ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 8. prosince 2015
Přítomni:

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
PharmDr. Pavel Grodza
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
PharmDr. Lubomír Chudoba
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c.
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D.
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. RNDr. Petr Solich, CSc.
Mgr. Richard Szrajber
doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Omluveni:

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
PharmDr. Miroslav Janoušek
plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Ing. Pavel Šebek, CSc.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

Hosté:

prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
Mgr. Barbora Školová, Ph.D.

Program zasedání Vědecké rady od 13:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
v Hradci Králové:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení zápisu z minulé Vědecké rady ze dne 13. října 2015
Sdělení děkana fakulty
Návrh na zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Petera Mikuše, Ph.D. – obor
Farmaceutická chemie
Hodnocení studentů DSP v akademickém roce 2014/2015
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.
Pro zasedání Vědecké rady byli jednomyslně zvoleni skrutátoři: prof. RNDr. Jarmila
Vinšová, CSc. a doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Dále děkan fakulty předložil Vědecké radě ke schválení zápis z minulého zasedání
Vědecké rady dne 13. října 2015. Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Dalším bodem jednání bylo schválení programu zasedání Vědecké rady. Děkan fakulty
podal návrh na doplnění programu před bodem Různé o bod „Návrh na podání žádosti
o výjimku z harmonogramu přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních
programech od akademického roku 2016/2017“. Vědecká rada program s navrženou změnou
jednomyslně schválila.

ad 2 doc. Šimůnek – děkan fakulty
Přednesl sdělení děkana:
1. Rektor UK udělil čestný titul emeritní profesorky UK v Praze prof. RNDr. Evě Kvasničkové,
CSc. za její dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci na UK v Praze. Děkan fakulty
profesorce předal jmenování a poděkoval za její dlouhodobou práci pro fakultu i celou
univerzitu.
2. Mgr. Barbora Školová, Ph.D., letošní absolventka doktorského studijního oboru
Bioorganická chemie, získala Cenu Josefa Hlávky v roce 2015 a zároveň obdržela Medaili
města Hradec Králové. Děkan fakulty poděkoval doktorce za její výsledky a reprezentaci
fakulty.
3. FaF UK získala 1 nový grant v rámci soutěže GA ČR na období 2016-2018. Vzhledem
k 10 podaným žádostem o grant se jedná o úspěšnost 10 %.
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4. FaF UK podala do 13. kola soutěže GA UK celkem 40 žádostí, z toho 19 v sekci C – Lékařské
vědy a 21 v sekci B – Přírodní vědy – 17 v podsekci Chemie, 3 v podsekci Biologie
a 1 v podsekci Fyzika.
5. Projekt Mephared – probíhají práce na odstraňování vad a nedodělků, v rámci
Mepharedu 2 se dokončuje územní řízení a probíhají jednání o autorských právech,
nastavení realizačního týmu a financování.
6. FaF UK se podílela pod záštitou rektora UK v Praze, ministra zdravotnictví a ředitele
Státního Ústavu pro kontrolu léčiv na uspořádání 15. ročníku konference Mezinárodní
společnosti pro farmakovigilanci (IsoP) s názvem „Cubism in Pharmacovigilance“, který
proběhl v Praze ve dnech 27. - 30. 10. 2015 a zúčastnilo se jej 384 účastníků z 60 zemí.
7. Ve dnech 12. – 14. 11. 2015 proběhla v Kongresovém centru v Praze unikátní vědecká
konference věnovaná lékové adherenci, kterou uspořádala nezisková asociace European
Society for Patient Adherence, COMpliance and Persistence (ESPACOMP). Toto setkání se
konalo pod záštitou rektora UK a na organizaci se podíleli členové Katedry sociální
a klinické farmacie FaF UK. Konference se zúčastnil rekordní počet 204 účastníků
z 24 zemí světa.
8. Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální
a klinické farmacie FaF UK ve dnech 20. - 21. 11. 2015 uspořádaly XVII. Sympozium
klinické farmacie René Macha - Farmakoterapie onemocnění urogenitálního systému
v Mikulově, jehož se zúčastnilo více než 430 farmaceutů a přátel klinické farmacie.
9. Ve středu 4. 11. 2014 proběhl na Farmaceutické fakultě blok přednášek v rámci Týdne
vědy AV ČR, v němž byla FaF prezentována přednáškami prof. Hrabálka, prof. Opletala
a doc. Szotákové.
10. Studenti FaF UK se letos poprvé zapojili do Antibiotického týdne ve dnech
16. – 22. 11. 2015. Organizace celého týdne se zhostil Spolek českých studentů farmacie.
11. Dne 10. 10. 2015 úspěšně proběhl na FaF UK Sněm Mladých lékárníků.
12. FaF UK se ve dnech 3. – 6. 11. 2015 prezentovala na veletrhu vysokých škol Gaudeamus,
který se konal na brněnském výstavišti. Fakultní stánek zde navštívilo přes 600 studentů
středních škol.
13. Ve dnech 14. - 15. 11. a 21. - 22. 11. 2015 proběhly Vánoční trhy v Kuksu, které navštívilo
rekordních bezmála 20 tisíc návštěvníků.
14. Den otevřených dveří na FaF proběhne ve středu 9. prosince 2015 od 9 do 13 hod.
15. FaF UK uspořádá ve dnech 9. - 10. 2. 2016 již 6. postgraduální a 4. postdoktorandskou
konferenci.

