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Stanovisko školitele k průběhu doktorského studia PharmDr. Tomáše Bílka 

PharmDr. Tomáš Bílek nastoupil do doktorského studijního programu 1.10.2006. Začal 

studovat obor Toxikologie přírodních látek, téma „Cytotoxická antiprotozoární a antioxidační 

aktivita vybraných rostlinných metabolitů“. Experimentální práce byla spojena s prací 

v laboratoři buněčných kultur na LF UK v Hradci Králové. Doktorand však postupně více 

inklinoval ke klasické fytochemické analýze a systematické botanice a s touto myšlenkou také 

odešel v roce 2008 na půlroční stáž do Italie, University of Camerino, Fac. Pharmacy, Dpt. 

Enviromental Sciences, Sectio of Botany a Ecology. Tam zpracovával typické 

farmakognostické téma – Analýzu těkavých rostlinných metabolitů za využití moderních 

separačních a instrumentálních analytických metod. Po návratu požádal o změnu oboru na  

obor „Farmakognozie“. Oba předsedové OR a děkan fakulty přestup schválili k 1.10.2008. 

Školitel zůstal stejný. Název dizertační práce byl pozměněn na „Využití GC a SPME 

v analýze přírodních látek“.  

Doktorand v průběhu kombinované formy studia, kam přestoupil 1.10.2009, vykonal tři 

průběžné zkoušky a 16.3.2011 složil doktorskou zkoušku z oboru „Farmakognosie“. 

Z výsledků práce v italském Camerinu vzešly 3 publikace v zahraničních časopisech s impakt 

faktorem v rozsahu 1.66 – 3. Byly to tituly v: .; J. Sci.. Food Agric.;  Food Chem.;  Natural 

Product Research.  Doktorand byl v autorském kolektivu vždy uveden jako příslušník naší 

katedry. Doktorand po návratu ze zahraniční stáže a vykonání průběžných a 

doktorské zkoušky v experimentech dále nepokračoval. Po vydání poslední publikace 

zahrnující výsledky jeho italské studie (2012), začal pracovat na sepsání disertační práce, 

kterou v říjnu letošního roku předložil k obhájení.  

Doktor Bílek ve své době „předitalské“ vypracoval návrh a obdržel studentský grant GAUK, 

který později vrátil GA z důvodu odchodu na zahraniční stáž. V této době, přestože se více 

vyskytoval na LF, byl dobrým členem kolektivu doktorandů na naší katedře. Po návratu ze 

stáže byly jeho kontakty se školícím pracovištěm omezeny jen na občasné konzultace se 

školitelem. 



 

 

 

 

Jako školitel doporučuji dizertační práci Dr. Bílka k obhajobě. Výsledky, které získal prací na 

zahraničním pracovišti, jejichž původnost a kvalita je potvrzena vedoucím zahraničního 

pracoviště a především publikací v prestižních odborných časopisech, jsou přínosem pro příští 

vědecké bádání v oblasti fytochemie těkavých látek a chemotaxonomie ekonomicky 

perspektivních rostlin. 

Prof RNDr. Luděk Jahodář, CSc., školitel 

14.12.2013 

 


