ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 5. června 2012
Přítomni:

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
PharmDr. Aleš Berka
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Mgr. Marek Hampel
Plk. Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
PharmDr. Lubomír Chudoba
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
PharmDr. Miroslav Janoušek
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
Prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Prof. PhDr. RNDr. Antonín Slabý, CSc.
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Spilková, 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:

Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
PharmDr. Stanislav Havlíček
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.

Hosté:

Doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Program: od 10:00 hod. veřejné zasedání Vědecké rady v Posluchárně B
10:00 hod. – 11:20 hod. Obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška
PharmDr.Hany Sklenářové, Ph.D.
Název habilitační práce: Automatizace extrakčních postupů pomocí neseparačních průtokových metod.“
Téma přednášky: „Automatizace v analytické chemii.“

11:30 hod. – 12:50 hod. Obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška
PharmDr.Petry Kovaříkové, Ph.D.
Název habilitační práce:
„Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze klinicky užívaných a nových potenciálních léčiv.“
Téma přednášky:„Využití kapalinové chromatografie ke studiu osudu léčiv v organismu.“
od 14:00 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v zasedací místnosti děkanátu
Program:
1. Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 6. března 2012
2. Sdělení děkana fakulty
3. Zhodnocení habilitační přednášky PharmDr. Hany Sklenářové, Ph.D. – obor Analytická
chemie
4. Zhodnocení habilitační přednášky PharmDr. Petry Kovaříkové, Ph.D. – obor Farmaceutická
chemie
5. Návrh společné akreditace doktorského studijního programu Veřejné zdravotnictví
6. Projednání garantů doktorských studijních oborů
7. Návrh doporučených studijních plánů magisterského studijního programu Farmacie a
bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika
pro ak. rok 2012/2013
8. Různé
ad 1 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání Vědecké rady FaF UK, přivítal členy vědecké rady a zvláště pak doc. Lubala, člena
komise pro habilitační řízení s PharmDr. Hanou Sklenářovou, Ph.D. a představil nové členy vědecké
rady dr. Chudobu, doc. Nachtigala a doc. Spilkovou.
Děkan fakulty pozval na úvod vědecké rady studenty magisterského studijního programu Farmacie,
kteří se umístili v nadnárodním kole soutěže Studentské vědecké konference pořádané pod záštitou
firmy Zentiva, a.s. Studenti byli hodnoceni jak akademickou komisí složenou ze zástupců jednotlivých
fakult tak komisí firmy Zentiva, a.s. Na 1. místě se v Chemické sekci u obou komisí umístil Andrej
Kováčik, 2. místo u obou komisí obsadila Eugenie Nepovimová, v sekci Farmaceutické disciplíny
získala 1. místo u obou komisí Denisa Diblíková a v Biologické sekci se na 2. místě u komise Zentiva a
3. místě u akademické komise umístila Gabriela Kovácsová.
Dále děkan fakulty představil PharmDr. Veroniku Novákovou, Ph.D., absolventku doktorského
studijního programu Farmacie, obor Farmaceutická chemie, která získala Cenu primátora města za
studentskou tvůrčí práci v roce 2011 a rovněž jednohlasně 1. místo v celostátním kole prestižní soutěže
pro doktorandy a mladé absolventy doktorského studia Cena za farmacii, pořádané Francouzským
velvyslanectvím v ČR a firmou Sanofi-Aventis.
Všem studentům děkan fakulty poděkoval za vzornou reprezentaci Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Králové.
Děkan fakulty dále konstatoval, že z 35 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: prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. a prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Dále předložil vědecké radě ke schválení zápis ze zasedání vědecké rady dne 6. března 2012.
Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Dalším bodem jednání bylo schválení programu jednání vědecké rady. Děkan fakulty podal návrh na
stažení bodu 5 z původně plánovaného programu, a to na základě uskutečněné kontroly doktorských
studijních programů, kterou na FaF UK provedla dne 29.5.2012 účelová pracovní skupina Akreditační
komise MŠMT a předběžných doporučení této skupiny. Program s navrženou změnou byl jednomyslně
schválen.

