ZÁPIS
ze zasedání Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
dne 14. dubna 2009
Přítomni:
Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
PharmDr. Aleš Berka
Doc. RNDr. Pavel Doleţal, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c.
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
PharmDr. Miroslav Janoušek
Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.
Doc. RNDr. Milan Ţemlička, CSc.
Omluveni:
Ing. Otakar Divíšek
Mgr. Marek Hampel
Mgr. Stanislav Havlíček
PharmDr. Lubomír Chudoba
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Host:
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
od 13:30 hod. neveřejné zasedání Vědecké rady v zasedací místnosti děkanátu
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení zápisů z vědecké rady ze dne 21.10.2008 a 16.12.2008
Předání dekretů emeritním profesorům UK v Praze
Sdělení děkana fakulty
Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem s doc. MUDr. Radomírem Hrdinou,
CSc. – obor Humánní a veterinární farmakologie
Návrhy ţádostí o udělení akreditace pro doktorské studijní programy se čtyřletou
standardní dobou studia
Schválení učebních plánů pro ak. rok 2009/2010 pro bakalářské, magisterské
a navazující magisterské studium
Hodnocení vědy a výzkumu v ČR
Různé

ad 1 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Zahájil zasedání Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, přivítal členy
vědecké rady a hosta prof. RNDr. PhMr. Jana Solicha, CSc.
V dalším jednání děkan fakulty konstatoval, ţe z 33 členů vědecké rady je přítomno 24 členů
a vědecká rada je schopna se usnášet ve všech projednávaných otázkách.
Pro zasedání vědecké rady byli zvoleni skrutátoři: doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc., doc. RNDr.
Miroslav Polášek, CSc.
Dále předloţil vědecké radě ke schválení zápisy ze zasedání vědecké rady dne 21.10.2008 a
dne 16.12.2009. Vědecká rada tento zápis jednomyslně schválila.
Program jednání vědecké rady byl jednomyslně schválen.
ad 2 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Vyjádřil uznání a díky prof. RNDr. Rolfu Karlíčkovi, DrSc., prof. RNDr.PhMr. Janu Solichovi,
CSc. a prof. RNDr. Karlu Waisserovi, DrSc. za jejich dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci pro
Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové, respektive Univerzitu Karlovu v Praze a předal dekrety
emeritních profesorů UK v Praze prof. Solichovi a prof. Waisserovi (prof. Karlíček nebyl na zasedání
přítomen).
ad 3 doc. Hrabálek – děkan fakulty
Informoval o:
- nominaci Mgr. Viktora Cvilinka, absolventa doktorského studijního programu Biochemie, obor
Patobiochemie a xenobiochemie na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci za rok 2008.
- úspěšné obhajobě habilitační práce PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D., odborného asistenta katedry
biologických a lékařských věd UK-FaF HK, před Vědeckou radou UK-LF HK.
- úspěšném obhájení 8 projektů FR VŠ 2008. Závěrečné oponentní řízení proběhlo na UK-FaF HK
dne 18.2.2009 a všechny projekty byly klasifikovány jako projekty splněné.
- výsledcích Výběrového řízení FRVŠ 2009. UK-FaF HK získala z 19 podaných projektů finanční
podporu pro 12 projektů ve výši 1 278 tis. Kč.
- výsledcích 6. kola soutěže GA UK 2009. UK FaF HK získala z 33 podaných projektů finanční
podporu pro 12 projektů ve výši 2 349 tis. Kč.
- rozpočtu UK v Praze na rok 2009. UK v Praze byl přidělen rozpočet na vzdělávací činnost
v celkové výši 2 574 172 tis. Kč, coţ představuje zvýšení proti roku 2008 o 2,1 %. UK-FaF HK získala
na tuto činnost částku 110 278 tis. Kč, coţ představuje navýšení proti předchozímu roku o 3,7 %.
Příspěvek na specifikovaný výzkum se sníţil na UK o necelé procento, na UK-FaF HK to představuje
pokles o 291 tis. Kč. Potěšitelnou skutečností je nárůst doktorandských stipendií na 1. čtvrtletí ve
srovnání s předchozím rokem tj. navýšení o 15 %. Dne 15.4.2009 bude rozpočet fakulty na letošní rok
členěný do jednotlivých výnosových a nákladových poloţek předloţen ke schválení AS UK-FaF HK.
- akreditaci lékového informačního centra potvrzené MŠMT ČR.
- regionálním mistrovství v lékárenské komunikaci, které probíhalo v lékárně FN HK a bylo
organizováno SČSF společně s firmou APOTEX v rámci programu PACE 2010. Vítězové postupují
do národního kola, které se koná dne 30.4. v lékárně obchodního centra Palladium.
- pořádání studentské vědecké konference na UK-FaF HK dne 21.4.2009.
- uskutečnění své obhajoby v souvislosti s řízením ke jmenování profesorem v oboru
Farmaceutická chemie před Vědeckou radou UK v Praze dne 26.2.2009.
- úmrtí bývalých akademických zaměstnanců fakulty doc. RNDr. Milana Zahradníčka, CSc.
(2.3.2009) a doc. RNDr. Drahomíry Svobodové, CSc. (9.4.2009). Jejich památku uctili členové
vědecké rady minutou ticha.
ad 4 prof. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Předloţil vědecké radě návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Humánní a
veterinární farmakologie s doc. MUDr. Radomírem Hrdinou, CSc., docentem katedry farmakologie a
toxikologie, a seznámil vědeckou radu s návrhem na sloţení příslušné komise.
Výsledek tajné volby:
Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. - předseda
22 kladných hlasů
/UK-FaF HK/

