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Mgr. Zuzana Ptáčková rozená Neumanová nastoupila do prezenční formy doktorského studia 

v oboru Farmakologie a toxikologie na Katedru farmakologie a toxikologie FaF UK v říjnu 

2011 poté, co v témže roce ukončila studium Farmacie na stejné fakultě. Ihned se intenzivně 

zapojila do výzkumu Skupiny experimentální farmakologie a lékových interakcí, přičemž její 

hlavní zaměření bylo studium interakcí antiretrovirálních látek s lékovými efluxními 

transportéry v placentě.  

Během doktorského studia složila čtyři dílčí zkoušky a v únoru 2014 pak i státní doktorskou 

zkoušku. V roce 2011 podala návrh na tříletý grant GAUK s názvem “Studium transplacentární 

farmakokinetiky antiretrovirálních léčiv emtricitabinu, tenofoviru a tenofoviru disoproxil 

fumarátu; interakce s lékovými efluxními transportéry”, který byl přijat k financování a posléze 

i roce 2014 úspěšně dokončen. Zároveň byla také členkou řešitelského kolektivu projektu 

GAČR s názvem “Transplacentární farmakokinetika antiretrovirálních léčiv; interakce s 

efluxními transportéry”. Nelze také opomenout důležitý fakt, že v rozsahu dva 

semináře/semestr vedla v letech 2013 – 2014 výuku seminářů z Farmakologie I a Farmakologie 

II, přičemž její způsob výuky byl studenty hodnocen pozitivně. 

V roce 2015 Mgr. Ptáčková ještě pod svým rodným jménem Neumanová absolvovala relativně 

krátkou, ale za to pracovně velmi intenzivní, jednoměsíční zahraničních stáž na institutu 

“Maternal and Fetal Health Research Centre, Institute of Human Development, University of 



 

 

 

Manchester, St. Mary’s Hospital, Central Manchester, University Hospitals NHS Foundation 

Trust, Manchester Academic Health Science Centre”, kde se učila ex vivo metodu založenou na 

akumulaci léčiv fragmenty vilózní tkáně lidské placenty. Zároveň zde získala řadu cenných 

výsledků pro vědeckou práci zabývající se interakcí antiretrovirotik s placentárními 

nukleosidovými transportéry, která je v současné době připravována k publikaci a není tedy ani 

součástí dizertační práce.  

Tento experimentální postup posléze úspěšně přenesla i do laboratoří Skupiny experimentální 

farmakologie a lékových interakcí. Kromě této nové metody, zvládla i široké spektrum dalších 

experimentálních postupů, které jsou v naší skupině rutinně využívány, jako jsou RT-PCR, 

experimenty na buněčných kulturách, western blot a zejména pak duální perfúze potkaní 

placenty, kde byla její úloha nezastupitelná.  

Její aktivní přístup k vědecké práci se samozřejmě promítl i do publikačních úspěchů. Stala se 

autorkou nebo spoluautorkou šesti publikací (3x první autor, celkový IF = 20,6) a sběratelkou 

posterových ocenění na zahraničních konferencích. V roce 2015 ji byla udělena cena za nejlepší 

práci v kategorii experimentální farmakologie České společnosti pro experimentální a klinickou 

farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně za práci „Interactions of 

tenofovir and tenofovir disoproxil fumarate with drug efflux transporters ABCB1, ABCG2, and 

ABCC2; role in transport across the placenta“ publikovanou v prestižním časopise AIDS 

(IF[2014]=6,41). Její práce byla k 10. 2. 2016 citována 15 krát (bez autocitací). 

Závěrem mohu konstatovat, že Mgr. Ptáčková byla vědecky, a co je důležité i lidsky, perfektně 

fungující součástí naší výzkumné skupiny, jejíž působení na Katedře farmakologie a 

toxikologie je spojeno s rozšířením metodického portfolia, rozšířením vědeckého záběru, řadou 

již publikovaných a řadou ještě nepublikovaných prací a také asi již nezopakovatelnou spoustou 

životních zážitků. 

 

V Hradci Králové 10. 2. 2016 

 

Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. 

PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. 

 

 

  