ad 3 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem
doc. RNDr. Petera Mikuše, Ph.D. v oboru Farmaceutická chemie a návrh na složení příslušné
komise. Kandidáta a členy komise blíže představil.
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Výsledek tajné volby:
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. – předseda
FaF UK Praha
Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
FaF VFU Brno
Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
FChT Upce
Prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
FaF UK Praha
Prof. RNDr. Juraj Ševčík, CSc.
PřF UP Olomouc

26 kladných hlasů
26 kladných hlasů
26 kladných hlasů
26 kladných hlasů
26 kladných hlasů

V diskusi se prof. Vinšová dotázala na kvalifikaci prof. Jandery, což zodpověděl
prof. Kalenda, který stručně představil členům VR prof. Janderu jako špičkového odborníka
v oboru analytické chemie.
Závěr: Vědecká rada tajným hlasováním odsouhlasila složení pětičlenné hodnotící komise
pro řízení ke jmenování profesorem doc. RNDr. Petera Mikuše, Ph.D. v oboru Farmaceutická
chemie. Předsedou komise byl zvolen prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Prof. Wsól poté seznámil Vědeckou radu s tématem profesorské přednášky uchazeče,
které zní: „Pokročilé metódy kapilarnej elektroforézy vo farmaceutickej a biomedicinskej
analyze“.
Vědecká rada dále schválila všemi hlasy pracovní skupinu pro posouzení profesorské
přednášky ve složení: prof. Doležal, doc. Nováková L., doc. Šatínský, prof. Vinšová
a prof. Wsól.

ad 4 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Seznámil vědeckou radu s materiálem „Hodnocení doktorského studia
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové za ak. rok 2014/2015“ a informoval, že
v daném akademickém roce obhájilo 23 studentů doktorského studia. Hodnocení,
resp. tabulky obsahující konkrétní počty studentů doktorských studijních programů a oborů
byly členům vědecké rady rozeslány elektronickou poštou, k dispozici na zasedání a jsou
přílohou zápisu.
V diskusi se dr. Chudoba zajímal, zda z hodnocení vyplývá nějaký trend. Prof. Wsól
uvedl především klesající počty doktorandů, což je ovlivněno částečně ekonomickou situací
nastupujících doktorandů, ale paradoxně také větším množstvím postdoků, které fakulta díky
evropským projektům mohla přijmout. Doc. Šimůnek rovněž připomněl velké množství
studentů, kteří v minulém akademickém roce absolvovali či ukončili své studium. Dále
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dr. Chudoba, prof. Wsól, prof. Kalenda a prof. Solich diskutovali poměry studentů v prezenční
a kombinované formě studia.
Závěr: Vědecká rada materiál „Hodnocení průběhu doktorského studia na Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové za ak. rok 2014/2015“ vzala na vědomí.