ad 2 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval o:
- konání XX. ročníku Studentské vědecké konference, která se uskutečnila na FaF UK dne
4.4.2012. Na konferenci vystoupilo 49 studentů, z každé sekce byli vybráni 2 studenti, kteří
postoupili do nadnárodního kola, a výsledku 9. ročníku nadnárodního kola Studentské vědecké
konference pořádané v Praze pod záštitou firmy Zentiva, a.s.
- výsledku celostátního kola prestižní soutěže pro doktorandy a mladé absolventy doktorského
studia “Cena za farmacii”, pořádané Francouzským velvyslanectvím v ČR a firmou SanofiAventis, kde jednohlasně získala 1. místo absolventka FaF UK PharmDr. Veronika Nováková,
Ph.D. Dalšími účastnicemi z FaF UK, které byly v letošní velké konkurenci uchazečů také
odbornou porotou velmi dobře hodnoceny, byly Mgr. Pavlína Hašková, Ph.D. a Mgr. Alice
Rulcová.
- udělení Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci v roce 2011 PharmDr. Veronice
Novákové, Ph.D., absolventce doktorského studijního programu Farmacie, obor Farmaceutická
chemie.
- ocenění práce prof. Jahodáře v soutěži vysoce kvalitních monografií na UK v Praze dle Opatření
rektora č. 3/2011 s názvem: “Léčivé rostliny v současné medicíně.” jako významné monografie UK.
- získání bonusu za významné granty na UK dle Opatření rekora č. 2/2012 za řešení zahraničního
grantu 7. RP - programu Cooperation, hl. řešitelem z FaF UK byl prof. Vlček.
- výsledku 9. soutěže Grantové agentury UK. FaF UK získala finanční podporu pro 10 projektů GA
UK (5 v sekci Lékařské vědy, 5 v sekci Přírodní vědy-podsekce Chemie) ve výši 2 188 tis. Kč.
- udělení akreditace v doktorském studijním programu Farmacie pro doktorský studijní obor
Farmakognosie se čtyřletou standardní dobou studia v českém i anglickém jazyce na 8 let.
- počtu přihlášek do doktorského studia pro ak. rok 2012/2013. Celkem se přihlásilo 28 uchazečů, z
toho 22 do prezenční a 6 do kombinované formy studia.
- kontrole doktorského studia na FaF UK, která proběhla dne 29.5.2012 před účelovou skupinou
Akreditační komise MŠMT pod vedením prof. J. Rody. Průběžná zpráva by měla být k dispozici
během července 2012 a definitivní závěry pak po zasedání Akreditační komise MŠMT v září 2012.
- závěrech z jednání týkajícího se přírodovědných programů PRVOUK za přítomnosti koordinátorů
programů a vybraných členů Vědecké rady UK v Praze, které se uskutečnilo v Praze dne 25.5.2012.
Částka schválená rozhodnutím Akademického senátu UK v Praze pro program PRVOUK na FaF
UK je v 2. pololetí 2012 ve výši 20 844 865,- Kč (včetně 25% režie fakulty). Fakultní program
PRVOUK „Vývoj a studium léčiv“ pak byl definitivně schválen na zasedání VR UK v Praze dne
31.5.2012 s oficiálním termínem zahájení 1.7.2012.
ad 3 doc. Šimůnek – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování PharmDr. Hany Sklenářové, Ph.D.,
docentkou pro obor Analytická chemie. Se stanoviskem habilitační komise seznámil členy vědecké rady
na základě pověření předsedy habilitační komise prof. Klimeše člen habilitační komise prof. Wsól.
Oponentské posudky habilitační práce kandidátky obdrželi členové vědecké rady spolu s pozvánkou na
zasedání.

