ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 9. června 2015
Přítomni:

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c.
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. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Antonín Slabý, CSc.
prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Mgr. Richard Szrajber
doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Omluveni:

PharmDr. Pavel Grodza
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
PharmDr. Lubomír Chudoba
PharmDr. Miroslav Janoušek
prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D.
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Ing. Pavel Šebek, CSc.
prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.

Program veřejného zasedání Vědecké rady od 10 hod. v Nové posluchárně:
10:00 – 11:10 hod.
Téma přednášky:

Profesorská přednáška
doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D.
„Metabolismus anthelmintik“

Program zasedání Vědecké rady od 12:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu:
1.
2.
3.
4.

Schválení zápisu z minulé Vědecké rady ze dne 3. března 2015
Sdělení děkana fakulty
Zhodnocení profesorské přednášky doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. – obor Biochemie
Projednání doporučených studijních programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika
na akademický rok 2014/2015
5. Návrh na zrušení doktorských studijních oborů Farmakognozie, Toxikologie přírodních
látek a Klinická farmacie
6. Návrh na vznik nové rigorózní komise Klinická a sociální farmacie
7. Návrh na zrušení rigorózních komisí Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek
8. Návrh na schválení nových školitelů doktorského studijního programu Farmacie, oboru
Klinická a sociální farmacie
9. Návrh na rozšíření komise pro státní závěrečnou zkoušku v magisterském studijním
programu Farmacie pro předmět Farmaceutická technologie
10. Návrh na rozšíření komise pro státní závěrečnou zkoušku v magisterském studijním
programu Farmacie pro předmět Sociální farmacie
11. Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor pro prof. RNDr. Evu Kvasničkovou,
CSc.
12. 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 26 členů a Vědecká rada je tedy schopna usnášet se ve všech
projednávaných bodech.
Zároveň děkan fakulty informoval o ukončení členství plukovníka doc. MUDr. Jiřího
Párala, Ph.D. ve Vědecké radě FaF UK na vlastní žádost. Dále představil nového člena
pluk. doc. PharmDr. Daniela Juna, Ph.D., vedoucího Katedry toxikologie a vojenské farmacie
FVZ UO v Hradci Králové.
Pro zasedání Vědecké rady byli jednomyslně zvoleni skrutátoři: doc. PharmDr. Lucie
Nováková, Ph.D. a doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Dále děkan fakulty předložil Vědecké radě ke schválení zápis z minulého zasedání
Vědecké rady dne 3. března 2015. Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Dalším bodem jednání bylo schválení programu zasedání Vědecké rady. Vědecká rada
program jednomyslně schválila.
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ad 2 doc. Šimůnek – děkan fakulty
Přednesl sdělení děkana:
1. V celostátním kole soutěže Cena Sanofi za farmacii získala 2. místo studentka doktorského
programu Farmacie, oboru Farmaceutická chemie Mgr. Barbora Vaňásková (téma:
„Pyrazinamide Derivatives: Synthesis and Biological Evaluation“, školitel: prof. M. Doležal)
a 3. místo studentka doktorského programu Organická chemie, oboru Bioorganická
chemie Barbora Školová (téma „Ceramides: Skin Barrier Lipids“, školitelka:
doc. K. Vávrová).
2. Spolek českých studentů farmacie zorganizoval dne 22. – 23. 4. 2015 celofakultní
Studentskou vědeckou konferenci. Z každé sekce nejlepší studenti postoupili
do Nadnárodní studentské vědecké konference, v níž byli v jednotlivých sekcích oceněni
následovně:
 Komise složená ze zástupců fakult rozhodla o udělení následujících ocenění:
o v biologické sekci získala Tereza Dědková 2. místo s tématem „Development
of Nematodes Resistance to Albendazole” (školitel prof. Skálová)
o v chemické sekci získali Manuela Voráčová 1. místo s tématem „Synthesis
of Combretastatin Analogues as Potential Antitumor and Antimicrobial Agents“
(školitel prof. Pour) a Pavel Čermák 2. místo s tématem „Preparation
and Photophysical Evaluation of Tetra-3,4-Pyridoporphyrazines Suitable for the
Photodynamic Therapy” (školitel doc. V. Nováková)
o v sekci ostatních farmaceutických věd získala Michaela Šilarová 2. místo s názvem
„The Permeability and Microstructure of Model Stratum Corneum Lipid Membranes
Containing Non-Hydroxylated and (R)- and (S)-Α-Hydroxylated Ceramides“ (školitel
doc. Vávrová)
 Komise firmy Zentiva zhodnotila výkony soutěžících s následujícími výsledky:
o v biologické sekci získala Valeria Zelinscaia 1. místo s názvem „Interaction
of Antiretroviral Drugs Etravirine and Rilpivirine with ABC Drug Efflux Transporters
In Vitro” (školitel dr. Čečková)
o v chemické sekci získali Manuela Voráčová 1. místo a Pavel Čermák 2. místo
o v sekci ostatních farmaceutických věd získali Michaela Šilarová 2. místo a Petra
Husárová 3. místo s tématem „Preparation of Microparticles by Microfluidic Method”
(školitel doc. Šklubalová, Ing. Tourné-Péteilh)
3. Rektor UK udělil zlatou pamětní medaili UK prof. RNDr. Jaromíru Růžičkovi, Ph.D. za jeho
významný příspěvek k podpoře růstu mezinárodní prestiže UK a její Farmaceutické fakulty
v HK v oblasti analytické chemie.
4. VR UK doporučila návrh na jmenování doc. PharmDr. Milana Nobilise, CSc. profesorem
oboru Farmaceutická chemie, vzhledem k nastalé situaci s nejmenováním tří docentů
profesory prezidentem ČR byl však naplánovaný slavnostní akt předání jmenovacích
dekretů dne 7. 5. 2015 zrušen. Náhradní termín byl stanoven na 12. 6. 2015.
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5. Jmenování PharmDr. Ludmily Matysové, Ph.D. rektorem UK docentkou pro obor
Analytická chemie k 1. 5. 2014.
6. Ocenění doc. Lucie Novákové v soutěži vysoce kvalitních monografií na UK v Praze
dle Opatření rektora č. 3/2011 za publikaci s názvem: „Moderní HPLC separace v teorii
a praxi“ jako významné monografie UK.
7. MŠMT rozhodlo udělit FaF UK akreditace pro následující obory habilitačních řízení a řízení
ke jmenování profesorem s platností do roku 2023: Analytická chemie, Biochemie,
Farmaceutická chemie, Humánní a veterinární farmakologie a Klinická a sociální farmacie;
pro obor Farmaceutická technologie s platností do roku 2019.
8. MŠMT rozhodlo rozšířit FaF UK akreditaci magisterského studijního programu Pharmacy
se studijním oborem Pharmacy o uskutečňování studijního programu na dislokovaném
