ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 12. března 2013
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.
Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
PharmDr. Stanislav Havlíček
Plk. Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
PharmDr. Lubomír Chudoba
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
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.
Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Omluveni:

Mgr. Marek Hampel
PharmDr. Miroslav Janoušek
Prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Prof. PhDr. RNDr. Antonín Slabý, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Hosté:

Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D..

od 13:30 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v zasedací místnosti děkanátu
Program:
1. Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 11. prosince 2012
2. Sdělení děkana fakulty
3. Návrh žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Farmacie, oboru
Farmaceutická technologie
4. Návrh doporučených studijních plánů magisterského studijního programu Farmacie
a bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika
pro akademický rok 2013/2014
5. Různé
ad 1 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání, přivítal členy Vědecké rady FaF UK 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 zvoleni skrutátoři: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. a prof. RNDr. Petr
Solich, CSc.
Dále děkan fakulty předložil vědecké radě ke schválení zápis ze zasedání vědecké rady dne
11. prosince 2012. Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Dalším bodem jednání bylo schválení programu jednání vědecké rady. Vědecká rada navržený
program jednomyslně schválila.
ad 2 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval o:










Ocenění Institutu Danone Cena mladého vědce za práci publikovanou v oboru výživy, které získala
pro rok 2012 ing. Kateřina Macáková, Ph.D. za práci „Tvorba hydroxylového radikálu je redukcí
železa potencována pouze u flavonolů“
RIV – naše fakulta získala 20.769 bodů – tj. o něco více než v loňském roce. Celkově při přepočtu
na jednoho akademického pracovníka je FaF UK na 4. místě v rámci Univerzity Karlovy – za MFF,
PřF a 3.LF.
Podání 18 dílčích zpráv projektů GA UK s žádostí o pokračování na rok 2013
Podání 7 dílčích zpráv standardních projektů GA ČR, 1 dílčí zprávy projektu na podporu excelence
a 2 závěrečných zpráv, jejichž řešení bylo ukončeno k 31.12.2012
Získání 4 nových grantových projektů GA ČR od roku 2013
Získání grantu Fauna Krkonoš v rámci mezihraniční spolupráce s Polskem (pohyb a zdravotní stav
zvěře) – cca 3 mil. Kč
Podání žádosti o grant v rámci Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
– Vytvoření nové expozice Českého farmaceutického muzea v Kuksu (33.000 €)




















Odeslání 5 závěrečných zpráv projektů SVV za rok 2012 společně se závěrečnou fakultní zprávou
o 5 projektech SVV a 33 projektech GA UK řešených na FaF UK v roce 2012 (z toho 15 závěrečných
a 18 pokračujících projektů GA UK)
Podání návrhů 5 nových projektů Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2013 v celkové
výši 5,8 mil. Kč
Uspořádání 3. Postgraduální a 1. Postdoktorandské vědecké konferenci Farmaceutické fakulty
Univerzity Karlovy ve dnech 29.-30.1.2013, na které vystoupilo se svými příspěvky 86 aktivních
účastníků
Předpokládané výši finančních prostředků, poskytnutých FaF UK na uskutečňování Programu
rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) P40 „Vývoj a studium léčiv“ v roce 2013,
která činí téměř 42,5 mil. Kč
Schválení a zapsání Univerzity Karlovy na 5 let do seznamu výzkumných organizací schválených
pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Podání návrhu na udělení bonusu za významné granty na UK za řešení 2 standardních grantů
GA ČR a za řešení 1 grantu excelence GA ČR
Podání návrhu do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK pro Úvod do ekologie a ochrany
životního prostředí, jehož hlavní autorkou je RNDr. Anna Polášková
Předběžném počtu 1123 přihlášených studentů do magisterského studijního programu Farmacie
se studijním oborem Farmacie v prezenční formě
Předběžném počtu 319 přihlášených studentů do prezenční formy a 47 přihlášených studentů
do kombinované formy bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studijním
oborem Zdravotní laborant
Předběžném počtu 78 přihlášených studentů do navazujícího magisterského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika se studijním oborem Odborný pracovník v laboratorních metodách
MEPHARED – stavba pokračuje dle plánu, zastropuje se podzemní podlaží
Den Zentivy – 27. března – s přednáškou vystoupí prof. M. Verner (egyptologie)
Výuka průmyslové farmacie – od příštího akademického roku bude probíhat společná výuka firem
Teva a Zentiva spojená s exkurzí do obou podniků
Konání již 42. Farmaceutického plesu, který proběhl 1.3.2013 v prostorách Kongresového centra
Aldis v Hradci Králové

