ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 16. října 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.
Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
Mgr. Marek Hampel
PharmDr. Stanislav Havlíček
Plk. Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
PharmDr. Lubomír Chudoba
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Prof. 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.
Prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Stulík, 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:

PharmDr. Miroslav Janoušek
Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Prof. PhDr. RNDr. Antonín Slabý, CSc.

od 13:30 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v zasedací místnosti děkanátu
Program:
1. Schválení zápisu z minulé vědecké rady ze dne 5. června 2012
2. Sdělení děkana fakulty
3. Kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FaF UK v oboru Klinická
a sociální farmacie
4. Různé

ad 1 prof. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání a přivítal členy Vědecké rady FaF UK, dále konstatoval, že z 35 členů vědecké rady
je přítomno 31 členů a vědecká rada je schopna se usnášet ve všech projednávaných otázkách. Pro
zasedání vědecké rady byli zvoleni skrutátoři: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. a prof. Ing. Vladimír Wsól,
Ph.D.
Dále předložil vědecké radě ke schválení zápis ze zasedání vědecké rady dne 5. června 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:
- obdržení Protokolu o závěrečném hodnocení výzkumného záměru MSM0021620822 “Výzkum
nových lékových struktur” řešeného na FaF UK od 1.1.2005 do 31.12.2012 (hl. řešitel prof.
Karlíček). Výzkumný záměr získal hodnocení V – vynikající.
- závěrech Akreditační komise MŠMT k hodnocení doktorských studijních programů/oborů na FaF
UK. Akreditační komise konstatovala, že doktorské studijní programy FaF UK splňují obecná
kritéria MŠMT a poskytují vzdělání na dobré úrovni s velmi kvalitními badatelskými výstupy.
Specifické konkrétní problémy lze nalézt jen u některých oborů, proto u Farmaceutické technologie
byla ponechána stávající akreditace do 1.3.2014, potvrzeno bylo ukončení oboru Gerontofarmacie
k 31.12.2013 a stanovena kontrola po 2 letech u oborů Bioanalytická chemie, Farmakognosie,
Klinická farmacie, Toxikologie přírodních látek. Akreditace oboru Sociální farmacie-lékárenství
byla prodloužena do 31.12.2014 a u oborů Bioorganická chemie, Farmaceutická analýza,
Farmaceutická chemie, Farmakologie a toxikologie, Patobiochemie a xenobiochemie do
31.12.2020.
- podání návrhu standardního projektu v soutěži „International Visegrad Fund“ ve spolupráci se
Slovenskem, Maďarskem a Polskem s názvem „Clinical pharmacy in Visegrad countries“. Za FaF
UK je hlavním navrhovatelem projektu prof. Vlček.
- podání 13 žádostí projektů FaF UK do veřejné soutěže GA ČR (6 standardních a 7
postdoktorských projektů) a podání 3 projektů do veřejné soutěže IGA MZ ČR.
- počtu zapsaných studentů do doktorského studia pro ak. rok 2012/2013. Z 28 přihlášených
uchazečů se ke studiu zapsalo 24 uchazečů, z toho 18 do prezenční a 6 do kombinované formy
studia. Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku se uskuteční dne 26.10.2012 ve velké aule
Karolina.
- udělení Medaile města Hradec Králové PharmDr. Přemyslu Mladěnkovi, Ph.D. za vynikající
studentské a vědecké výsledky, která mu bude předána dne 28.10.2012 na Masarykově náměstí v
Hradci Králové při příležitosti oslav výročí vzniku samostatného československého státu.
- potvrzení financování projektu REVIFAF v hodnotě 90 mil. Kč určených na revitalizaci budov
FaF UK včetně pořízení unikátního hmotnostního spektrometru s vysokou rozlišovací schopností.
- zahájení řešení programu PRVOUK k 1.7.2012. Přihláška programu byla přijata bez
významnějších připomínek.
- slavnostním poklepání základního kamene Výukového centra UK ve FN HK, které se uskuteční
dne 23.10.2012 v areálu FN HK. Centrum má začít fungovat v r. 2014.

ad 3 doc. Šimůnek – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil vědecké radě k vyjádření návrh kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na FaF UK s upravenými kritérii pro obor Klinická a sociální farmacie, který byl v rámci
UK v Praze přeřazen z přírodovědných oborů do oborů lékařských a vztahují se tak na něj jiná kritéria
než na ostatní obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FaF UK. Podklad pro
jednání obdrželi členové vědecké rady spolu s pozvánkou a byl jim na zasedání k dispozici i v tištěné
podobě.
K předloženému materiálu se rozvinula široká diskuse týkající se především ujednocení
požadovaných kritérií na publikační činnost a autorství kandidáta, dále k požadované atestaci v rámci
oboru Klinické a sociální farmacie a praxe v oboru, a dodržení souladu znění se zákonem č. 111/1998
Sb., o vysokých školách.
V diskusi vystoupili: prof. Mikulášek, doc. Šimůnek, prof. Hrabálek, prof. Červinka, prof. Lošťák,
prof. Palička, prof. Květina, dr. Havlíček, prof. Vlček, dr. Hampel, dr. Chudoba, prof. Večerek, prof.
Wsól.
Závěr: Na základě diskuse a návrhů členů vědecké rady byl předložený materiál kritérií upraven, resp.
doplněn o připomínky členů, a “Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové” byla jednomyslně schválena
(31 kladných hlasů) a jsou součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 1.
ad 4 R ů z n é :
1.
Prof. Hrabálek předložil vědecké radě k projednání návrh na jmenování doc. PharmDr. Zdeňky
Šklubalové, Ph.D. garantem doktorského studijního oboru Farmaceutická technologie v rámci
doktorského studijního programu Farmacie, a navrhovanou kandidátku blíže představil. Předsedou
oboru dále zůstává doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc., který však od 1. 10. 2012 nesplňuje podmínku na
garanta oboru výší úvazku na FaF UK.
V diskusi vystoupili prof. Květina a prof. Hrabálek.
Výsledek tajné volby:
Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