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
/LF Univerzity Palackého v Olomouci/

20 kladných hlasů

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

23 kladných hlasů

/3. lékařská fakulta UK v Praze/

Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

23 kladných hlasů

/FVZ UO, Hradec Králové/

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

23 kladných hlasů

/Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/

V diskusi vystoupili: prof. Fendrich, prof. Lázníček, doc. Hrabálek, doc. Dušek, prof. Květina.
Závěr: Vědecká rada v tajném hlasování schválila sloţení pětičlenné hodnotící komise pro řízení ke
jmenování profesorem s doc. MUDr. Radomírem Hrdinou, CSc. v oboru Humánní a veterinární
farmakologie. Předsedou komise byl zvolen prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
ad 5 prof. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval členy vědecké rady o záměru UK-FaF HK podat další ţádosti o udělení akreditací
se čtyřletou standardní dobou studia pro doktorský studijní program Farmacie, obor: Farmaceutická
technologie, Farmakognosie, Klinická farmacie, Sociální farmacie a lékárenství, Toxikologie
přírodních látek a ţádost o prodlouţení akreditace s tříletou standardní dobou studia pro doktorský
studijní program Farmacie, obor Gerontofarmacie.
Prof. Pour vyzval předsedy příslušných oborových rad, aby seznámili přítomné s podklady pro
ţádost o akreditaci. Níţe uvedení ve stručnosti představili příslušný obor (cíle oboru, navrhované
sloţení oborové rady, informovali o počtech absolventů v oborech, o personálním zabezpečení oborů
a úspěšnosti podávání grantů a publikační činnosti v daném oboru).
obor Farmaceutická technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
V diskusi vystoupili: prof. Kvasničková, dr. Janoušek, dr. Berka, doc. Doleţal.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen.
obor Farmakognosie
V diskusi vystoupili: prof. Lázníček.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen.

doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.

obor Gerontofarmacie
prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
V diskusi vystoupili: doc. Dušek, prof. Lázníček, prof. Květina.
Závěr: Návrh byl schválen (23 kladných hlasů, 1 člen se zdrţel hlasování).
obor Klinická farmacie
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
V diskusi vystoupili: prof. Kvasničková, prof. Lázníček.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen.
obor Sociální farmacie a lékárenství
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
V diskusi vystoupili: prof. Květina, doc. Heger, prof. Dršata, doc. Dušek, prof. Pour.
Závěr: Návrh byl schválen (23 kladných hlasů, 1 člen se zdrţel hlasování).
obor Toxikologie přírodních látek
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
V diskusi vystoupili: doc. Hrabálek, prof. Pour, doc. Heger, prof. Dršata.
Závěr: Návrh byl jednomyslně schválen.
Závěr: Návrhy ţádostí o akreditaci se čtyřletou standardní dobou studia pro doktorský studijní
program Farmacie, obor Farmaceutická technologie, Farmakognosie, Klinická farmacie, Sociální
farmacie a lékárenství, Toxikologie přírodních látek a návrh ţádosti o prodlouţení akreditace s tříletou
standardní dobou studia pro doktorský studijní program Farmacie, obor Gerontofarmacie byly
schváleny.

ad 6 prof. Lázníček– proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Seznámil členy vědecké rady s návrhy doporučených studijních plánů magisterského studijního
programu Farmacie pro ak. rok 2009/2010 a upozornil na změny oproti studijním plánům v ak. roce
2008/2009. Příslušný materiál obdrţeli členové vědecké rady v elektronické podobě spolu s pozvánkou
na vědeckou radu. Materiál byl k dispozici v tištěné podobě na zasedání vědecké rady a je Přílohou č.
1 tohoto zápisu.
V diskusi vystoupili: prof. Waisser, doc. Hrabálek.
Závěr: Vědecká rada návrh jednomyslně schválila a výuka bude probíhat podle předloţeného
studijního plánu.
prof. Dršata - proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium
Seznámil členy vědecké rady s návrhy doporučených studijních plánů prezenční
a kombinované formy bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika a navazujícího
magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika pro ak. rok 2009/2010 a upozornil na
změny oproti studijním plánům v ak. roce 2008/2009. Příslušný materiál obdrţeli členové vědecké
rady v elektronické podobě spolu s pozvánkou na vědeckou radu. Materiál byl k dispozici v tištěné
podobě na zasedání vědecké rady a je Přílohou č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto zápisu.
V diskusi vystoupili: prof. Květina, prof. Fendrich, prof. Solich.
Závěr: Vědecká rada návrh schválila (23 kladných hlasů, 1 člen se zdrţel hlasování) a výuka bude
probíhat podle předloţeného studijního plánu.
prof. Pour – proděkan pro vědeckou činnost
Informoval vědeckou radu o hodnocení vědy a výzkumu v ČR za léta 2003-2007 a jejich
výsledcích. Zároveň informoval o relativním pořadí jednotlivých fakult VŠ v ČR. Zdrojem byly
informace na webové stránce MŠMT ČR www.vyzkum.cz a výroční zprávy příslušných institucí.
V diskusi vystoupili: doc. Heger, prof. Vlček, prof. Waisser.
ad 7

