
 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje,  

že dne 12. května 2022 odešla v klidu ve věku nedožitých 83 let  

doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.,  
lékařka, pedagožka a vědkyně v oboru farmakologie a toxikologie 

 

 

 

Paní docentka Dagmar Lincová se narodila 5. června 1939 v Novém Bydžově, kde také absolvovala 
středoškolská studia a maturovala v roce 1956. Na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 
dnes 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, promovala v roce 1962. Již jako studentka medicíny projevila 
zájem o farmakologii a pokračovala i po promoci na Farmakologickém ústavu u prof. Maxe Wenkeho. 
Navázala na činnost pracoviště a zapojila se do studia látek ovlivňujících vegetativní nervový systém. 
Věnovala se zejména metabolickým funkcím sympatiku, studiu vlivu estrogenů, kortikosteroidů a oxidu 
dusnatého na glykogenolýzu a lipolýzu. Své praktické zkušenosti uplatnila při studiu metabolických účinků 
blokátorů adrenergních receptorů a podílela se tak na vývoji nových beta-blokátorů ve spolupráci  
s docentem Václavem Trčkou ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii. V roce 1968 doc. Lincová 
obhájila kandidaturu věd a roku 1988 habilitovala v oboru farmakologie na 1. LF UK. Výsledky své vědecké 
práce uveřejnila téměř ve 200 domácích i zahraničních odborných publikací. 

Ač drobounké postavy, ale o to více silným a přesvědčivým hlasem, se do paměti několika generací 
vysokoškoláků, postgraduálních studentů a pracovníků 1. LF UK, VŠCHT, Pedagogické fakulty UK a SÚKL 
zapsala jako velmi oblíbená přednášející farmakologie. Navázala na ediční činnost prof. Wenkeho a jeho 
spolupracovníků při přípravě řady učebních textů a praktických cvičení z farmakologie. Vyvrcholením této 
činnosti doc. Lincové bylo její editorské působení při vydání v té době jediné celostátní učebnice „Základní  
a aplikovaná farmakologie“, která se dočkala i 2. rozšířeného vydání. Vynikající text učebnice je dodnes 
cenným zdrojem informací nejenom pro posluchače lékařství a farmacie, ale pomáhá při postgraduálním 
studiu lékařů, farmaceutů a dalších odborníků, kteří se věnují biomedicínskému výzkumu. Monografie získala 
cenu České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně, jejíž čestnou členkou se doc. Lincová stala v roce 2004. I po odchodu do důchodu 
v roce 2016 paní docentka přispívala do odborných časopisů, recenzovala učební texty, zajímala se o dění na 
svojí alma mater a byla neustále v kontaktu s kolegy a přáteli na Farmakologickém ústavu.  

V docentce Dagmar Lincové ztrácí fakulta významnou osobnost české farmakologie, která měla za sebou více 
než 50 let aktivního života pedagoga a výzkumníka. 

 

Čest její památce! 

Poslední rozloučení se bude konat v nejužším kruhu blízkých u rodinného hrobu v Těptíně. 
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