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• Zajímá vás, jak vzniká nový lék?
• Chcete vědět jakou roli při tom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady?
• Zajímá vás zdravotnictví a farmaceutický průmysl z různých pohledů: z ekonomického, vědeckého, etického a

společenského hlediska?
• Máte zájem otevřeně prodiskutovat etické aspekty vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků?

Připravili jsme pro Vás sérii seminářů se zkušenými odborníky z praxe, které pomáhají nahlédnout pod pokličku
farmaceutického průmyslu a komplexně mapují otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich
výzkumu, přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, až po
pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků.

Cílem předmětu je
• přispět k vyšší informovanosti studentů Univerzity Karlovy o principech výzkumu, vývoje, výroby a podávání

farmaceutických přípravků
• a zvýšit jejich zájem o oblast farmaceutického průmyslu a možnosti uplatnění v něm.
Velký důraz bude kladen na dostatečný prostor pro dotazy a diskusi.
Co o kurzu říká absolventka?

   Nela Klímová , mikrobioložka, absolventka kurzu SFP, LS 2021
„ Fascinuje mě celý proces vývoje léků a jejich uvádění na trh. Teď už mám představu, co vše to obnáší,“   a
dodává: „ Nejde o získávání odborných znalostí, ale o uvedení do světa farmaceutického průmyslu. Na to   není třeba
být lékařem nebo farmaceutem, dokonce ani přírodovědcem.   Jde o téma, které má přesahy do celé společnosti
a dokáži si představit, že by mohlo zajímat také řadu studentů humanitních oborů, "  ? Celý rozhovor s Nelou Klímovou
si můžete přečíst   ZDE .

Co se v kurzu dozvíte?
Vedle komplexního vhledu do farmaceutického průmyslu, se v kurzu dozvíte:
• o složitosti vývoje léků a jací aktéři v tomto procesu figurují;
• jak funguje proces klinického výzkumu;
• jak se testují nové léky včetně lékových interakcí;
• jak se určuje cena léků a zajišťuje jejich dostupnost na trhu;;
• jaké jsou etické a právní aspekty uvádění nových léků na trh
• jaké jsou v tomto odvětví příležitosti (včetně těch kariérních) a kam směřuje (trendy).

Pro koho je kurz určený a vstupní požadavky 
• V předmětu jsou vítání VŠICHNI studenti UK napříč obory a fakultami.
• Kurz je obzvlášť vhodný pro ty, kdo zvažují možnost budoucího uplatnějí v oblasti zdravotnictví, v

biotechnologickém nebo farmaceutickém průmyslu.

• Vstupní požadavky nejsou stanoveny.
Jak burz probíhá?

https://www.linkedin.com/in/nela-kl%C3%ADmov%C3%A1-3366111a1/
https://www.ukforum.cz/rubriky/academia/8070-mikrobiolozka-kurz-mi-ukazal-svet-mimo-akademickou-bublinu
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• Kurz se skládá ze 12 seminářů; každý rok se začíná v říjnu a končí v lednu.
• Semináře se budou konat každou středu počínaje 5. 10. 2022, a to v době od 14.30 do 16.00 hod. v prostoru

Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1), učebna 2D.

Témata seminářů:
Program kurzu je rozdělen do 4 tématických bloků.
1/ Lékařsko-přírodovědný blok
5. 10. 2022, 14.30-16.00
Farmaceutické společnosti – od originálu ke generiku 
PharmDr. Josef Suchopár, ředitel společnosti DrugAgency, a.s. 

12. 10. 2022, 14.30-16.00
Klinické studie ve farmacii 
PharmDr. Zdeněk Chmelík, Clinical Research Site Manager, TWMA s.r.o.; Quality Manager, MS Pharm s.r.o. 

19. 10. 2022, 14.30-16.00
Pravidla odborné komunikace od firmy k lékařům 
Mgr. Alena Machuldová, Medical Advisor Hematology-Oncology & Solid Oncology, Takeda  
2/ Ekonomický blok
26. 10. 2022, 14.30-16.00
Health Technology Assessment a farmakoekonomika 
PharmDr. Jiří Klimeš, PhD., MBA, předseda České společnosti pro farmakoekonomiku a HTA 

2. 11. 2022, 14.30-16.00
Market Access – jak se dostává lék na český trh?  
MUDr. Milan Matis, konzultant ve farmaceutickém průmyslu 

9. 11. 2022, 14.30-16.00
Příběh farmaceutické společnosti Zentiva 
doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., konzultant vývoje API, Zentiva 
 3/ Právní a společenský blok  
16. 11. 2022, 14.30-16.00
Etické a právní aspekty vztahu lékař – výrobce 
Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) 

23. 11. 2022, 14.30-16.00
Léky jako součást rozpočtu zdravotnického systému 
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF

30. 11. 2022, 14.30-16.00
Cesta tam a zase zpátky: mé zkušenosti z biotech průmyslu ve Velké Británii a Česku 
Ing. Šárka Pěchoučková, CMC Manager, SOTIO 

4/ Farmaceutický blok  
7. 12. 2022, 14.30-16.00
Lékové interakce 
PharmDr. Josef Suchopár, ředitel společnosti DrugAgency, a.s. 

14.12.2022, 14.30-16.00
Role náhody při objevování nových léků 
doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., konzultant vývoje API, Zentiva 

4.1.2023, 14.30-16.00
Podnikání a digitalizace lékárenství 
Martin Kasa, entrepreneur & co-founder, Pilulka.cz

Změna programu vyhrazena. Pořadí přednášek je zatím předběžné a může se měnit.
Co vás na kurzu čeká?
• Setkáte se s odborníky z praxe.
• Seznámíte se s tématy spojenými s celým procesem vzniku léčivých přípravků.
• Budete mít prostor se ptát a diskutovat.
Jaká je atestace?
• Zápočet je podmíněn
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• min. 80% účastí na seminářích
• a písemnou zpětnou vazbou k obsahu, srozumitelnosti a přínosu seminářů = vyplnění hodnotících dotazníků

• Úspěšné splnění požadavků semináře je hodnoceno 2 kredity
Jak se zapsat?
• Studenti se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je   TVOL0005 .
• Zaměstnanci a doktorandi UK se přihlašují přes Vzdělávací portál.

Za splnění kurzu získají:
• Zapsaní studenti UK

• 2 kredity
• certifikát o absolvování

• Účastníci zapsaní přes Vzdělávací portál UK a další zájemci
• certifikát o absolvování
• digitální odznak (badge)

Chcete se na něco zeptat?
Kontaktujte Petru Oslovičovou
Mail:   petra.oslovicova@ruk.cuni.cz
Mobil: +420 775 017 675

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=TVOL0005
mailto:petra.oslovicova@ruk.cuni.cz

