UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
500 05 Hradec Králové, Heyrovského 1203, Česká republika, http://www.faf.cuni.cz
tel. +420 (49) 5067111, fax +420 (49) 5210002

Program
zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové,
které se koná v úterý 14. října 2014
od 13:30 hod. - zasedání Vědecké rady v zasedací místnosti děkanátu

Program:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 10. června 2014
Sdělení děkana fakulty
Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Radima Kučery, Ph.D. – obor
Farmaceutická chemie
- Téma habilitační práce: „Využití stacionárních fází na bázi oxidů kovů a silikagelu
ve farmaceutické analýze“
- Témata habilitační přednášky:
I. Využití stacionárních fází na bázi oxidů kovů ve farmaceutické analýze.
II. Vliv experimentálních podmínek na retenční chování léčiv separovaných
na zirkoniových stacionárních fázích.
III. Alternativní stacionární fáze využívané v analýze biologicky aktivních látek.
Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Veroniky Novákové, Ph.D. – obor
Farmaceutická chemie
- Téma habilitační práce: „Studium strukturních a fotofyzikálních aspektů
azaftalocyaninů se zaměřením na jejich senzorické vlastnosti“
- Témata habilitační přednášky:
I. Principy zhášení fluorescence a jeho využití v praxi.
II. Fluorescenční senzory pro biologicky relevantní analyty.
III. Relaxační mechanismy excitovaných stavů molekul a jejich využití v praxi.
Návrh na jmenování doc. PharmDr. Ivy Boušové, Ph.D. členkou Oborové rady
doktorského studijního programu Biochemie, čtyřletého studijního oboru
Patobiochemie a xenobiochemie
Návrh na jmenování doc. PharmDr. Přemysla Mladěnky, Ph.D. členem Oborové rady
doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru Farmakologie
a toxikologie
Návrh na jmenování doc. PharmDr. Lucie Novákové, Ph.D. členkou Oborové rady
doktorského studijního programu Zdravotnická bioanalytika, čtyřletého studijního
oboru Bioanalytické chemie

8.

Návrh na jmenování prof. RNDr. Milana Poura, Ph.D. garantem doktorského studijního
programu Organická chemie a doktorského studijního oboru Bioorganická chemie
9. Návrh na jmenování prof. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D. garantem doktorského
studijního oboru Farmakologie a toxikologie, v rámci doktorského studijního programu
Farmacie
10. Návrh na vznik nové rigorózní komise Farmakognozie a toxikologie přírodních látek
11. Návrh na jmenování PharmDr. Veroniky Novákové, Ph.D. členkou komise pro státní
rigorózní zkoušky v oboru Farmaceutická chemie
12. Různé

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan fakulty

