
Papírek jako nosič účinné 
látky je dost netypická  
forma. Jak vás to napadlo?
Když jsem dostudovala VŠCHT 
v Praze, začala jsem pracovat 
ve společnosti, kde jsem se dosta-
la k nanotechnologiím. Nejdřív 
to byly technické aplikace, jako 
filtrace, které teď můžeme vidět 
například v nanorouškách či 
respirátorech. Protože mě to ale 
od dětství táhlo k biologickým 
vědám a potkala jsem ve správný 
okamžik správné lidi, myšlenky 
se propojily a zrodil se tak nápad 
užití nanotechnologií ve farmacii, 
tedy přesněji řečeno papírku s ob-
sahem léčiva, který by se vložil 
do úst. To je poměrně opomíjený 
způsob, ale z farmaceutického 
hlediska nabízí velké množství 
výhod.
Jakých? 
Zjednodušeně rychlost účinku, 
jednoduchost podání a šetrnost. 
Po vložení do úst se papírek s lé-
čivem během velmi krátké chvíle 
rozpustí a uvolní léčivo. Za tu 

dobu, co pracuji ve farmacii, jsem 
zjistila, že je obrovské množství 
lidí, kteří mají problém polykat 
tablety či kapsle, a nejsou to jen 
staří lidé a děti, ale i velká část 
dospělé populace. Takže to, že 
nemusíte nic zapíjet a polykat, 
je obrovský benefit. Dalším be-
nefitem je to, že léčivo jde přímo 
do krve a nemusí jít do žaludku, 
do jater. Tím pádem je šetrnější, 
což pochopitelně běžný pacient 
vůbec netuší. Z klinických studií 
jsme zjistili, že tím, že jde léčivo 
přímo do krve, tak ho tam stačí 
dávat mnohem méně, a tudíž je 
pak mnohem nižší riziko různých 
vedlejších účinků.
To zní úžasně. Už se testuje? 
Pokud se bavíme o léku na covid, 
bude se testovat v USA a doufej-
me, že i u nás. Ve studii budou pa-
cienti, u kterých je prokázána pří-
tomnost nového typu koronaviru 
v těle pomocí PCR testu, a pokud 
spadají do nějaké rizikové kate-
gorie, jako je nadváha, vysoký 
krevní tlak, diabetes. Těm by se 

měl lék co nejdříve podat a měl by 
zabránit vážnějším projevům.
Kdy vás to napadlo?
Ten proces se dá rozdělit do dvou 
úrovní. Ta první je samotná lé-
ková forma, kterou jsme nazvali 
papírek, aby to bylo srozumitelné 
pro lidi. Na vývoji technologie 
jsem začala pracovat už v roce 
2008. V roce 2014 jsem založila 
farmaceutickou společnost a od té 
doby jsme začali papírek s kolegy 
vyvíjet pro farmaceutické podání.
To je dost dlouhá doba…
Je to nová léková forma, a to ob-
náší velké množství úkonů, které 
je třeba udělat, abychom splnili 
veškeré požadavky příslušných 
lékových agentur.
Spolupracovali jste s někým 
ze zahraničí?
Ne. Vývoj papírku je čistě česká 
záležitost. 
Kdy jste začali přemýšlet, že 
se dá papírek využít i jako lék 
na covid?
Loni v březnu. Jednak jsme už 
měli nějaká výzkumná data 

z jiných typů přípravků, a pak 
přišel impulz ze zahraniční far-
maceutické společnosti, jestli 
bychom se nechtěli zapojit do vý-
voje a následně do výroby léku 
na covid. A protože jsme věřili 
v použitelnost naší technologie 
i v této oblasti, tak jsme si řekli, 
proč ne.
Co je hlavní zbraní toho léku?
Přípravek má za úkol podpořit 
správným směrem imunitní 
reakci těla, aby nedocházelo 
k rozvoji cytokinové bouře, jejímž 
následkem je syndrom akutní 
dechové tísně. Předpokládáme, že 
díky mechanismu účinku může 
fungovat i pro jiné typy mutací 
nebo jiné virové částice. 
A kdy se tedy dočkáme?
V podstatě záleží na procesu 
schvalování státní autoritou. Jsme 
teď v procesu dokládání doku-
mentace v USA a zahájili jsme 
i jednání se Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv. Byli bychom rádi, 
aby to bylo co nejdříve, ale nedá 
se to předjímat.

