ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 14. června 2016
Přítomni:

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
PharmDr. Pavel Grodza
prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
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. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, 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:

PharmDr. Miroslav Janoušek
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
PharmDr. Lubomír Chudoba
prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Mgr. Richard Szrajber
Ing. Pavel Šebek, CSc.

Hosté:

Filip Kostelanský
Hana Piskáčková
Petr Špaček

Program zasedání Vědecké rady od 13:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
v Hradci Králové:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení zápisu z minulé Vědecké rady ze dne 8. března 2016
Sdělení děkana fakulty
Návrh na jmenování garanta doktorského studijního oboru Farmaceutická analýza
v rámci doktorského studijního programu Farmacie
Návrh na nominaci kandidátů do oborové rady GA UK v sekci lékařských věd C3 –
biochemie, humorální regulace
Projednání doporučených studijních programů Farmacie a Zdravotnické bioanalytiky
na akademický rok 2016/2017
Návrh na jmenování členů oborových rad doktorských studijních programů
Návrh na jmenování školitelů studentů doktorských studijních programů
Vyjádření se k prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České
lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.
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 29 členů a Vědecká rada je tedy schopna usnášet se ve všech projednávaných
bodech.
Pro zasedání Vědecké rady byli jednomyslně zvoleni skrutátoři: doc. PharmDr. Lucie
Nováková, Ph.D. a doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Dále děkan fakulty předložil Vědecké radě ke schválení zápis z minulého zasedání Vědecké
rady dne 8. března 2016. Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Dalším bodem jednání bylo schválení programu zasedání Vědecké rady. Vědecká rada
program jednomyslně schválila.

ad 2 Doc. Šimůnek – děkan fakulty
Přednesl sdělení děkana:
1. V celostátním kole soutěže Cena Sanofi za farmacii získal 2. místo student doktorského
programu Farmacie, oboru Farmakologe a toxikologie Mgr. Tomáš Smutný (téma: „Novel
liver cell models for drug development“, školitel: prof. Pávek).
2. Spolek českých studentů farmacie zorganizoval dne 27. – 28. 4. 2016 celofakultní
Studentskou vědeckou konferenci. Z každé sekce nejlepší studenti postoupili
do Nadnárodní studentské vědecké konference, v níž byli v jednotlivých sekcích oceněni
následovně:
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Komise složená ze zástupců fakult rozhodla o udělení následujících ocenění:
o v biologické sekci získal 2. místo Petr Špaček, název práce: Establishment
of epithelial-mesenchymal transition (EMT) markers in cells in vitro; školitel:
doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.; a 3. místo získala Hana Piskáčková, název práce:
Evaluation of mitochondria-targeted drugs in zebrafish: implications for Parkinson's
disease; školitel: PharmDr. Ivan Vokřál Ph.D.
o v chemické sekci získal Filip Kostelanský 1. místo, název práce: Synthesis
of amphiphilic
phthalocyanines
with quaternized
imidazoles;
školitel:
doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
o v sekci ostatních farmaceutických věd 3. místo obdržela Jana Kubačková, název práce:
Polymeric stabilizers maintaining the saturation solubility of itraconazole
nanocrystals after dissolution process; školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 Komise firmy Zentiva zhodnotila výkony soutěžících s následujícími výsledky:
o v biologické sekci obsadil Petr Špaček 1. místo, a Hana Piskáčková 3. místo.
o v chemické sekci obdržel 1. cenu Filip Kostelanský.
3.
Profesor Jaroslav Květina získal Cenu dr. Františka Ulricha.
4.
Na Shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti
J. E. Purkyně, z. s. v Olomouci ve dnech 6. - 7. května 2016 byla udělena Medaile Eduarda
Skarnitzla za přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání prof. Luďku
Jahodářovi, prof. Jaroslavu Květinovi a prof. Janu Solichovi.
5.
V Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK v Praze byla oceněna jako významná
monografie UK publikace prof. Vlčka a kol. s názvem „Klinická farmacie II.“.
6.
VR UK doporučila návrh na jmenování doc. Ing. Barbory Szotákové, Ph.D. profesorkou
oboru Biochemie, slavnostní akt předání jmenovacích dekretů byl stanoven
na 21. 6. 2016.
7.
Na mezinárodní konferenci Trends in Natural Product Research: A Young Scientists
Meeting of PSE and IUNG-PIB získala Mgr. Kateřina Breiterová, studentka 1. ročníku
doktorského studia FaF UK (pod vedením školitelky doc. Ing. Lucie Cahlíkové, Ph.D.,
na Katedře farmaceutické botaniky), cenu za nejlepší prezentaci na téma: "Alkaloids
from Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN (Amaryllidaceae) – Isolation and Biological
Activity".
8.
Projekt Mephared 2 – nadále probíhají jednání s týmem MŠMT vedeným náměstkem
dr. Velčovským. Kromě původní varianty „velkého projektu“ se stále více zabýváme
možností alternativního řešení (přestěhováním LF do ulice Zborovská a generální
rekonstrukcí a dostavbou západní budovy FaF v ul. Ak. Heyrovského).
9.
Na FaF UK bylo podáno celkem 33 přihlášek do doktorských studijních programů, z nichž
31 přihlášek je do prezenční formy studia v akademickém roce 2016/2017.
10. FaF UK získala podporu pro 14 nových z 40 podaných (35 %) projektů GA UK od roku
2016 v celkové výši 3.147 tis. Kč.
11. Bylo podáno 11 závěrečných zpráv GA UK. Pro 22 pokračujících projektů GA UK bylo
přiděleno v celkové výši 5.105 tis. Kč.
12. V rámci soutěže UNCE (doc. Šimůnka a prof. Solicha) byly pro rok 2016 FaF UK schváleny
finanční prostředky v celkové výši 6.771 tis. Kč.
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13.