Na veřejném zasedání vědecké rady za účasti členů habilitační komise a dvou oponentů dr.
Sklenářová obhajovala habilitační práci na téma: „Automatizace extrakčních postupů pomocí
neseparačních průtokových metod.“ a přednesla habilitační přednášku na téma: „Automatizace
v analytické chemii.“
Ve vědecké rozpravě vystoupili doc. Šimůnek a doc. Zimčík.
Dr. Sklenářová pohotově reagovala na dotazy diskutujících a oponentů a projevila velmi dobré
znalosti a přehled v dané problematice. Na neveřejném zasedání byla vědecká rada seznámena s
hodnocením přednášky dr. Sklenářové, které přednesla prof. Kvasničková. Přednáška byla členy
hodnotící komise vědecké rady prof. Kvasničkovou, prof. Lošťákem a prof. Mikuláškem hodnocena
jako velice zajímavá, kvalitně a přehledně přednesená a zdokumentovaná a na vysoké pedagogické
úrovni, a doporučili členům vědecké rady návrh na jmenování docentkou podpořit.
Na základě zhodnocení habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce, vědecká rada v tajném
hlasování rozhodla následovně: z 25 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 23 kladných, 1 záporný, 1
neplatný.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada navrhla děkanovi fakulty předložit
rektorovi Univerzity Karlovy, aby PharmDr. Hanu Sklenářovou, Ph.D. jmenoval docentkou pro
obor Analytická chemie.
ad 4 doc. Šimůnek – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování PharmDr. Petry Kovaříkové, Ph.D.,
docentkou pro obor Farmaceutická chemie. Se stanoviskem habilitační komise seznámil členy vědecké
rady předseda habilitační komise prof. Solich. Oponentské posudky habilitační práce kandidátky
obdrželi členové vědecké rady spolu s pozvánkou na zasedání.
Na veřejném zasedání vědecké rady za účasti členů habilitační komise a dvou oponentů dr.
Kovaříková obhajovala habilitační práci na téma: „Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
v analýze klinicky užívaných a nových potenciálních léčiv.“ a přednesla habilitační přednášku na
téma: „Využití kapalinové chromatografie ke studiu osudu léčiv v organismu.“
Ve vědecké rozpravě vystoupili prof. Wsól a dr. Nováková.
Dr. Kovaříková zasvěceně reagovala na dotazy diskutujících a oponentů a projevila hluboké znalosti
a přehled v dané problematice. Na neveřejném zasedání byla vědecká rada seznámena s hodnocením
přednášky dr. Kovaříkové, které přednesl prof. Wsól. Přednáška byla členy hodnotící komise vědecké
rady prof. Lázníčkem, doc. Poláškem a prof. Wsólem hodnocena jako velice kvalitní a na vysoké
pedagogické úrovni.
Na základě zhodnocení habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce, vědecká rada v tajném
hlasování rozhodla následovně: z 25 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 24 kladných, 0 záporných, 1
neplatný.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada navrhla děkanovi fakulty předložit
rektorovi Univerzity Karlovy, aby PharmDr. Petru Kovaříkovou, Ph.D. jmenoval docentkou pro
obor Farmaceutická chemie.
ad 5 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Předložil vědecké radě k projednání návrh garantů doktorských studijních oborů na FaF UK, a to na
základě doporučení prorektora pro doktorské studium a akademické kvalifikace prof. Jakubce, aby
návrhy vzešly z jednání oborových rad a byly projednány Vědeckou radou fakulty.