Vymyslela unikátní technologii pro podávání léků formou 
papírku. Ten se vloží do úst, rozpustí a uvolní léčivo. Je to rychlé, 
jednoduché a šetrnější k tělu než tablety či kapsle. Právě se chystají 
klinické studie papírku s lékem proti covidu. TEXT IVANA AŠENBRENEROVÁ
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jsem byla
trochu jiná

Vždycky Denisa 
STRÁNSKÁ

Přesto, dokážete to odhad-
nout? Půl roku? 
Jsem optimistka, jinak bych ne-
mohla dělat práci, kterou dělám 
a která je někdy docela šílená. 
Já bych tomu chtěla věřit, oče-
kávala bych ale, že v USA to 
bude dřív.
Kde všude se dá ještě papír-
ková forma využít?
V různých terapeutických oblas-
tech. Pracujeme na léčbě bolesti, 
migrény, erektilní dysfunkci či 
nevolnosti při onkologické léčbě. 
Takže potenciál papírku je skuteč-
ně dost velký.

Zmínila jste, že na vývoji 
papírku pracujete od roku 
2014. Získat patent asi není 
snadné…
To není. Vybojovat ho bylo velmi 
náročné. Obzvláště v USA, ale 
i v Evropě. Celý ten proces uděle-
ní patentu trval šest let.
Taková doba je běžná?
Víceméně ano. Funguje to tak, 
že podáte patentovou přihlášku 
a pak vám chodí neustále něja-
ké připomínky od jednotlivých 
patentových úřadů. Vy na ně 
musíte odpovídat, vysvětlovat, 
proč ten váš systém je jiný a lepší. 

Jsme proto velmi pyšní, že patent 
máme, protože v podstatě chrání 
technologii, jakým způsobem vy-
rábět ten papírek. A technologie 
je výjimečná. Už fakt, že jí byl 
udělen patent, potvrzuje, že do té 
doby nebylo na trhu nic podobné-
ho. Ovšem za tím stojí léta obrov-
ské dřiny.
Asi se zeptám hloupě, ale 
dokud není udělen patent, 
nemůžete dál bádat?
Určitě můžete. U ochrany know 
how to funguje tak, že podáte 
patentovou přihlášku a v době 
podání už jste vlastně určitým 