ad 5 prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě návrh na podání žádosti o výjimku z harmonogramu přijímacího
řízení pro studium v doktorských studijních programech od akademického roku 2016/2017.
Výjimka spočívá v povolení druhého termínu přijímacího řízení, které by bylo vyhlášeno
1. 5. 2016, uzávěrka přihlášek by byla 31. 8. 2016, přijímací zkoušky jsou navrženy v termínu
19. – 23. 9. 2016, náhradní termín přijímacích zkoušek by mohl být ve dnech 29. – 30. 9. 2016.
Podmínky přijímacího řízení budou shodné s přijímacím řízením vyhlášeným v řádném
termínu.
Tento způsob organizování přijímacího řízení do doktorského studia se osvědčil
na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Hlavní motivací je zde především naplnění jednoho
z hlavních cílů UK, to je zvýšení počtu studentů doktorských studijních programů.
V diskusi prof. Červinka potvrdil, že tento druhý termín přijímacího řízení je na LF HK
organizován již řadu let a skutečně se velmi osvědčil. Prof. Wsól uvedl zároveň možnost
dodatečného přijímacího řízení během roku, kdy by nástup do studia byl až začátkem
kalendářního roku. Doc. Zimčík se zajímal, jak by byl v takovém případě počítán studentům
ročník studia. Prof. Wsól odpověděl, že se bude stanovovat individuálně. Prof. Kalenda
konstatoval jistou těžkopádnost UK, zároveň však doplnil, že na Univerzitě Pardubice
nepřijímají doktorandy po měsíci říjnu. Prof. Jahodář připomněl, že v 90. letech byla takováto
praxe naprosto běžná. Dr. Chudoba vyjádřil zájem o spolupráci lékárníků s akademickým
prostředím v rámci doktorského studia, což podpořil zároveň i prof. Hrabálek.
Závěr: Vědecká rada jednomyslně doporučila podat žádost o výjimku z harmonogramu
přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních programech od akademického roku
2016/2017 (27 kladných hlasů v tu chvíli přítomných účastníků).

ad 6 Různé:
a) doc. Šimůnek podal návrh, aby informace o proběhlých obhajobách disertačních prací
byly již zasílány pouze elektronicky. V diskusi souhlasně vystoupili prof. Opletal,
prof. Kalenda, prof. Mučaji, doc. Šimůnek a prof. Štaud. Členové VR se jednomyslně
dohodli na elektronickém zasílání pozvánky, autoreferátu a posudků před konáním
obhajoby a protokolů o obhajobách spolu s pozvánkou na další zasedání vědecké rady.
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b) dr. Chudoba poděkoval děkanovi FaF UK za účast na sjezdu a zajímal se o postgraduální
specializační vzdělávání v rámci akreditace oboru Klinická farmacie. MUDr. Parák, děkan
Farmaceutické fakulty v Brně, uvedl, že postupují ve specializacích obdobně.
c)

doc. Šimůnek informoval členy VR o nabídce o spolupráci lékárenského řetězce Česká
lékárna holding (Dr. MAX). Vedení fakulty se domnívá, že tato společnost některými svými
marketingovými praktikami poškozuje české lékárenství, takže odmítlo nabídku přímého
sponzoringu a předalo tuto možnost přímo Spolku českých studentů farmacie.

d) doc. Šimůnek připomněl termíny příštích jednání Vědecké rady: 8. 3. a 14. 6. 2016.
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Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
41/15

Zápis z Vědecké rady ze dne 13. října 2015

42/15

Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem s doc. RNDr. Peterem Mikušem,
Ph.D. v oboru Farmaceutická chemie a schvaluje příslušnou komisi ve složení: prof.
RNDr. Petr Solich, CSc. – předseda, prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., prof. Ing. Pavel
Jandera, DrSc., prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. a prof. RNDr. Juraj Ševčík, CSc.

43/15

Schvaluje hodnotící pracovní skupinu, posuzující úroveň a kvalitu profesorské
přednášky doc. Mikuše ve složení: prof. Doležal, doc. Nováková L., doc. Šatínský,
prof. Vinšová a prof. Wsól.

44/15

Podání žádosti o výjimku z harmonogramu přijímacího řízení pro studium
v doktorských studijních programech od akademického roku 2016/2017

Vědecká rada bere na vědomí:
45/15

Sdělení děkana fakulty

46/15

Materiál „Hodnocení průběhu doktorského studia na Farmaceutické fakultě v Hradci
Králové za ak. rok 2014/2015“

47/15

V případě obhajob disertačních prací budou před konáním obhajoby elektronicky
rozesílány členům VR pozvánky, autoreferáty a oponentní posudky. Protokoly
o proběhlých obhajobách budou pak rozeslány spolu s pozvánkou na další zasedání
vědecké rady.

48/15

Termíny dalších zasedání Vědecké rady: 8. 3. a 14. 6. 2016

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