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 Disertantka je absolventkou Pedagogické fakulty Hradec Králové (v 

současnosti Univerzita Hradec Králové) v oboru biologie-pedagogika, 

psychologie. Studium ukončila v roce 1991. Na Farmaceutickou fakultu byla 

přijata v roce 1994 a působila jako asistent na Katedře biologických a 

lékařských věd, později (1998) jako odborný asistent na témže pracovišti. Její 

hlavní pracovní náplní bylo a je vedení praktických cvičení a seminářů 

z Morfologie a fyziologie člověka a Patologie u všech studijních programů. 

Během tohoto působení vypracovala velmi pěkné grafické mikrolekce pro 

jednotlivá témata vyučovaných předmětů a podílela se na sestavení database 

kompletu testovacích otázek předmětů. V současnosti je řešitelkou grantu 

FRVŠ: Inovace předmětu Morfologie a fyziologie člověka, kde tyto aktivity 

intenzivně využívá pro zkvalitnění výuky posluchačů Farmacie a Zdravotnické 

bioanalytiky.  

 

 Doktorské studium zahájila dne 1.10.1996 v oboru Farmakologie a 

toxikologie. Nosné téma disertační práce:  

 

Poruchy metabolismu glycidů způsobené postižením CNS a jejich 

farmakologické ovlivnění  

 

zpracovala po experimentální stránce pod vedením školitele specialisty, 

Doc.MUDr.PhDr.Věroslava Goldy,CSc., a školitele Doc.RNDr.Vladimíra 

Semeckého,CSc. Během studia vykonala tyto zkoušky: 

 

Fyziologie 29.9.1998 

Patologická fyziologie 4.4.1997 

Základy farmakologie 16.9.1999 

Patobiochemie 28.6.2000 

Anglický jazyk 9.7.2001 

Farmakologie-systém 19.9.2003 

Státní doktorská zkouška z farmakologie 31.3.2004 

 

 Pro přípravu experimentu vykonala krátkodobou stáž na SAV Bratislava – 

Farmakologický ústav, kde se seznámila s metodologií operačních přístupů 

k modelovému vyvolání ischemie mozku u laboratorního potkana a pískomila. 

Vlastní experimentální práce byly provedeny na experimentálním pracovišti 

Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové v letech 1996-

2000. K přerušení zpracování výsledků a předložení práce došlo z vážných 



osobních důvodů – úmrtí pana Doc.V.Goldy,CSc. a z důvodů zdravotních 

kompikací disertantky. Aktualizovaná a přepracovaná verze disertační práce 

byla předložena na jaře akademického roku 2005/06. Vzhledem k překročení 

vymezeného času pro doktorské studium jí bylo studium ukončeno v roce 2004 

a ve stejném roce byla znovu přijata do doktorandského studia v oboru 

Farmakologie a toxikologie. Rozhodnutím kolegia jí byly uznány dílčí zkoušky i 

státní doktorská zkouška, takže se mohla naplno věnovat dopracování disertační 

práce, kterou předložila k oponentuře na jaře 2006.  

 

 Mgr.Zděnka Kudláčková do současnosti publikovala čtyři práce in 

extenso, z nichž jedna byla prezentována v zahraničním tisku (Slovensko). 

Ostatní publikace a abstrakta (celkem 11) jsou uvedeny v příloze autoreferátu 

disertantky.  

 

 Na výsledky získané v disertační doktorské práci Mgr.Kudláčková 

v současnosti navazuje ve spolupráci s pracovištěm JIP Neurochirurgické 

kliniky FN HK. Společně s pracovníky kliniky se podílí na řešení tématu „Vliv 

zavedeného standardu korekce hyperglykémie u pacientů s poraněním mozku 

úrazem, krvácením a po rupturách aneurismat“, kde zpracovává statistické 

výsledky retrospektivního hodnocení biochemických a klinických markerů od 

vybraných pacientů. 

 

 Závěr: působení mgr.Zděnky Kudláčkové na katedře považuji 

přínosné zejména v aktivitách pedagogických a doporučuji její disertační 

práci ke kladnému oponentnímu projednání. 
 

 

 

 

V Hradci Králové 10.5.2006 

       Doc.RNDr.Vladimír Semecký,CSc. 

 