ad 3 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval vědeckou radu o ukončení akreditace doktorského studijního programu Farmacie, obor
Farmaceutická technologie se čtyřletou standardní dobou studia k 1.3.2014 a nutnosti podání žádosti
o prodloužení akreditace jak v českém, tak anglickém jazyce a vyzval garanta oboru a rovněž
předsedkyni oborové rady doc. PharmDr. Zdeňku Šklubalovou, Ph.D., aby členy vědecké rady
s navrhovanou žádostí seznámila. Záměr podat žádost o prodloužení akreditace vzal na vědomí
Akademickým senát FaF UK dne 7.3.2013.
Doc. Šklubalová ve stručnosti představila příslušný obor (cíle oboru, navrhované složení oborové
rady, informovala o počtech absolventů v oboru, o personálním zabezpečení oboru a úspěšnosti
podávání grantů a publikační činnosti v oboru).
V diskusi vystoupili: prof. Květina, dr. Chudoba, prof. Kvasničková, dr. Havlíček, prof. Wsól,

prof. Vlček, doc. Šimůnek, prof. Lázníček a prof. Hrabálek.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen (27 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).
ad 4 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 2013/2014 a k navrhovaným změnám podal
vysvětlení.
V diskusi vystoupili: dr. Havlíček, doc. Doležal, dr. Chudoba, prof. Květina, dr. Berka a prof. Lázníček.
Navrhované změny byly schváleny 26 kladnými hlasy a doporučený studijní plán je součástí tohoto
zápisu jako Příloha č. 1.
Závěr: Návrh doporučeného studijního plánu magisterského studijního programu Farmacie
pro akademický rok 2013/2014 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 2013/2014 a navrhované změny zdůvodnil.
Rozvinula se diskuse ohledně počtu výukových hodin jednotlivých laboratorních oborů, který dle
mínění prof. Paličky zcela neodpovídá trendu v nemocnicích. V diskusi dále vystoupili prof. Lázníček,
prof. Solich, prof. Vlček, prof. Wsól, prof. Hrabálek a dr. Jílek.
Po diskusi došlo ke shodě, že diskutované podněty by měly být vzaty na zřetel při přípravě
studijního plánu na další akademický rok. Navrhované změny byly schváleny 26 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 ak. rok 2013/2014 byly schváleny.

ad 5 R ů z n é :
1.
Prof. Solich informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační
práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Farmaceutická analýza Mgr. Peteru Kalafutovi a Mgr. Pavle
Pilařové a seznámil vědeckou radu s protokoly o obhajobách.
2.
Prof. Vlček informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační
práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Klinická farmacie Mgr. Šárce Blažkové a seznámil vědeckou radu
s protokolem o obhajobě.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
01/13 Zápis z vědecké rady ze dne 11.prosince 2012
02/13 Návrh žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Farmacie, oboru
Farmaceutická technologie
03/13 Návrh doporučených studijních plánů magisterského studijního programu Farmacie
a bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika
pro akademický rok 2013/2014
Vědecká rada bere na vědomí:
04/13 Sdělení děkana fakulty
05/13 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu doktor
ve zkratce Ph.D.: Mgr. Šárce Blažkové, Mgr. Peteru Kalafutovi a Mgr. Pavle Pilařové.
06/13 Termíny dalších zasedání Vědecké rady: 11.6.2013, 15.10.2013 a 10.12.2013.

Usnesení Vědecké rady Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UK v Praze
ze dne 12. března 2013 s c h v a l u j i .

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

