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4.2 Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. 

Narodil se 13. 9. 1943 v Dolním Bousově (okres Mladá Boleslav). 15 

Studium 

V roce 1965 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze - 

obor Obecná a experimentální biologie. 16 

Po studiích pracoval Vladimír Semecký jako vědecký asistent na katedře 

histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a to od 

roku 1965 do roku 1971. Poté přešel na nově vzniklou Farmaceutickou fakultu 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 1971 zde působil jako odborný asistent 

na katedře farmakologické propedeutiky (biologicko-morfologické oddělení). 16 

V roce 1988 získal titul kandidáta věd- CSc., vypracováním disertační práce na 

téma: Ontogenese mužských pohlavních buněk-elektron mikroskopická studie. Práce 

byla vytvořena pod vedením Prof. MUDr. J. E. Jiráska, DrSc v rámci externí aspirantury 

na Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. 16 

Od roku 1990 působil jako docent normální a patologické morfologie na 

katedře lékařských a biologických věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy 

v Hradci Králové. 16 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Od roku 1971 na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

přednášel a zkoušel morfologickou část farmakologické propedeutiky, vedl praktická 

cvičení a diplomové práce, externě vyučoval praktická cvičení z patologické anatomie 

na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od r. 1990 přednášel a zkoušel 

předměty morfologie a fyziologie člověka, patologie a patologicko-medicínská 

propedeutika v rámci pregraduálního studia farmacie a zdravotnické bioanalytiky, vedl 

soustavně diplomové práce dle výzkumného zaměření. 16 

V roce 1990 vystřídal doc. Semecký ve funkci děkana prof. RNDr. Dr.h.c. 

 

15 Evropský sociální fond, lektorský tým,  [online][cit 30. 8. 2017] Dostupné z < 

https://ris.uhk.cz/idv/zdravi/lektori.asp?id=4> 
16Materiály katedry biologických a lékařských věd FaF UK (prof. PharmDr. Petr Nachtigal, 

Ph.D.), zasláno e-mailem 14. 8. 2017 



 

Poznámka: V rigorózní práci byl chybně uvedený rok absolvování vysoké školy.  Nyní je správně 

v opravené verzi – rok 1965. 