pracovišti MBS College of Crete, Heraklion, Kréta, Řecko, do roku 2019, s oprávněním
konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PharmDr.
9. Na FaF UK bylo podáno celkem 33 přihlášek do doktorských studijních programů, z nichž
27 přihlášek je do prezenční formy studia v akademickém roce 2015/2016.
10. Ze sedmi návrhů projektů podaných do soutěže VES 2015 vyhlášené AZV ČR nebyl žádný
přijat. Stejně tomu tak je v případě VFU Brno. Od příštího roku je farmacie uvedena
v popisu panelu č. 8 Biomedicínské technologie. Vedení fakulty nominovalo dalšího
kandidáta do panelu č. 8 AZV ČR (prof. Wsóla).
11. FaF UK získala podporu pro 11 nových projektů GA UK od roku 2015 v celkové výši
2.427 tis. Kč z 36 podaných (30,5 %).
12. Bylo podáno 14 závěrečných zpráv GA UK. Pro 21 pokračujících projektů GA UK bylo
přiděleno v celkové výši 5.045 tis. Kč.
13. FaF UK odeslala pomocí datové schránky 4 návrhy Standardních projektů, 6 návrhů
Juniorských projektů a 1 návrh Mezinárodního projektu do soutěže GA ČR.
14. Projekt REVIFAF směřuje k úspěšnému uzavření, proběhla výměna ventilů radiátorů,
dokončuje se úprava opláštění severní a jižní strany jižní budovy a zastřešení nového
vstupu do budovy.
15. Projekt Mephared – po úspěšných výběrových řízeních byly uzavřeny smlouvy
s dodavateli kancelářského nábytku, aktivních IT prvků, AV techniky a přístrojů, vše
směřuje k úspěšnému ukončení projektu do 30. 9. 2015. Předběžný termín slavnostního
otevření je 6. 10. 2015.
16. Projekt Mephared 2 - probíhají intenzivní jednání s MŠMT o možném financování projektu
dostavby kampusu UK v Hradci Králové z OP VVV, projekt je stále připravován v režimu
"velkého projektu", kde bude nezbytné jednání s Evropskou komisí. V současné době jsou
také připravovány podklady pro změnu územního rozhodnutí.
17. Pozvání na Otvírání Českého farmaceutického muzea a LIX. Sympozium z dějin farmacie
dne 27. 6. 2015.
18. Pozvání na Mezinárodní konferenci Flow Analysis XIII ve dnech 5. 10. 7. 2015 v Praze.
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ad 3 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování doc. Ing. Barbory Szotákové,
Ph.D. profesorkou pro obor Biochemie. Se stanoviskem komise pro jmenování profesorem
seznámil členy Vědecké rady její předseda prof. Hrdina.
Z původně jmenované skupiny, která měla posoudit profesorskou přednášku
doc. Szotákové, se prof. Klimeš a prof. Květina tohoto dopoledního zasedání VR nemohli
zúčastnit. Prof. Wsól proto navrhl hlasování o nové skupině sestávající z členů VR ve složení:
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.,
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. a prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Vědecká rada 25 hlasy
schválila pracovní skupinu pro posouzení profesorské přednášky v navrženém složení.
Na zasedání Vědecké rady za přítomnosti členů hodnotící komise přednesla
doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. profesorskou přednášku na téma: „Metabolismus
anthelmintik“.
V bohaté vědecké rozpravě diskutovali prof. Kvasničková, prof. Opletal, doc. Cahlíková,
prof. Štaud, doc. Zimčík, prof. Doležal, doc. Šimůnek, doc. Nováková V. a prof. Hrdina.
Doc. Szotáková pohotově reagovala na dotazy a připomínky členů Vědecké rady
a diskutujících a projevila znalosti a přehled v dané problematice. V rámci své přednášky
předložila koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru.
Na zasedání byla Vědecká rada seznámena s hodnocením profesorské přednášky
doc. Szotákové, které přednesl prof. Štaud. Členové hodnotící komise Vědecké rady zhodnotili
přednášku jako kvalitně připravenou a přednesenou. Proto členové komise doporučili členům
Vědecké rady návrh na jmenování profesorkou podpořit.
V rámci diskuse dále vystoupili a návrh na jmenování profesorkou podpořili: prof. Wsól
jako vedoucí příslušné katedry, zmínil, že většina potřebných kritérií byla překročena, uvedl
rovněž, že doc. Szotáková je garantkou a spolugarantkou několika předmětů. Prof. Štaud
zmínil, že kandidátka je velmi dobře hodnocena studenty a její předmět je rovněž hodnocen
jako jeden z nejlepších. Prof. Květina uvedl, že již vysoký h-Index 15 zcela jasně vypovídá
o kvalitě uchazečky.
Na základě zhodnocení profesorské přednášky Vědecká rada v tajném hlasování
rozhodla následovně: z 26 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 26 kladných hlasů.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkanovi fakulty, aby
předložil návrh na jmenování doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. profesorkou pro obor
Biochemie 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 prof. Štaud – proděkan pro studijní záležitosti
doc. Nachtigal – proděkan pro studium Zdravotnické bioanalytiky
Prof. Štaud předložil vědecké radě návrh na změny v doporučeném studijním plánu
magisterského studijního programu Farmacie v českém a anglickém jazyce pro akademický rok
2015/2016 a k navrhovaným změnám podal vysvětlení.
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V diskusi vystoupili: doc. Zimčík (zařazení Farm. analýzy, do 2. úseku studia),
prof. Květina (ocenil promyšlený studijní plán a zajímal se o mimolékárenské praxe),
prof. Kulhánek a prof. Doležal měli drobné připomínky technického rázu. Navrhované změny
byly schváleny 23 kladnými hlasy (z 25 v danou chvíli přítomných členů VR bylo předáno
23 kladných hlasů a 2 členové VR se zdrželi hlasování) a doporučený studijní plán je součástí
tohoto zápisu jako Příloha č. 1.
Závěr: Návrh doporučeného studijního plánu magisterského studijního programu Farmacie
pro akademický rok 2015/2016 byl schválen.
Doc. Nachtigal předložil vědecké radě návrh na změny v doporučených studijních
plánech bakalářského studijního programu (prezenční i kombinovaná forma studia)
a navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika pro akademický
rok 2015/2016 a navrhované změny zdůvodnil.
V diskusi dále vystoupili prof. Jahodář (vyslovil názor, že by u zdravotního oboru měly
zůstat alespoň teoretické znalosti v rámci předmětu Patologicko-medicínská propedeutika),
prof. Květina (nesouhlasil s názvem předmětu Propedeutika farmakologie a toxikologie, na což
reagoval prof. Pávek, následně byla odsouhlasena změna názvu na Úvod do farmakologie
a toxikologie).
Navrhované změny byly schváleny 25 kladnými hlasy a doporučené studijní plány jsou
součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 2.
Závěr: Návrhy doporučených studijních plánů bakalářského studijního programu Zdravotnická
bioanalytika pro prezenční a kombinovanou formu studia a návrh studijního plánu
navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika pro akademický
rok 2015/2016 byly schváleny.

