ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 8. prosince 2009
Přítomni:

Prof. 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.
Mgr. Marek Hampel
Mgr. Stanislav Havlíček
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. Ján Kyselovič, CSc.
Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.
Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Omluveni:

PharmDr. Aleš Berka
Ing. Otakar Divíšek
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c.
PharmDr. Miroslav Janoušek
Plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Doc. RNDr. Milan Ţemlička, CSc.

Host:

RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc.

od 12:30 hod. veřejné zasedání Vědecké rady v posluchárně A
Program:

12:30 hod. – 13:20 hod.

Profesorská přednáška Doc. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D.
„Placenta a její role v ochraně plodu; vliv efluxních transportérů a
biotransformačních enzymů.“

od 13:30 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v zasedací místnosti děkanátu
Program:
1. Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 20. 10. 2009
2. Sdělení děkana fakulty
3. Zhodnocení veřejné přednášky a hlasování o návrhu na jmenování profesorem doc.
PharmDr. Františka Štauda, Ph.D. – obor Humánní a veterinární farmakologie
4. Návrh na pokračování řízení ke jmenování profesorem s doc. RNDr. Lenkou Skálovou,
Ph.D. – obor Biochemie
5. Různé
ad 1 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, přivítal členy
vědecké rady a hosta RNDr. Zdeňka Zídka, DrSc., člena komise pro řízení ke jmenování profesorem
doc. Štauda.
Dále přivítal a představil PharmDr. Přemysla Mladěnku, Ph.D., absolventa fakulty a pracovníka
katedry Farmakologie a toxikologie, který získal Cenu MŠMT 2009 pro vynikající studenty a
absolventy studia ve studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnost oboru
Farmakologie a toxikologie. Děkan dr. Mladěnkovi poblahopřál a poděkoval mu za vzornou
reprezentaci fakulty.
V dalším jednání děkan fakulty konstatoval, ţe z 33 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., doc. RNDr.
Jiří Klimeš, CSc.
Dále předloţil vědecké radě ke schválení zápis ze zasedání vědecké rady dne 20.10.2009.
Vědecká rada tento zápis schválila.
Dalším bodem jednání bylo schválení programu jednání vědecké rady. Program byl jednomyslně
schválen.
ad 2 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval o:
- udělení Ceny Josefa Hlávky 2009 PharmDr. Kamilu Kopeckému, Ph.D., absolventovi
doktorského studijního programu Farmacie, obor Farmaceutická chemie.
- jmenování PharmDr. Kateřiny Vávrové, Ph.D. docentkou v oboru Farmaceutická chemie k 1.12.2009.
- Rozhodnutí MŠMT č.j. 22 378/2009 - 30/1 ze dne 16. října 2009 o rozšíření akreditací:
doktorského studijního programu Farmacie o studijní obor Farmaceutická chemie,
doktorského studijního programu Pharmacy o studijní obor Pharmaceutical Chemistry,
forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky, do 1. 11. 2013
doktorského studijního programu Farmacie o studijní obor Farmakologie a toxikologie
doktorského studijního programu Pharmacy o studijní obor Pharmacology and Toxicology,
forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky, do 1. 11. 2017.
- o podaných přihláškách do 7. kola soutěţe Grantové agentury UK. UK-FaF HK podala 40 přihlášek
nových projektů Grantové agentury UK s řešením od roku 2010, z toho 7 v sekci Přírodní vědy –
Biologie, 19 v sekci Přírodní vědy – Chemie a 14 v sekci Lékařské vědy. (Na GA UK podáno celkem ze
všech fakult 1 148 přihlášek projektů.)
- oslavách 40. výročí zaloţení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, které proběhly ve dnech
27.-28.11.2009. Na oslavách byly předány fakultní medaile externím učitelům za významnou pomoc při
výuce ve studijních programech a mladým absolventům fakulty za vynikající reprezentaci fakulty na
poli vědy.
- výsledku voleb kandidáta na funkci děkana fakulty. Volby proběhly dne 21.10.2009 a kandidátem na
děkana Farmaceutické fakulty UK byl Akademickým senátem fakulty zvolen Prof. PharmDr. Alexandr
Hrabálek, CSc.

