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DENISA STRÁNSKÁ
Vystudovala organickou chemii 

na VŠCHT v Praze, na kterou později 
navázala doktorandským studiem 

farmacie na Univerzitě Karlově. 
Od roku 2005 se věnuje vývoji 

nových typů materiálů za použití 
nanotechnologií a od roku 2008 

se plně soustředí na vývoj nových 
nosičů léčiv. V roce 2014 založila 
farmaceutickou společnost, kde 
navázala na své letité zkušenosti 

v oblasti farmaceutického výzkumu 
a postupně přinesla veřejnosti novou 
lékovou formu tzv. papírek, který se 
rozpouští v dutině ústní a nemusí se 

tak polykat. Společně se svým týmem 
vyvinula pro zahraničního partnera 
léčivý přípravek pro covid pozitivní 

pacienty. Ve své práci se snaží spojovat 
západní a východní medicínu, se kterou 

se setkala v Malém Tibetu. Lidem 
se především snaží přinést kvalitní, 
efektivní a k tělu šetrnou alternativu 

konvenčních léčivých přípravků. 
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Denisa
STRÁNSKÁ
Farmaceutka, která 
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. 

byly situace, ze kterých jsem 
v dané chvíli neviděla východisko. 
Ale nakonec se člověk vyspí 
a z bezvýchodné situace cestu ven vidí. 
Je to celé hodně o nastavení člověka 
a úhlu pohledu. Někdo danou situaci 
může vidět jako konečnou, já v ní 
vidím příležitost naučit se zase něco 
nového. A když to nevyjde, tak prostě 
vím, že jsem do toho dala vše a snažím 
se situaci opustit s klidem na duši. 

Jste výzkumná pracovnice – jak 
se tahle profese snáší s profesí 
manželky a matky?
Chtěla bych věřit, že dobře. Mám 
úžasnou rodinu, která mě v mé práci 
podporuje, to je myslím základ, 
a i když to tak vždy nebylo, mám štěstí 
na přátelé, kteří mě v každé situaci 
podrželi. Naučila jsem najít balanc 
mezi pracovním a osobním životem. 
Ano, čas od času si experimenty 
vyžádají větší pracovní nasazení 
a trávím v práci dny i večery, ale pak si 
vezmu volno a užívám si. A to samé se 
snažím nastavit u zaměstnanců. 

Umíte odpočívat, vypnout, nebo se 
vám to, na čem pracujete, neustále 
honí hlavou?
Jestli mi jde něco vážně dobře, tak je 
to umění naprosto vypnout, nic neřešit 
a užívat si den. Od mé nemoci, ač to 
může znít jako klišé, se snažím užít si 
každý den na maximum, se vším, co 
mi život přináší. Zpětně jsem vděčná 
i za všechny prohry, protože ze mě 
udělaly jiného, pro mě lepšího člověka. 
Každý den, než usnu, se snažím 
vyjmenovat si všechny krásné věci, co 
mě ten den potkaly. Úspěch versus 
neúspěch je skutečně jen úhel pohledu.   

Někdo si celý den systematicky 
naplánuje – a v případě stresového 
zaměstnání či situací se to 
doporučuje. Děláte to taky tak?
Většinu mých dnů si úplně neplánuji. 
Vím, co potřebuji udělat, ale že bych 
měla diář a v něm si vše odškrtávala, 
to ne. Já si dokonce myslím, že u nás 
vědců to ani není dost dobře možné. 

Věda je velká škola života a učí nás si 
tak úplně neplánovat, častokrát to totiž 
z různých důvodů nevyjde. 

Aby byl člověk ve svém oboru 
úspěšný a aby se lépe vyhýbal stresu, 
měl by mít disciplínu. Jak jste 
na tom vy?
Určitě mám disciplínu k sobě samé, 
protože se snažím žít a chovat se tak, 
abych zpětně nelitovala svých kroků. 
V pracovní oblasti je mou disciplínou 
vnitřní motivace. Nepotřebuji být 
svazována pravidly, abych věděla, co chci 
dosáhnout, co mám udělat. Opravdový 
vnitřní chtíč je totiž tím nejlepším 
nástrojem, protože se nevytratí při první 
ani druhé bouři, ale zůstává ve vás stále.

Myslíte si, že ženy-vědkyně můžou 
dosáhnout stejných úspěchů jako 
muži-vědci? Nejsou v nevýhodě?
Jsou v nevýhodě, obzvlášť v oboru, 
kterému vévodí muži, za což 
farmaceutický průmysl rozhodně 
považuji. Určitě by byla moje cesta 
snazší, kdybych byla muž. Bylo velmi 
obtížné setkávat se na jednáních se 
samými prošedivělými pány a stále 
opakovaně jim dokazovat, že jim 
mám co nabídnout. Jsem přesvědčena 
o tom, že žena má co nabídnout 
i ve vědeckém sektoru. Ženy jsou 
naprosto neuvěřitelné v multitaskingu 
a v množství práce, kterou dokáží 
zvládnout. Jsou také velmi zodpovědné 
a precizní v tom, co dělají. Všemi 
těmito vlastnostmi směle konkurují 
mužům. 

Co máte právě teď před sebou?
Mám rozpracované dva projekty – 
jeden nazývám „věda do škol“ a druhý 
„tibetský lékař“. V rámci prvního 
projektu bych na základních a středních 
školách ráda začala dělat osvětu týkající 
se léčiv. V rámci mé profese jsem totiž 
zjistila, jak velmi slabé je povědomí 
lidí v této oblasti a mně přijde důležité 
a dobré vědět, co se děje s léky v těle, 
když si je vezmu.  V druhém projektu 
se opět spojuje moje láska ke zdraví 
s pomocí lidem. Chci přinést mnohem 

více přírodní léčivé alternativy těm, kteří 
jsou vzdáleni konvenčnímu západnímu 
farmaceutickému světu. Připravuji 
online poradnu přímo s tibetským 
lékařem. Východní medicína je mému 
srdci velmi blízká a dost možná o to 
víc, že jsem tam mohla být a zažít tu 
nesmírnou pokoru k životu, k jeho 
veselým i stinným stránkám. Věřím, 
že jsem v těchto místech musela 
v minulých životech žít…

vVyvinula jste podávání léků formou 
papírku, nápad přišel prý už v roce 
2008. Výzkum je běh na dlouhou 
trať, co vás u toho udrželo?
To je jednoduché – jsem typ člověka, 
který neodchází od rozdělané práce, 
a také mám v sobě velmi silně 
zakořeněný pocit, že chci a potřebuji 
pomáhat lidem, a proto jsem si nikdy 
na své cestě neřekla: „A dost, končím.“ 

Jistě jste se setkala i s neúspěchy, 
které vedou ke stresu, jak se se 
stresem vyrovnáváte?
Jasně, že jsem se setkala s neúspěchy, 
i když osobně se na neúspěchy nedívám 
v negativním smyslu, ale beru je jako 
životní výzvy. Dříve jsem se neuměla 
se stresem moc vyrovnávat, hromadila 
jsem vše v sobě, což vyústilo v nádor 
v prsu. Od té doby, a také od mojí 
návštěvy Tibetu, se můj přístup 
radikálně změnil. Když je člověk 
vystaven situaci, ve které stojí tváří 
v tvář strachu ze smrti, dojde mu, že 
úplně vše, co dříve řešil, čím se trápil, 
jsou jen prkotiny. Teď už přistupuji 
ke stresovým situacím s pokorou, s tím, 
že když nejde o život, nejde o nic. 

Napadlo vás někdy, že všeho necháte? 
Jasně, že napadlo, častokrát, protože 