ad 5 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě návrh na zrušení doktorských studijních oborů Farmakognozie,
Toxikologie přírodních látek a Klinická farmacie. Návrh na odvolání členů daných oborových
rad již byl schválen na předchozím zasedání VR dne 3. 3. 2015. Od 1. 1. 2015 v těchto oborech
doktorského studia nestuduje žádný student a studium v těchto oborech již zajišťují navazující
akreditované doktorské studijní obory Farmakognosie a toxikologie přírodních látek a Klinická
a sociální farmacie. Tyto nové studijní obory byly založeny na základě doporučení Akreditační
komise.
Dle sdělení pana prorektora musí mít akreditované doktorské studijní programy
pověřené členy oborových rad bez ohledu na skutečnost, zda daný studijní obor nestudují
žádní studenti. Členství pak členům zanikne až zánikem akreditace studijního oboru, která
může zaniknout oznámením vysoké školy o zrušení studijního oboru, viz ustanovení § odst. 4
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
V diskusi prof. Jahodář podotkl, že se hlasuje o již rozhodnuté věci.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (25 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).
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ad 6 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě k projednání návrh na vznik nové rigorózní komise Klinická
a sociální farmacie, která odpovídá stejně nazvanému nově akreditovanému čtyřletému
studijnímu doktorskému oboru. Dále požádal prof. Vlčka, aby složení rigorózní komise
představil.
Docenti a profesoři:
Členové FaF UK:
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. – předseda
doc. PhDr. František Dohnal, Ph.D.
prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Externí členové:
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Centrum očkování Poliklinika II HK
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
LF HK
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
FÚ AV ČR Praha
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
LF HK
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
FN HK
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
FN HK