ad 8 R ů z n é :
1. Prof. Dršata předloţil vědecké radě návrh na rozšíření rady garantů studijních programů
Zdravotnická bioanalytika o PharmDr. Petra Jílka, CSc. a dotyčného blíţe představil.
Výsledek tajné volby:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
23 kladných hlasů
/UK-FaF HK/

Závěr:Vědecká rada souhlasí s předloţeným návrhem.
2. Doc. Dušek předloţil vědecké radě návrh na rozšíření komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru
Farmakognosie o PharmDr. Tomáše Siatku, CSc. a dotyčného blíţe představil.
Výsledek tajné volby:
PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
21 kladných hlasů
/UK-FaF HK/

Závěr:Vědecká rada souhlasí s předloţeným návrhem.
3. Doc. Doležal M. informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační
práce a udělení titulu Ph.D. v oboru Farmaceutická chemie Mgr. Kamilu Kopeckému a seznámil
vědeckou radu s protokolem o obhajobě. V diskusi vystoupil doc. Klimeš.
4. Doc. Řehula informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a
udělení titulu Ph.D. v oboru Farmaceutická technologie Mgr. Lence Horálkové a Mgr. Michaele
Mádlové a seznámil vědeckou radu s protokoly o obhajobě.V diskusi vystoupil prof. Solich.
5. Prof. Vlček informoval vědeckou radu o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a
udělení titulu Ph.D. v oboru Klinická farmacie Mgr. Jitce Pokladníkové a Mgr. Evě Tlusté a
seznámil vědeckou radu s protokoly o obhajobě.
6. Prof. Palička se pochvalně vyjádřil k vystoupení a habilitační přednášce dr. Nachtigala před
Vědeckou radou UK-LF HK.
7. Prof. Mlynarčík vyzdvihl vystoupení doc. Hrabálka v rámci řízení ke jmenování profesorem před
Vědeckou radou UK v Praze jako vystoupení na vysoké profesionální úrovni.

Usnesení Vědecké rady UK v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Vědecká rada schvaluje:
1/09 Zápisy z vědecké rady ze dne 21. 10. 2008 a 16. 12. 2008.
2/09 Zahájení řízení ke jmenování profesorem s doc. MUDr. Radomírem Hrdinou, CSc. v oboru
Humánní a veterinární farmakologie a schvaluje hodnotící komisi ve sloţení :Prof. PharmDr.
Ing. Milan Lázníček, CSc., prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., prof. MUDr. Jan Bultas,
CSc., prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. Předsedou komise
byl zvolen prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
3/09 Ţádosti o udělení akreditace se čtyřletou standardní dobou studia pro doktorský studijní
program Farmacie, obor Farmaceutická technologie, Farmakognosie, Klinická farmacie,
Sociální farmacie a lékárenství, Toxikologie přírodních látek a ţádost o prodlouţení akreditace
s tříletou standardní dobou studia pro doktorský studijní program Farmacie, obor
Gerontofarmacie.
4/09 Návrhy doporučených učebních plánů pro ak. rok 2009/2010 pro magisterský studijní program
Farmacie a pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Zdravotnická
bioanalytika.
5/09 Návrh na rozšíření rady garantů studijních programů Zdravotnická bioanalytika o PharmDr.
Petra Jílka, CSc.
6/09 Návrh na rozšíření komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Farmakognosie o PharmDr.
Tomáše Siatku, CSc.
Vědecká rada bere na vědomí:
7/09 Sdělení děkana fakulty.
8/09 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR.
9/09 Informaci o ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce a udělení titulu doktor ve
zkratce Ph.D.: Mgr. Kamilu Kopeckému, Mgr. Lence Horálkové, Mgr. Michaele Mádlové,
Mgr. Jitce Pokladníkové, Mgr. Evě Tlusté.
10/09 Termín příštího zasedání Vědecké rady : úterý 16.6.2009.
Usnesení Vědecké rady UK v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
ze dne 14. dubna 2009 s c h v a l u j i.

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

