
 

Vědecké oddělení 
Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 

tel. (+420) 495 067 432 

e-mail: vedecke@faf.cuni.cz 

www.faf.cuni.cz/vedecke 

V Hradci Králové dne 9. ledna 2018 

Vyřizuje: Mgr. Dita Dršatová 

 

Výpis ze zasedání Vědecké rady 
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové  
Univerzity Karlovy dne 12. prosince 2017 

Jmenování PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D. docentem 

Vědecké radě byl předložen k vyjádření návrh na jmenování PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D., 

odborného asistenta Katedry Katedry organické a bioorganické chemie Farmaceutické fakulty 

v Hradci Králové Univerzity Karlovy, docentem pro obor Farmaceutická chemie. Dne 

12. prosince 2017 byli členové Vědecké rady rovněž seznámeni se stanoviskem habilitační komise. 

 

Na veřejném zasedání Vědecké rady za účasti členů habilitační komise a dvou oponentů dr. Roh 

obhajoval habilitační práci na téma: „Příprava a studium antituberkuloticky účinných látek 

ze skupiny dusíkatých heterocyklů“ a přednesl habilitační přednášku na téma: „Nové strukturní 

typy antituberkulotik v preklinické a klinické fázi vývoje“. 

 

Dr. Roh prokázal velmi dobré pedagogické schopnosti, vyjadřoval se jasně, logicky a srozumitelně 

a na dotazy diskutujících a oponentů reagoval pohotově, velmi erudovaně a s přehledem. V rámci 

vědecké rozpravy s dotazy vystoupili: prof. Hrabálek (informoval o vynikajících výsledcích dr. Roha již 

při studiu a rovněž o jeho skvělém působení ve výzkumu), prof. Doležal (položil dotaz 

na metabolizaci látek obsahujících síru a na případnou izolaci metabolitů), prof. Csöllei (plány 

nahrazení cyklu karboxylovou skupinou) a dr. Zitko (plány na využití dockingové studie pro návrh 

nových látek).  

 

Na zasedání byla Vědecká rada seznámena s hodnocením přednášky dr. Roha, které přednesl 

prof. Solich. Přednáška byla členy pracovní skupiny Vědecké rady pro její posouzení prof. Solichem, 

prof. Hrdinou, doc. Junem a prof. Wsólem hodnocena jako výborně připravená a uchazečem velmi 

dobře přednesená. Proto členové komise doporučili členům Vědecké rady návrh na jmenování 

docentem podpořit. V diskusi dále vystoupili: prof. Hrabálek (jednoznačně podpořil uchazeče jako 

velmi schopného a perspektivního pracovníka), prof. Štaud (uvedl, že studenty je dr. Roh hodnocen 

velmi dobře), doc. Šimůnek (vyzdvihl vysokou odbornost dr. Roha s velkým přesahem do biologické 



 

 

části výzkumu a rovněž ocenil jeho velké organizační schopnosti a ochotu) a dr. Grodza (uvedl, že 

lékárníkům dr. Roh také vždy velmi hodnotně přiblížil danou problematiku). 

 

Na základě zhodnocení habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce, Vědecká rada v tajném 

hlasování rozhodla následovně: z 28 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 28 kladných hlasů. 

 

 

 

Stav hlasování 

Počet členů VR fakulty celkem 38 

Počet přítomných členů VR fakulty 28 

Počet kladných hlasů 28 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 0 

Počet neplatných hlasů 0 

 

 

 

Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada navrhla děkanovi fakulty předložit 

rektorovi Univerzity Karlovy návrh, aby PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D. jmenoval docentem 

pro obor Farmaceutická chemie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Děkan fakulty 

 

 