Ostatní členové:
Členové FaF UK:
PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.
PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D.

25 kladných hlasů
25 kladných hlasů
25 kladných hlasů
25 kladných hlasů
25 kladných hlasů
26 kladných hlasů
25 kladných hlasů
24 kladných hlasů
25 kladných hlasů

Externí členové:
PharmDr. Lubomír Chudoba
Česká lékárnická komora
MUDr. Karel Macek, CSc.
FN HK
PharmDr. Josef Suchopár
Infopharm Praha
PharmDr. Mgr. Pavel Šroub
Vitapharma Praha

24 kladných hlasů
25 kladných hlasů
24 kladných hlasů
24 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada tajným hlasováním odsouhlasila složení rigorózní komise Klinická
a sociální farmacie. Předsedou komise byl zvolen prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
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ad 7 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě návrh na ukončení činnosti rigorózních komisí Farmakognozie
a Toxikologie přírodních látek z důvodu nahrazení novou rigorózní komisí Farmakognosie
a toxikologie přírodních látek, která odpovídá stejně nazvanému nově akreditovanému
čtyřletému doktorskému studijnímu oboru. Od 1. 6. 2015 v těchto rigorózních komisích není
veden žádný uchazeč. V roce 2015 absolvovalo své rigorózní řízení vedené komisí
Farmakognozie celkem 6 absolventů, dalších 8 uchazečů bylo převedeno pod novou rigorózní
komisi. Rigorózní řízení vedené komisí Toxikologie přírodních látek úspěšně ukončilo celkem
5 absolventů, dalších 12 uchazečů bylo převedeno pod novou rigorózní komisi Farmakognosie
a toxikologie přírodních látek.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (25 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).