30 kladných hlasů

/FaF UK/

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
2.
Prof. Vlček předložil vědecké radě návrh na jmenování PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D.
školitelem studentky Mgr. Petry Pavlíčkové Aimové v doktorském studijním programu Farmacie, obor
Klinická farmacie, a kandidáta blíže představil.
Výsledek tajné volby:
PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

27 kladných hlasů

/FaF UK/

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
3.
Prof. Vlček předložil vědecké radě návrh na jmenování PharmDr. Magdy Vytřísalové, Ph.D.
školitelkou studentky Mgr. Kateřiny Ládové v doktorském studijním programu Farmacie, obor Klinická
farmacie, a kandidátku blíže představil.
Výsledek tajné volby:
PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D.
/FaF UK/

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.

29 kladných hlasů

4.
Prof. Vlček předložil vědecké radě návrh na jmenování PharmDr. Jitky Pokladníkové, Ph.D.
školitelkou studentky Mgr. Marie Neprašové v doktorském studijním programu Farmacie, obor Sociální
farmacie-lékárenství, a kandidátku blíže představil.
Výsledek tajné volby:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.

30 kladných hlasů

/FaF UK/

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
5.
Prof. Klimeš informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační
práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Farmaceutická analýza Mgr. Janě Aufartové, Ing. Dagmar
Čožíkové, Mgr. Kláře Petrů a Mgr. Petru Sadílkovi a seznámil vědeckou radu s protokoly o
obhajobách.
6.
Prof. Doležal M. informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační
práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Farmaceutická chemie Mgr. Ondřeji Holasovi, Mgr. Markétě
Komlóové a Mgr. Janu Korábečnému a seznámil vědeckou radu s protokoly o obhajobách.
7.
Prof. Štaud informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační
práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Farmakologie a toxikologie Mgr. Pavlu Bártovi a seznámil
vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
8.
Prof. Wsól informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce
a udělení titulu Ph.D. v oboru Patobiochemie a xenobiochemie Mgr. Adamovi Skarkovi a Mgr.
Renatě Veselé a seznámil vědeckou radu s protokoly o obhajobách.
9.
Prof. Jahodář informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační
práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Toxikologie přírodních látek Mgr. Jakubovi Chlebkovi a seznámil
vědeckou radu s protokolem o obhajobě.
10.
Prof. Mikulášek otevřel téma projektů podporujících přijímání pracovníků na postdoktorandské
pozice. Na FaF UK je odborným garantem projektů Postdoci na UK a Postdoci II UK prof. Solich, který
seznámil přítomné se stavem těchto projektů na fakultě a zejména jejich problémovost s přijímáním
postdoků-cizinců mimo EU a především s výběrovými řízeními na veřejné zakázky na chemikálie a
laboratorní materiál. Obdobné zkušenosti s těmito projekty potvrdil i prof. Večerek.
11.
Dr. Chudoba připomněl již dřívější jednání FaF UK a České lékárnické komory ohledně
materiálu pro akreditaci lékáren zaměřeného na praxi studentů resp. absolventů farmaceutických fakult a
nutnost nastavení jednotných požadavků. Prof. Hrabálek za FaF UK spolupráci a oživení těchto aktivit
podpořil.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
27/12 Zápis z vědecké rady ze dne 5. června 2012.
28/12 Návrh úprav Rámcových kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
na FaF UK.
29/12 Návrh na jmenování doc. PharmDr. Zdeňky Šklubalové, Ph.D. garantem doktorského
studijního oboru Farmaceutická technologie v doktorském studijním programu Farmacie.
30/12 Návrh na jmenování PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. školitelem studentky Mgr. Petry
Pavlíčkové Aimové v doktorském studijním programu Farmacie, obor Klinická farmacie.
31/12 Návrh na jmenování PharmDr. Magdy Vytřísalové, Ph.D. školitelem studentky Mgr.
Kateřiny Ládové v doktorském studijním programu Farmacie, obor Klinická farmacie.
32/12 Návrh na jmenování PharmDr. Jitky Pokladníkové, Ph.D. školitelem studentky Mgr.
Marie Neprašové v doktorském studijním programu Farmacie, obor Sociální farmacielékárenství.
Vědecká rada bere na vědomí:
33/12 Sdělení děkana fakulty.
34/12 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu
doktor ve zkratce Ph.D.: Mgr. Janě Aufartové, Mgr. Pavlu Bártovi, Ing. Dagmar
Čožíkové, Mgr. Ondřejovi Holasovi, Mgr. Jakubovi Chlebkovi, Mgr. Markétě Komlóové,
Mgr. Janu Korábečnému, Mgr. Kláře Petrů, Mgr. Petrovi Sadílkovi, Mgr. Adamovi
Skarkovi, Mgr. Renatě Veselé.
35/12 Termín příštího zasedání Vědecké rady: úterý 11. prosince 2012.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
ze dne 16. října 2012 s c h v a l u j i.

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