způsobem chráněni před konku-
rencí. Udělení patentu je už taková 
třešnička na dortu.
Jak jste se vlastně dostala 
k farmacii?
To je docela zajímavý příběh. Moje 
máma říká, že jsem jí tvrdila, že 
až budu velká, tak vymyslím lék 
na rakovinu. Už v útlém dětství 
jsem byla šmrncnutá vědou, a pro-
tože pocházím z Moravy, kde se 
konaly hojně zabijačky, tak jsem 
vždycky na tajňačku ukradla něja-
ký orgán a ten jsem si pitvala.
To jste byla trošku za podivín-
ku, ne?
Určitým způsobem ano. Vždycky 
jsem byla trošku jiná i v dětském 
kolektivu. Měla jsem zrzavé vlasy, 
brýle a rovnátka. V té době šílená 
kombinace. K tomu přidejte fungu-
jící mozek.
Vzpomínáte si, co prvního jste 
pitvala?
Srdce. Mimochodem, prasečí mo-
del je považovaný za jeden z nej-
lepších, který se využívá v medicí-
ně i farmacii.
Vy jste ale nejprve vystudo-
vala organickou chemii…
Už na VŠCHT jsem se ale dostala 
k léčivům, jakým způsobem je 
syntetizovat, jak fungují. Zajímalo 
mě to, a když se mi narodila dcera 
a byly jí tři měsíce, byla jsem nato-
lik šílená, že jsem jela na přijímač-
ky do Hradce Králové na farmacii, 
abych si splnila svůj sen.
Založila jste farmaceutickou 
společnost, jste odbornice 
na nanotechnologie, přesto 
je ve vědě stále málo žen. 
Myslíte, že je to proto, že muži 
vědci nechodí na mateřskou?
Souhlasím. Dělat reálnou vědu 
je náročné. A dělat reálnou vědu 
v komerčním světě je ještě nároč-
nější, protože když lítám po světě 
na různé farmaceutické konference 
a jiné události, tak se tomu mu-
sím smát. Je tam třeba třicet tisíc 
návštěvníků a já si tam připadám 
jako mezi tučňáky. Muži v oble-
cích, a jestli je tam jedno procento 
žen, tak možná přeháním. A pro 
mě je to mnohdy náročné vést 
jednání s farmaceutickými spo-
lečnostmi, protože ze sta procent 
jsem byla vždy postavená proti 
muži. A to je náročné.
Proč? Měla jste pocit, že vás 
jako ženu neberou? Že mezi 
vámi není rovnost?
To si myslím, že určitě. Je totiž 
mnohem náročnější zaujmout 
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muže z pozice ženy vědkyně, 
i když máte velmi slušné výsledky 
v ruce, než když proti němu stojí 
jiný muž, třeba v letech, s šedivý-
mi vlasy a vousy.
Čím tedy musíte zaujmout? 
Výsledky a daty, které máte, svou 
neústupností a vytrvalostí.
Proč věda potřebuje ženy?
Potřebuje je proto, že ženy uvažují 
a jednají jinak než muži, což se 
odráží i ve výzkumu. Ženy vědky-
ně musí být většinou ambiciózní 
a musí mít vnitřní motor, který 
je pohání dopředu. Mají také 
výborně zvládnutý time mana
gement, protože pečují o děti, 
rodinu. Efektivita, s jakou ženy 
přemýšlejí a pracují, je to, co je 
odlišuje od mužů. Proto do vědy 
patří a mají v ní své místo. Škoda, 
že těch míst není tolik, kolik by si 
zasloužily. 
Není to taky proto, že dívky 
nechtějí studovat technické 
obory?
Studovat technický obor je velmi 
náročné. Možná i to je důvod, 
proč ženy inklinují k humanitním 
vědám. K nám do firmy se hlásí 
velmi málo žen. Když si vezmete 
farmacii, velká část studentů 
skončí v lékárnách a jen malé 
procento v reálném výzkumu 
nebo farmaceutické výrobě. 
Většina těch, kteří se účastní 
pohovorů, jsou muži. A to je ško-
da. Je málo uchazeček, které by 
chtěly pracovat ve farmaceutické 
společnosti. 
Zlomí se to někdy?
Těžko říct, i když teď studenti, 
kteří vycházejí z vysokých škol, 
jsou jiní. Je vidět velký rozdíl 

především v jejich sebevědomí. Ať 
jsou to muži, nebo ženy. To sebe-
vědomí jim může mnohem snáze 
otevřít cestu k vědě. Být žena 
vědkyně znamená mít poměrně 
slušné sebevědomí a ambice.
Myslíte, že ženy vzdávají ka-
riéru ve vědě i kvůli  
mateřství?
Je to jeden z důvodů. Věda je 
časově náročná. Zvláště když se 
bavíme o komerčním světě, kde 
čas, troufám si říct, běží jinak 
než v akademické oblasti. Čas 
jsou peníze. Musíte pracovat 
velmi rychle a zároveň efektivně, 
což ženám zajisté dobře jde, ale 
ten čas tam chybí, protože péče 
o dítě ho vyžaduje též. A to se 
mnohdy neslučuje. I proto se 
možná na ženu, která chce dělat 
reálnou vědu, pohlíží skrze prsty.
Jak rychle se vám podařilo 
po porodu vrátit k výzkumu?
Já jsem vlastně nepřestala pra-
covat, v podstatě hned, jakmile 
jsem přišla z porodnice, jsem 
byla u počítače. Naštěstí mám 
výbornou rodinu a přátele, kteří 
mi pomohli. Měla jsem i podporu 
zaměstnavatele, který mi umož-
nil, abych nepřestala pracovat. 
A hlavní myšlenka toho papírku 
vznikala v době mého těhoten-
ství a hned po porodu. Navíc 
jsem asi zvláštní případ, který 
dokazuje, že to jde a že se u toho 
dá dokonce udělat doktorát 
a založit od nuly farmaceutickou 
společnost. Ale myslím, že je to 
hlavně o vnitřním přesvědčení 
a nastavení. Jistě, za tu dobu, co 
to dělám, se vyskytla i spousta 
překážek…