ad 3 prof. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování doc. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D.,
docenta katedry farmakologie a toxikologie Univerzity Karlovy v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové, profesorem pro obor Humánní a veterinární farmakologie.
Se stanoviskem hodnotící komise byli členové vědecké rady seznámeni na zasedání dne 20.10.2009.
Na veřejném zasedání vědecké rady a za přítomnosti členů hodnotící komise přednesl doc. PharmDr.
František Štaud, Ph.D. profesorskou přednášku na téma: “ Placenta a její role v ochraně plodu; vliv
efluxních transportérů a biotransformačních enzymů”.
Ve vědecké rozpravě vystoupili: prof. Květina, prof. Vlček, prof. Geršl, prof. Kvasničková, prof.
Wsól a prof. Kyselovič.
Doc. Štaud zodpověděl dotazy členů vědecké rady, hodnotící komise a diskutujících a projevil
znalosti a přehled v dané problematice.
Na neveřejném zasedání byla vědecká rada seznámena s hodnocením profesorské přednášky, které
přednesla prof. Kvasničková. Členové hodnotící komise vědecké rady prof. Kvasničková, prof. Květina,
prof. Kyselovič a prof. Palička zhodnotili přednášku jako výtečnou, přehledně zpracovanou, obsahově
velmi zajímavou a aktuální, a doporučili členům vědecké rady návrh na jmenování doc. PharmDr.
Františka Štauda, Ph.D. profesorem pro obor Humánní a veterinární farmakologie podpořit. V rámci
diskuse se pochvalně k přednášce a osobě doc. Štauda vyjádřili: prof. Květina, prof. Kvasničková, prof.
Pour, prof. Lázníček, prof. Vlček, prof. Waisser a prof. Kyselovič.
Na základě zhodnocení profesorské přednášky vědecká rada v tajném hlasování rozhodla následovně:
z 26 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 26 kladných, 0 záporných, 0 neplatných.
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada doporučila děkanovi fakulty, aby
předloţil návrh na jmenování doc. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D. 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 4 prof. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Poţádal prof. Dršatu, aby seznámil vědeckou radu se stanoviskem komise pro řízení ke jmenování
profesorem v oboru Biochemie s doc. RNDr. Lenkou Skálovou, Ph.D.
Vědecká rada jednomyslně schválila návrh komise na pokračování řízení ke jmenování profesorem
a vzala na vědomí téma profesorské přednášky: „Biotransformační enzymy a léková rezistence.“
ad 5 R ů z n é :
1. Prof. Lázníček předloţil vědecké radě návrh na rozšíření komise pro SZZK v magisterském
studijním programu Farmacie o doc. PharmDr. Petra Pávka, Ph.D. a blíţe jej představil.
Výsledek tajné volby:
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
24 kladných hlasů
/UK-FaF HK/

Závěr: Vědecká rada souhlasí s předloţeným návrhem.
2. Prof. Vlček předloţil členům vědecké rady návrh, aby RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. mohla být
ustanovena školitelem Mgr. Veroniky Šumpichové v doktorském studijním programu Farmacie, obor
Sociální farmacie-lékárenství, a navrhovanou blíţe představil.
Výsledek tajné volby:
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
15 kladných hlasů
/UK-FaF HK/

V diskusi vystoupili: prof. Pour, prof. Wsól, prof. Hrabálek, prof. Květina.
Závěr: Vědecká rada souhlasí s předloţeným návrhem.

3. Prof. Pour informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a
udělení titulu Ph.D. v oboru Bioorganická chemie Mgr. Martinu Pravdovi a seznámil vědeckou radu
s protokolem o obhajobě. V diskusi vystoupil prof. Mikulášek s dotazem týkající se délky studia
absolventa.
4. Mgr. Hampel informoval členy vědecké rady o tom, ţe jedním ze závěrů valné hromady Grémia
majitelů lékáren v oblasti dalšího vzdělávání bylo, ţe nepreferuje zavádění bakalářského studia.
V diskusi vystoupili: prof. Lázníček, prof. Hrabálek, prof. Kvasničková, Mgr. Havlíček, prof. Pour.
Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
39/09 Zápis z vědecké rady ze dne 20.10.2009.
40/09 Pokračování řízení ke jmenování profesorem s doc. PharmDr. Františkem Štaudem, Ph.D. v oboru
Humánní a veterinární farmakologie a pověřuje děkana fakulty postoupit materiály týkající se
tohoto řízení rektorovi UK v Praze.
41/09 Pokračování řízení ke jmenování profesorem v oboru Biochemie s doc. RNDr. Lenkou
Skálovou, Ph.D.
42/09 Návrh na rozšíření komise pro SZZK v magisterském studijním programu Farmacie o doc.
PharmDr. Petra Pávka, Ph.D.
43/09 Návrh PharmDr. Jany Kotlářové, Ph.D. na školitele pro studentku Mgr. Veroniku Šumpichovou
v doktorském studijním programu Farmacie, obor Sociální farmacie - lékárenství.
Vědecká rada bere na vědomí:
44/09 Sdělení děkana fakulty.
45/09 Téma profesorské přednášky doc. RNDr. Lenky Skálové, Ph.D.: „Biotransformační enzymy a
léková rezistence.“
46/09 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu doktor ve
zkratce Ph.D.: Mgr. Martinu Pravdovi.
47/09 Termín příštího zasedání Vědecké rady bude stanoven dodatečně.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
ze dne 8. prosince 2009 s c h v a l u j i.

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