14.
o

o

o
o

15.

16.

17.

FaF UK odeslala pomocí datové schránky 10 návrhů Standardních projektů a 6 návrhů
Juniorských projektů do soutěže GA ČR. Na dalších 3 návrzích Standardních projektů
se FaF UK podílí v roli spolunavrhovatele.
Mezi výsledky pro II. pilíř dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací byly
rektorátem zařazeny následující 4 výsledky FaF (ze 13 nominovaných):
VÁVROVÁ Kateřina et all.: Filaggrin Deficiency Leads to Impaired Lipid Profile
and Altered Acidification Path ways in a 3D Skin Construct; Journal of Investigative
Dermatology
NEUMANOVÁ Zuzana et all.: Interactions of tenofovir and tenofovir disoproxil
fumarate with drug efflux transporters ABCB1, ABCG2, and ABCC2; role in transport
across the placenta; AIDS
MLADĚNKA Přemysl et all.: Cardiovascular effects of flavonoids are not caused only
by direct antioxidant activity; Free Radical Biology and Medicine
NOVÁKOVÁ Lucie et all.: Development and application of UHPLC-MS/MS method
for the determination of phenolic compounds in Chamomile flowers and Chamomile
tea extracts; Talanta
Byla schválena výjimka z Harmonogramu přijímacího řízení ke studiu pro akademický
rok 2016/2017, konkrétně pro studium v doktorských studijních programech na FaF UK.
Vyhlášení dalšího přijímacího řízení je stanoveno na 1. května 2016 a termín podávání
přihlášek je do 31. srpna 2016.
Dne 30. 4. 2016 proběhlo na Kuksu LXI. sympozium z dějin farmacie a slavnostní zahájení
muzejní sezóny 2016, v pátek 27. května 2016 proběhla v Českém farmaceutickém
muzeu v Kuksu muzejní noc.
Dne 21. dubna se na Tylově nábřeží v Hradci Králové konal již 3. ročník Nábřeží vysokých
škol, jehož se se svým stánkem zúčastnila i FaF UK.

