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● In memoriam – RNDr.
Věra Tomášková, CSc.
Slovenská farmaceutická spoloãnosÈ (SFS)
s hlbok˘m zármutkom
oznamuje, Ïe 19. mája
2016 v âesk˘ch Budûjovicích náhle zomrela jej
dlhoroãná ãlenka a b˘vala
vysoko‰kolská uãiteºka
Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského
(Fa F UK) v Bratislave,
pani RNDr. Vûra Tomá‰ková, CSc.
Zosnulá kolegyÀa, rodená Benediktová, sa narodila
4. júna 1933 v âesk˘ch Budûjoviciach. Absolvovala Farmaceutickú fakulta Masarykovej univerzity v Brne, na
ktorej v roku 1957 nadobudla kvalifikáciu promovaná
farmaceutka. Po promócii nastúpila na miesto analytika
do Krajského kontrolného laboratória v mieste svojho
rodiska. Po dvojroãnej praxi bola v roku 1959 prijatá na
miesto asistentky na Katedre farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Tu
zaãala pracovaÈ na oddelení kontroly lieãiv pod vedením
RNDr. PhMr. Milana Zahradníãka (1922–2009).
V roku 1960 po zlúãení farmaceutick˘ch fakúlt Brna
a Bratislavy, prechádza pracovaÈ na Katedru farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity
Komenského (FaF UK) v Bratislave. Na tomto pracovisku ako asistentka a neskor‰ie odborná asistentka pôsobila do roku 1991, kedy odi‰la do dôchodku.
Na Katedre farmaceutickej chémie (FaF UK) v roku
1966 vypracovala a obhájila rigoróznu prácu o fotometrick˘ch stanoveniach a stala sa doktorkou prírodovedy¨– RNDr. V roku 1973 obhájila dizertaãnú prácu Studium
fyziologicky
úãinn˘ch
látek
plynovou
chromatografií – Identifikace lokálních anestetík (zame-
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ranú na vyuÏitie plynovej chromatografie v anal˘ze
v lieãiv) a stala sa kandidátkou farmaceutick˘ch vied. Jej
‰koliteºom bol doc. DrPh. PhMr. Ladislav KÀaÏko, CSc.
(1923–2011). Závery z jej dizertaãnej práce okrem
pôvodn˘ch experimentálnych v˘sledkov vyústili do konkrétneho návrhu v‰eobecného liekopisného ãlánku pre
Doplnok âsL 3.
Pedagogicky pôsobila na úseku anal˘zy chemick˘ch
lieãiv, viedla praktické cviãenia kaÏdoroãne niekoºk˘ch
skupín ‰tudentov a priemerne dve diplomové práce. Jej
práca so ‰tudentmi bola hodnotená ako veºmi dobrá. ·tudentov viedla k samostatnosti v práci i v myslení. Mala
zásluhu na modernizácii praktick˘ch cviãení a na zavádzaní nov˘ch progresívnych metód anal˘zy lieãiv.
Neskor‰ie bola poverená aj predná‰aním a skú‰aním
predmetu anal˘za chemick˘ch lieãiv. Pre potreby v˘uãby sa podieºala ako autorka alebo spoluautorka na napísaní a vydaní 6 titulov skrípt a to: v roku 1963 Úvod do
kontroly chemick˘ch lieãiv. Skú‰ky na ãistotu; v roku
1969 Vybrané úlohy pre cviãenia z kontroly chemick˘ch
lieãiv; v roku 1980 Skú‰ky ãistoty lieãiv. Vysvetlenie liekopisn˘ch postupov; v roku 1982 Anal˘za chemick˘ch
lieãiv. Dôkaz chemick˘ch lieãiv a lieãiv˘ch prípravkov;
v roku 1991 Anal˘za pri urãovaní totoÏnosti neznámeho
lieãiva v praktickom cviãení a v roku 1993 Anal˘za chemick˘ch lieãiv. Stanovenie obsahu podºa âsL 4. Za toto
skriptum získala Cenu rektora UK.
Vo vedecko v˘skumnej ãinnosti sa zaoberala stanovením barbiturátov s pouÏit˘m zmesn˘ch indikátorov, delením purínov˘ch alkaloidov chromatografiou plyn – kvapalina, identifikáciou, stabilitou, ãistotou lokálnych
anestetík plynovou chromatografiou. Bola autorkou alebo spoluautorkou cez 40 pôvodn˘ch vedeck˘ch experimentálnych prác a 4 súborn˘ch referátov.
Zo zosnulou kolegyÀou sme sa rozlúãili v obradnej
sieni krematória v âesk˘ch Budûjoviciach 30. mája
2016.
âesÈ jej pamiatke.
J. âiÏmárik