ad 8 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Prof. Wsól předložil Vědecké radě k projednání návrh na schválení nových školitelů
doktorského studijního programu Farmacie, oboru Klinická a sociální farmacie, který byl
předložen vedoucím Katedry sociální a klinické farmacie prof. Vlčkem. Ten poté navrhované
kandidáty blíže představil. V diskusi vystoupili doc. Šimůnek (doporučil jmenování dr. Fialové,
která má nejširší publikační aktivitu, u ostatních kandidátů doporučil jejich jmenování jen
v případě školitelství konkrétního jednoho doktoranda), prof. Ševčík (navrhl stažení tohoto
bodu z programu), prof. Wsól (podpořil názor doc. Šimůnka a projednání tohoto bodu),
prof. Pávek (doporučil všechny kandidáty), prof. Vlček (reagoval na návrhy).
Výsledek tajného hlasování:
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
FaF UK
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
FaF UK
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
FaF UK
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
FaF UK
PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D.
FaF UK

6 kladných hlasů
22 kladných hlasů
9 kladných hlasů
6 kladných hlasů
5 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada souhlasí se jmenováním PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D. školitelkou
studentů DSP.

ad 9 prof. Štaud – proděkan pro studijní záležitosti
Prof. Štaud předložil Vědecké radě k projednání návrh na rozšíření komise pro státní
závěrečnou zkoušku v magisterském studijním programu Farmacie pro předmět
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Farmaceutická technologie o novou členku Dr. rer. nat. Jarmilu Zbytovskou a poté předal slovo
prof. Rabiškové, aby navrhovanou kandidátku blíže představila.
Výsledek tajné volby:
Dr. rer. nat. Jarmila Zbytovská

25 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.

ad 10 prof. Štaud – proděkan pro studijní záležitosti
Prof. Štaud předložil Vědecké radě k projednání návrh na rozšíření komise pro státní
závěrečnou zkoušku v magisterském studijním programu Farmacie pro předmět Sociální
farmacie, který byl předložen vedoucím Katedry sociální a klinické farmacie prof. Vlčkem. Ten
poté navrhované kandidáty blíže představil.
Výsledek tajného hlasování:
PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
FaF UK
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
FaF UK
PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
FaF UK
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
FaF UK
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
FaF UK

21 kladných hlasů
21 kladných hlasů
21 kladných hlasů
24 kladných hlasů
23 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.

ad 11 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě k projednání návrh na udělení titulu emeritní profesor
pro prof. RNDr. Evu Kvasničkovou, CSc. a jmenovanou blíže představil.
Výsledek tajné volby:
prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
FaF UK

25 kladných hlasů

Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkanovi fakulty, aby
předložil návrh na jmenování prof. RNDr. Evy Kvasničkové, CSc. emeritní profesorkou
rektorovi Univerzity Karlovy v Praze.
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ad 12 Různé:
a) prof. Wsól předložil Vědecké radě k projednání návrh na jmenování nových členů komise
pro státní rigorózní zkoušky v programu Zdravotnická bioanalytika, v oboru Biochemie,
který předložil jako vedoucí Katedry biochemických věd. Poté navrhované kandidáty blíže
představil. Byla diskutována nutnost schvalovat docenty a profesory, hlasováno bylo
přesto o všech kandidátkách.
Výsledek tajného hlasování:
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
FaF UK
doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
FaF UK
RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.
FaF UK

26 kladných hlasů
26 kladných hlasů
24 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
b) prof. Wsól předložil Vědecké radě k projednání návrh na jmenování nové členky komise
pro státní rigorózní zkoušky v programu Farmacie, v oboru Patobiochemie
a xenobiochemie.
Výsledek tajného hlasování:
RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.
FaF UK

26 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
c)

prof. Vlček informoval Vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou
disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Klinická a sociální farmacie
PharmDr. Abobakru Abasaeed Elhagovi a seznámil Vědeckou radu s protokolem
o obhajobě.

d) prof. Wsól informoval Vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou
disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Patobiochemie a xenobiochemie Mgr. Věře
Daňkové a seznámil Vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
e) prof. Wsól předložil Vědecké radě návrh usnesení k nejmenování třech docentů profesory
prezidentem ČR:
„Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové s velkým
znepokojením sleduje současnou situaci s nejmenováním tří docentů profesory
prezidentem republiky. Vědecká rada v této záležitosti vyjadřuje podporu prohlášením
a krokům j. m. rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.“
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V diskusi vystoupil prof. Květina, který poukázal na lingvisticky nevhodné uvedení názvu
univerzity a fakulty včetně místa. Byla zvolena vhodnější varianta „Vědecká rada
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové“. Rovněž navrhl vypustit slovo „velkým“ a uvést
jen „se znepokojením“. Prof. Hrdina poukázal, že by bylo vhodnější „j.m.“ rozepsat a uvést
s velkými písmeny, tedy „Jeho Magnificence“.
Závěr: Upravené usnesení bylo jednomyslně schváleno.
f)

prof. Wsól navrhl termíny příštích jednání Vědecké rady: 13. 10. a 8. 12. 2015.