ad 3 Prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování prof. PharmDr. Milana Nobilise, CSc.
garantem doktorského studijního oboru Farmaceutická analýza v rámci doktorského
studijního programu Farmacie a seznámil členy Vědecké rady s důvodem změny, kterým je
snížení pracovního úvazku stávajícího oborového garanta prof. RNDr. Jiřího Klimeše, CSc. Poté
předal slovo prof. Doležalovi, garantovi doktorského studijního programu Farmacie, který
navrhovaného kandidáta blíže představil.
V diskusi tuto nominaci jednoznačně podpořil prof. Květina.
Výsledek tajné volby:
prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
FaF UK

25 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
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ad 4 Prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě k projednání návrh na nominaci PharmDr. Martiny Čečkové, Ph.D.,
PharmDr. Lukáše Červeného, Ph.D. a doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc. do oborové rady
GA UK v sekci lékařských věd C3 – biochemie, humorální regulace, na uvolněné místo
po prof. Štaudovi, kterému končí funkční období. Na rektorát budou nominováni dva
kandidáti s největším počtem hlasů.
Výsledek tajné volby:
PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
FaF UK
PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
FaF UK
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
FaF UK

19 kladných hlasů
14 kladných hlasů
20 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada souhlasí s nominací doc. Trejtnara a dr. Čečkové.

ad 5 Prof. Štaud – proděkan pro studijní záležitosti
Doc. Nachtigal – proděkan pro studium Zdravotnické bioanalytiky
Prof. Štaud předložil Vědecké radě návrh na změny v doporučeném studijním plánu
magisterského studijního programu Farmacie v českém a anglickém jazyce pro akademický
rok 2016/2017 a k navrhovaným změnám podal vysvětlení.
V diskusi vystoupili: prof. Pávek, který se zajímal o možnost dodatečného dokončení
specializace, prof. Květina podpořil veškeré změny a navrhl zařadit přednášky „Morálka
ve vědě“, věnované etice nejen obecné, ale především etice speciální, prof. Kalenda se zajímal
o rozlišení povinně volitelných a volitelných předmětů.
Navrhované změny byly jednomyslně schváleny 29 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 2016/2017 byl schválen.
Doc. Nachtigal předložil vědecké radě návrh na změny v doporučených studijních plánech
bakalářského studijního programu (prezenční i kombinovaná forma studia) a navazujícího
magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika pro akademický rok 2016/2017
a navrhované změny zdůvodnil.
Navrhované změny byly schváleny 27 kladnými hlasy (z 28 v danou chvíli přítomných členů VR
bylo předáno 27 kladných hlasů a 1 hlas záporný) 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
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navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika pro akademický
rok 2016/2017 byly schváleny.

ad 6 Prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování doc. PharmDr. Martina Štěrby, Ph.D.
členem Oborové rady doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru
Farmakologie a toxikologie a poté předal slovo prof. Hrdinovi, aby navrhovaného kandidáta
blíže představil.
Výsledek tajné volby:
doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
LF HK UK

29 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
Dále prof. Wsól předložil Vědecké radě k vyjádření návrh na jmenování prof. PharmDr. Petra
Pávka, Ph.D. členem Oborové rady doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého
studijního oboru Farmaceutická technologie a poté předal slovo prof. Rabiškové, aby
navrhovaného kandidáta blíže představila.
Výsledek tajné volby:
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
FaF UK

28 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.

ad 7 Prof. Wsól – proděkan pro vědeckou činnost
Předložil Vědecké radě k projednání návrh na jmenování dr. Dipl.-Math. Erika Jurjena
Duintjera Tebbense, Th.D., Ph.D. školitelem studenta Mgr. Maleka Azara v doktorském
studijním programu Farmacie, obor Farmakologie a toxikologie, a předal slovo prof. Hrdinovi,
aby navrhovaného kandidáta blíže představil.
Výsledek tajné volby:
Dr. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Th.D., Ph.D.
FaF UK