V současné době je na FaF UK akreditováno dvanáct studijních oborů ve čtyřech doktorských
studijních programech. V jednotlivých oborových radách proběhlo hlasování o návrhu na garanty oborů,
kdy ve všech oborových radách byli na tento post navrženi předsedové oborových rad. U jedenácti
oborů splňují navrhovaní předsedové oborových rad standardy Akreditační komise MŠMT kladené na
garanty. Standardy Akreditační komise nesplňují členové oborové rady Gerontofarmacie, neboť ani
jeden ze členů oborové rady nemá pracovní poměr na FaF UK ve výši plného úvazku (předseda oborové
rady prof. Ďoubal má na FaF UK úvazek 0,5). Prorektoru UK prof. Jakubcovi byla již o výše uvedených
skutečnostech podána písemná zpráva. Seznam předsedů oborových rad resp. navrhovaných garantů
oborů měli členové vědecké rady k dispozici na zasedání.
Poté, co děkan fakulty informoval členy vědecké rady o stavu doktorských studijních oborů a
výsledku voleb garantů v rámci oborových rad na FaF UK, vyzval členy vědecké rady k vyjádření
k návrhům na garanty.
V diskusi vystoupili: dr. Chudoba, prof. Hrabálek, doc. Šimůnek, prof. Vlček.
Závěr: Návrhy na garanty oborů na FaF UK Vědecká rada FaF UK projednala a vzala na vědomí.
ad 6 prof. Lázníček – proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
dr. Jílek – proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium
Prof. Lázníček předložil vědecké radě návrh na změny v doporučeném studijním plánu
magisterského studijního programu Farmacie pro ak. rok 2012/2013 a k navrhovaným změnám podal
vysvětlení.
Rozvinula se široká diskuse ohledně nových navrhovaných názvů předmětů, jejich přeřazení
z povinných do povinně volitelných či doporučeně volitelných, přidělených počtu kreditů atp. V diskusi
vystoupili: dr. Chudoba, prof. Vlček, prof. Lázníček, dr. Jílek, doc. Doležal, dr. Janoušek, prof. Solich,
prof. Hrabálek, prof. Wsól, prof. Štaud a doc. Šimůnek.
Na základě návrhů členů vědecké rady byly některé navrhované změny korigovány a poté členy
vědecké rady odsouhlaseny. Změny byly schváleny 18 kladnými hlasy a doporučený studijní plán je
součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 1.
Závěr: Návrh doporučeného studijního plánu magisterského studijního programu Farmacie pro ak. rok
2012/2013 byl schválen.
Dr. Jílek předložil vědecké radě návrh na změny v doporučených studijních plánech bakalářského
studijního programu (prezenční i kombinovaná forma studia) a navazujícího magisterského studijního
programu Zdravotnická bianalytika pro ak. rok 2012/2013 a navrhované změny zdůvodnil.
V diskusi vystoupili prof. Lázníček a prof. Hrabálek. Navrhované změny byly schváleny 21
kladnými hlasy a doporučené studijní plány jsou součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 2, č. 3 a č. 4.
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 ak. rok 2012/2013 byly schváleny.
ad 7 R ů z n é :
1. Prof. Hrdina, předseda oborové rady Farmakologie a toxikologie, předložil vědecké radě návrh
na jmenování PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. školitelem studentky Mgr. Petry Fikrové
v doktorském studijním programu Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie, a kandidáta blíže
představil.
Výsledek tajné volby:
PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
/FaF UK/

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.

23 kladných hlasů

2. Dr Jílek předložil vědecké radě návrh na rozšíření komise pro SZZK (včetně obhajob
bakalářských a diplomových prací) v bakalářském a navazujícím magisterském studijním
programu Zdravotnická bioanalytika o RNDr. Ivanu Němečkovou, Ph.D. a navrhovanou
kandidátku blíže představil.
Výsledek tajné volby:
RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.