g)

prof. Doležal informoval členy Vědecké rady o návštěvě představitelů čínských klinických
farmaceutů na FaF UK, která proběhla ve spolupráci s Českou farmaceutickou společností
dne 29. 5. 2015.
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Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
13/15

Zápis z Vědecké rady ze dne 3. března 2015

14/15

Schvaluje hodnotící pracovní skupinu, posuzující úroveň a kvalitu profesorské
přednášky doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. ve složení: prof. PharmDr. František
Štaud, Ph.D., prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc., prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
a prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

15/15

Pokračování řízení ke jmenování doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. profesorkou
pro obor Biochemie a pověřuje děkana fakulty postoupit materiály, týkající se tohoto
řízení rektorovi UK v Praze

16/15

Návrh doporučeného studijního plánu magisterského studijního programu Farmacie
v českém a anglickém jazyce pro akademický rok 2015/2016

17/15

Návrhy doporučených studijních plánů bakalářského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika pro prezenční a kombinovanou formu studia a návrh
studijního plánu navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická
bioanalytika pro akademický rok 2015/2016

18/15

Návrh na zrušení doktorských studijních oborů Farmakognozie, Toxikologie
přírodních látek a Klinická farmacie a pověřuje děkana fakulty postoupit podklady
pro zrušení těchto oborů rektorovi UK v Praze

19/15

Návrh na vznik nové rigorózní komise Klinická a sociální farmacie ve složení:
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. – předseda komise, PharmDr. Jan Babica, Ph.D., doc. PhDr.
František Dohnal, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Daniela Fialová,
Ph.D., prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc., doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., doc.
RNDr. Jozef Kolář, CSc., PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D., RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.,
PharmDr. Josef Malý, Ph.D., doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.,
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.,
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.,
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D., prof. MUDr. Jiří
Beran, CSc., doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., PharmDr. Lubomír Chudoba,
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc., MUDr. Karel Macek, CSc., prof. MUDr. Vladimír
Palička, CSc., dr.h.c., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., PharmDr. Josef
Suchopár, doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. a PharmDr. Mgr. Pavel Šroub

20/15

Návrh na ukončení činnosti rigorózních komisí Farmakognozie a Toxikologie
přírodních látek

21/15

Návrh na jmenování nové školitelky doktorského studijního programu Farmacie,
oboru Klinická a sociální farmacie PharmDr. Daniely Fialové, Ph.D.
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22/15

Návrh na jmenování Dr. rer. nat. Jarmily Zbytovské členkou komise pro státní
závěrečnou zkoušku v magisterském studijním programu Farmacie pro předmět
Farmaceutická technologie

23/15

Návrh na jmenování nových členů komise pro státní závěrečnou zkoušku
v magisterském studijním programu Farmacie pro předmět Sociální farmacie:
PharmDr. Jan Babica, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Jan Kostřiba,
Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.

24/15

Návrh na udělení titulu emeritní profesor pro prof. RNDr. Evu Kvasničkovou, CSc.
a pověřuje děkana fakulty postoupit materiály rektorovi UK v Praze

25/15

Návrh na jmenování nových členek komise pro státní rigorózní zkoušky v programu
Zdravotnická bioanalytika, v oboru Biochemie: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D., doc.
Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. a RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.

26/15

Návrh na jmenování RNDr. Lucie Zemanové, Ph.D. členkou v komisi pro státní
rigorózní zkoušky v programu Farmacie, v oboru Patobiochemie a xenobiochemie

27/15

Usnesení v souvislosti s nejmenováním tří docentů profesory prezidentem ČR

Vědecká rada bere na vědomí:
28/15

Sdělení děkana fakulty

29/15

Informace o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu
doktor ve zkratce Ph.D. PharmDr. Abobakru Abasaeed Elhagovi a Mgr. Věře Daňkové

30/15

Termíny dalších zasedání Vědecké rady: 13. 10. a 8. 12. 2015

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