27 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
Prof. Wsól dále předložil Vědecké radě k projednání návrh na jmenování RNDr. Lenky
Kujovské Krčmové, Ph.D. školitelkou studentky Mgr. Sávy Klabačkové v doktorském studijním
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programu Zdravotnická bioanalytika, obor Bioanalytická
prof. Solichovi, aby navrhovanou kandidátku blíže představil.
Výsledek tajné volby:
RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
FaF UK

chemie,

a předal

slovo

25 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.

ad 8 Doc. Šimůnek – děkan fakulty
Předložil Vědecké radě k projednání návrh usnesení k podpoře prohlášení XII. shromáždění
členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s., s nímž
následně členy Vědecké rady blíže seznámil.
V diskusi vystoupili: dr. Parák, který referoval o připojení FaF VFU Brno k tomuto usnesení,
prof. Doležal poděkoval za podporu.
Navrhované usnesení bylo jednomyslně schváleno a je součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 3.
Závěr: Usnesení k podpoře prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s. bylo schváleno.

ad 9 Různé:
a) prof. Štaud předložil Vědecké radě k projednání návrh na jmenování PharmDr. Kateřiny
Ládové, Ph.D. novou členkou komise pro obhajoby BP/DP ve studijním programu Farmacie
a ve studijním programu Zdravotnická bioanalytika, který předložil prof. Vlček jako
vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie. Ten poté navrhovanou kandidátku blíže
představil.
Výsledek tajného hlasování:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
FaF UK

28 kladných hlasů

Závěr: Vědecká rada s návrhem souhlasí.
b) doc. Šimůnek připomněl termíny příštích jednání Vědecké rady 11. 10. a 13. 12. 2016.
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Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Vědecká rada schvaluje:
8/16

Zápis z Vědecké rady ze dne 8. března 2016

9/16

Návrh na jmenování prof. PharmDr. Milana Nobilise, CSc. garantem doktorského
studijního oboru Farmaceutická analýza v rámci doktorského studijního programu
Farmacie

10/16 Návrh na nominaci doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc. a PharmDr. Martiny
Čečkové, Ph.D. do oborové rady GA UK v sekci lékařských věd C3 – biochemie,
humorální regulace
11/16 Návrh doporučeného studijního plánu magisterského studijního programu Farmacie
pro akademický rok 2016/2017
12/16 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 akademický rok 2016/2017
13/16

Návrh na jmenování doc. PharmDr. Martina Štěrby, Ph.D. členem Oborové rady
doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru
Farmakologie a toxikologie

14/16

Návrh na jmenování prof. PharmDr. Petra Pávka, Ph.D. členem Oborové rady
doktorského studijního programu Farmacie, čtyřletého studijního oboru
Farmaceutická technologie

15/16

Návrh na jmenování dr. Dipl.-Math. Erika Jurjena Duintjera Tebbense, Th.D., Ph.D.
školitelem studenta Mgr. Maleka Azara v doktorském studijním programu Farmacie,
obor Farmakologie a toxikologie

16/16

Návrh na jmenování RNDr. Lenky Kujovské Krčmové, Ph.D. školitelkou studentky
Mgr. Sávy Klabačkové v doktorském studijním programu Zdravotnická bioanalytika,
obor Bioanalytická chemie
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17/16 Usnesení k podpoře prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.
18/16

Návrh na jmenování PharmDr. Kateřiny Ládové, Ph.D. novou členkou komise
pro obhajoby BP/DP v magisterském studijním programu Farmacie a ve studijním
programu Zdravotnická bioanalytika

Vědecká rada bere na vědomí:
19/16 Sdělení děkana fakulty
20/16 Termíny dalších zasedání Vědecké rady: 11. 10. a 13. 12. 2016

Zapsala:
Kontrolu provedli:

Mgr. Dita Dršatová
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
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