oboru, o personálním zabezpečení oboru
a úspěšnosti podávání grantů a publikační činnosti v oboru).
V diskusi vystoupili: dr. Chudoba, prof. Vlček, doc. Šimůnek, dr. Janoušek
a prof. Večerek.
Závěr: Návrh byl schválen (28 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).

ad 7 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval vědeckou radu o záměru fakulty požádat o přidělení akreditace nového
studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek, vzniklého sloučením dvou
stávajících oborů, jak v českém, tak v anglickém jazyce a prof. RNDr. Lubomíra Opletala,
CSc., který byl kolegiem děkana pověřen přípravou akreditačních materiálů aby členy
vědecké rady s navrhovanou žádostí seznámil. K záměru podat žádost o přidělení akreditace
se kladně vyjádřil Akademický senát FaF UK dne 20.11.2013.
Prof. Opletal ve stručnosti představil příslušný obor (cíle oboru, navrhované složení
oborové rady, informoval o počtech absolventů v oboru, o personálním zabezpečení oboru
a úspěšnosti podávání grantů a publikační činnosti v oboru).
V diskusi vystoupil prof. Večerek.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (30 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).

ad 8 doc. Šimůnek – proděkan pro vědeckou činnost
Seznámil vědeckou radu s materiálem „Hodnocení doktorského studia
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové za ak. rok 2012/2013“. Hodnocení,
resp. tabulky obsahující konkrétní počty studentů doktorských studijních programů a oborů
byly členům vědecké rady k dispozici na zasedání a jsou přílohou zápisu.
V diskusi vystoupili: prof. Kvasničková a prof. Hrabálek.
Závěr: Vědecká rada materiál „Hodnocení průběhu doktorského studia na Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové za ak. rok 2012/2013“ jednomyslně schválila (28 kladných hlasů v tu
chvíli přítomných účastníků).

ad 9 doc. Polášek – proděkan pro zahraniční činnost
Představil vědecké radě návrh na rozšíření akreditace magisterského studijního
programu Farmacie v angličtině na dislokované pracoviště FaF UK v zahraničí (Héraklion,
Řecko).

6

V diskusi vystoupili: prof. Hrabálek, prof. Kyselovič, prof. Červinka, doc. Polášek,
prof. Chlíbek, dr. Chudoba, prof. Palička, prof. Prymula, doc. Šimůnek, prof. Květina,
Mgr. Hampel a prof. Večerek.
Závěr: Návrh byl schválen (28 kladných hlasů, 1 člen se zdržel).

ad 9 Různé:
a) Doc. Šimůnek předložil vědecké radě k projednání žádost doc. RNDr. Jaroslava Sochora,
CSc. o ukončení členství v oborových radách studijního programu Farmacie, studijních
oborů Farmaceutická chemie a Farmaceutická analýza. Důvodem je ukončení pracovního
poměru na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.
Výsledek tajného hlasování:
doc. RNDr. Jaroslav Sochor, CSc.

30 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
b) Prof. Vlček informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou
disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Sociální farmacie - lékárenství
Mgr. Robertu Bartasovi a seznámil vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
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Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
27/13 Zápis z vědecké rady ze dne 15. října 2013
28/13 Návrh na jmenování PharmDr. Miroslava
Farmaceutická chemie

Miletína, Ph.D.

docentem

pro obor

29/13 Návrh na jmenování PharmDr. Přemysla Mladěnky, Ph.D. docentem pro obor
Humánní a veterinární farmakologie
30/13 Návrh na zahájení habilitačního řízení s Ing. Lucií Cahlíkovou, Ph.D. v oboru
Farmakognozie a schvaluje habilitační komisi ve složení: prof. RNDr. Luděk Jahodář,
CSc. – předseda, prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Daniel Grančai,
CSc., prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. a doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
31/13 Schvaluje hodnotící pracovní skupinu, posuzující úroveň a kvalitu habilitační
přednášky ing. Cahlíkové ve složení: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
prof. RNDr. Petr Solich, CSc., prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. a prof. RNDr. Jiří Klimeš,
CSc., a z navržených témat habilitační přednášky určuje téma: „Přírodní látky jako
potenciální léčiva v terapii neurodegenerativních onemocnění“
32/13 Návrh na akreditaci doktorského studijního oboru Klinická a sociální farmacie
33/13 Návrh na akreditaci doktorského studijního oboru Farmakognosie a toxikologie
přírodních látek
34/13 Materiál „Hodnocení průběhu doktorského studia na Farmaceutické fakultě v Hradci
Králové za ak. rok 2012/2013“
35/13 Návrh na rozšíření akreditace magisterského studijního programu Farmacie
v angličtině na dislokované pracoviště FaF UK v zahraničí (Héraklion, Řecko)
36/13 Souhlas s žádostí doc. RNDr. Jaroslava Sochora, CSc. o ukončení členství v oborových
radách studijního programu Farmacie, studijních oborů Farmaceutická chemie
a Farmaceutická analýza
Vědecká rada bere na vědomí:
37/13 Sdělení děkana fakulty
38/13 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu
doktor ve zkratce Ph.D. Mgr. Robertu Bartasovi
Usnesení Vědecké rady Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UK v Praze
ze dne 10. prosince 2013 s c h v a l u j i .
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty
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