25 kladných hlasů

/FaF UK/

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
3. Doc. Spilková předložila vědecké radě návrh na rozšíření komise pro obhajoby bakalářských
prací na katedře farmakognozie o RNDr. Annu Poláškovou a navrhovanou kandidátku blíže
představila.
Výsledek tajné volby:
RNDr. Anna Polášková

24 kladných hlasů

/FaF UK/

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
4. Doc. Sochor v zastoupení za předsedu oborové rady prof. Klimeše informoval vědeckou radu o
ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu Ph.D. v oboru
Farmaceutická analýza Mgr. Veronice Biricové, Ing. Miloši Hrochovi, PharmDr. Janě
Malákové a Mgr. Jánu Stariatovi a seznámil vědeckou radu s protokoly o obhajobách.
5. Prof. Jahodář informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační
práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Toxikologie přírodních látek Ing. Lucii Trnkové a seznámil
vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
6. Prof. Wsól informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce
a udělení titulu Ph.D. v oboru Patobiochemie a xenobiochemie Mgr. Haně Bártíkové, Mgr.
Petře Malátkové, RNDr. Martině Vašatové a Mgr. Ivanu Vokřálovi a seznámil vědeckou
radu s protokoly o obhajobách.
7. Dr. Chudoba informoval o připravovaných aktivitách České lékárnické komory:
1) Představenstvo ČLnK odsouhlasilo úhradu registračního poplatku na FIP konferenci, která se
uskuteční 3. - 8. 10. 2012 v Amsterodamu, pro jednoho studenta z FaF UK. Spolek českých
studentů farmacie navrhl sl. Gabrielu Valentovou.
2) Představenstvo ČLnK odsouhlasilo přípravu projektu podpory zahraničních praxí studentů ve
formě příspěvku za zpracování vybraných informací o lékárenské péči v zemi působení studenta.
Projekt bude připraven ve spolupráci se Spolkem českých studentů farmacie.
3) Den lékáren se koná ve čtvrtek 21. 6. 2012. Téma „Pozor na léky za volantem“ má upozornit
zejména na vliv řady léčiv na řízení motorových vozidel. ČLnK zpracovala Doporučený postup,
jsou vytištěny informační letáčky pro pacienty a samolepky k označení rizikových léčiv.
Připraven je zároveň dotazník pro pacienty.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
15/12 Zápis z vědecké rady ze dne 6. března 2012.
16/12 Předložení návrhu na jmenování docentkou PharmDr. Hany Sklenářové, Ph.D. v oboru
Analytická chemie rektorovi UK v Praze.
17/12 Předložení návrhu na jmenování docentkou PharmDr. Petry Kovaříkové, Ph.D. v oboru
Farmaceutická chemie rektorovi UK v Praze.
18/12 Návrhy na změny v doporučeném studijním plánu magisterského studijního programu
Farmacie pro ak. rok 2012/2013.
19/12 Návrhy na změny v doporučených studijních plánech bakalářského studijního programu
v prezenční i kombinované formě studia a navazujícího magisterského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika pro ak. rok 2012/2013.
20/12 Návrh na jmenování PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. školitelem studentky Mgr. Petry
Fikrové v doktorském studijním programu Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie.
21/12 Návrh na rozšíření komise pro státní závěrečné zkoušky včetně obhajob bakalářských a
diplomových prací v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu
Zdravotnická bioanalytika o RNDr. Ivanu Němečkovou, Ph.D.
22/12 Návrh na rozšíření komise pro obhajoby bakalářských prací na katedře farmakognozie o
RNDr. Annu Poláškovou.
Vědecká rada bere na vědomí:
23/12 Sdělení děkana fakulty.
24/12 Návrh garantů doktorských studijních oborů na FaF UK.
25/12 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu
doktor ve zkratce Ph.D.: Mgr. Haně Bártíkové, Mgr. Veronice Biricové, Ing. Miloši
Hrochovi, PharmDr. Janě Malákové, Mgr. Petře Malátkové, Ing. Lucii Trnkové, RNDr.
Martině Vašatové a Mgr. Ivanu Vokřálovi.
26/12 Termín příštího zasedání Vědecké rady: úterý 16. října 2012.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
ze dne 5. června 2012 s c h v a l u j i.

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