Jakých?
Jedna z největších byla zaujmout 
jako žena vědkyně protistranu 
do té míry, že si mě bude chtít 
vyslechnout. My jsme v kontak-
tu s největšími světovými hráči 
na poli farmacie!
Nemáte někdy trému, když 
s nimi jednáte?
Teď už ne, zvykla jsem si. Člověk 
se vyvíjí, navíc máme víc a víc 
důkazů o tom, jak ten papírek 
funguje. Možná i s věkem si člověk 
nastaví jinak hranice a začne svět 

vnímat jinak. A pak tu byl jeden 
velký pád, který mě silně ovlivnil.
O co šlo?
Byl to zdravotní pád. A dost 
strmý. Před třemi lety jsem si 
objevila v prsu bulku. Naštěstí 
to byl nezhoubný nádor, ale v ten 
moment, když jsem se to do-
zvěděla, jsem nevěděla, co bude 
dál. Najednou jde práce stranou 
a jste tu jen vy jako osoba, čekáte 
na operaci, histologii. To si my-
slím, že byl zásadní bod v mém 
životě. Jakmile jsem se pak po-
stavila zpátky na nohy, všechno 
pracovní začalo fungovat jinak.

Jak jinak? 
Řekla bych, že jsem se jinak pře-
nastavila. Řekla jsem si, dobře, 
jsem žena, která v profesním ži-
votě něco dokázala, bylo to těžké 
se k tomu dopracovat, protože 
jsem člověk, který tak trochu pře-
hlíží svoje úspěchy. Všechno jsem 
brala jako samozřejmost. 
Málo jste se chválila…
Vlastně vůbec. A ve chvíli zdra-
votního pádu mi to všechno do-
šlo. Že jsem ušla slušný kus cesty 
a že není potřeba se stresovat při 
jednání s protistranou, kdy proti 
mně sedí pět šest mužů a mám je 
přesvědčit o tom, co mám v ruce. 
Všechno do sebe zapadlo.
Vy jste po nemoci dokonce 
odjela do Tibetu. 
Jela jsem tam v rámci třítýden-
ního kurzu s malou skupinkou 
lidí, kde jsme se setkali s místním 
léčitelem, který nás učil jiné pojetí 
zdraví, medicíny a farmacie. To 
východní, tibetské, které je staré 
tisíce let. Ve výšce 4500 metrů nad 
mořem jsme sbírali bylinky a pak 
jsme si míchali vlastní tablety. 
Jste opravdu zvláštní  
farmaceutka…
Já to říkám pořád, že jsem jiná. 
Ostatně, když se podíváte na ten 
papírek, tak jsem se ho snažila 
vymyslet tak, aby přinesl lidem 
mnohem více užitku. Aby v něm 

bylo méně chemických látek, aby 
šlo léčivo přímo do krve, nezatěžo-
val se lidský organismus víc, než je 
potřeba. Aby respektoval tělo a to, 
co se v něm děje. Do všeho, co dě-
lám, se promítá východní myšlení.
Co všechno vám pobyt 
v Tibetu dal?
Celý ten kurz přípravy tibetské 
medicíny byl úžasný a mně jako 
člověku hodně pomohl. Nabil 
mě, ukázal jinou perspektivu. 
Odrazila jsem se díky tomu 
po operaci ode dna a dostala jsem 
se zpátky nahoru. Vše se děje 
ve správný čas a okamžik. ●

rozhovor

Učil nás jiné pojetí 
zdraví, medicíny 
a farmacie. To východní, 
tibetské,staré tisíce let.

DENISA STRÁNSKÁ (40)
• Pochází z Moravy, z malého města 
Kojetín.
• Po gymnáziu vystudovala 
organickou chemii na VŠCHT v Praze 
a později farmacii v Hradci Králové.
• Je odbornicí na nanotechnologie 
a jejich uplatnění v medicíně 
a farmacii. 
• Je spoluautorkou řady patentů 
a odborných publikací.
• V roce 2014 založila v Liberci 
farmaceutickou společnost InStar 
Technologies.
• Spolu s kolegy dokončili vývoj 
experimentálního léku proti 
koronaviru.
• Má dvanáctiletou dceru, miluje 
cestování, východní kulturu, běh 
a koně.


