Akademický senát

Zápis z 13. zasedání Akademického senátu
konaného 5. 3. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, Bc. Keresteš Ondřej,
Mgr. Kostelanský Filip, dr. Krátký Martin, doc. Kučera Radim, dr. Kudláčková Zděnka, dr. Malý
Josef, Mgr. Matouš Petr, Mišík Jakub, Reguli Adam, dr. Siatka Tomáš,
Mgr. Szakošová Iveta, doc. Šatínský Dalibor, dr. Šnejdrová Eva
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh
Jaroslav, Ing. Vlčková Lenka
Hosté: Mgr. Dršatová Dita, Ing. Klik Stanislav, JUDr. Župčanová Jana
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: dr. Hošťálková Anna, Jan Tomáš, Kunrt Josef, dr. Macháček Miloslav, prof. Solich
Petr, prof. Štaud František, Vlachová Kristýna, Voříšková Eliška

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Projednání žádosti o akreditace doktorských studijních programů Bioorganická
chemie, Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie, Farmakologie a toxikologie,
Xenobiochemie a patobiochemie
5. Různé

Akademický senát
Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
tel. (+420) 495 067 111
e-mail: as.vedeni@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz/as

1. Zahájení
13. zasedání AS FaF UK zahájila předsedkyně senátu dr. Kudláčková krátce po 14. hodině.
Přivítala senátory, vedení fakulty a pozvané hosty. Skrutátory pro 13. zasedání byli určeni
Bc. Ondřej Keresteš a Adam Reguli. Průběh zasedání zapsala Renáta Zdanovcová. Senátoři se
sešli v dostatečném počtu, tudíž byli usnášeníschopní ve všech projednávaných bodech.

2. Schválení programu
Senátoři s dostatečným předstihem obdrželi program zasedání AS FaF UK spolu
s podkladovými materiály k jednotlivým projednávaným bodům. K navrženému programu
13. zasedání AS FaF UK nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky, nikdo ze senátorů
nepožádal o doplnění programu, proto předsedkyně senátu vyzvala senátory k hlasování
o jeho schválení.
Hlasování: 16-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK jednohlasně schválil program 13. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Děkan fakulty.
• MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
– Zpracována a odevzdána Projektová fiše ČR (děkanáty, stravování a další provozy
neuznatelné z EU dotací) a Projektová fiše EU (kampus bez děkanátů), termín
odevzdání obou fiší na rektorát UK byl do 28. 2. 2019 a dále žádost o dotaci ve výši
100 mil. Kč na projektovou dokumentaci M2.
– 6. 3. 2019 – jednání architektů projektu M2 a děkanů FaF a LF Hradec Králové,
představení dopravní mikrosimulace na Odboru hlavního architekta Hradce
Králové, kampus má mít vlastní vjezd, měla by vzniknout nová křižovatka.
– Změna vlastnictví pozemků – směna pozemků s městem v další fázi vyjednávání.
– Posílení projektového týmu M2 – senátorům byl představen Ing. Stanislav Klik,
Ph.D., bývalý kvestor UHK. Ing. Klik byl pověřen vedením Správního oddělení
děkanátu fakulty.
• Přípravná fáze dalších 2 projektových návrhů:
– Projektová fiše Pajkrovy flošny (1/2 nákladů by měla uhradit Univerzita Karlova
a 1/2 nákladů by mělo uhradit město). V prostorách by měl vzniknout
vysokoškolský klub – centrum pro všechny VŠ studenty Hradce Králové. O realizaci
rekonstrukce Pajkrovy flošny již řadu let usiluje prof. Alexandr Hrabálek, bývalý
děkan FaF UK a současný primátor města Hradce Králové.
– Projektová fiše Sportovního centra UK. „MEPHARED 3 (M3)“ – vize do budoucna,
plánovaná výstavba centra sportovních aktivit, budova by měla být postavena na
jih od budovy M2.
Informace z agendy za nepřítomného prof. Solicha senátorům předal děkan fakulty
prof. Šimůnek.
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty.

•

•

Celouniverzitní projekty:
– ERDF výzva pro vysoké školy II. – OP VVV, projekt ve výši 23 mil. Kč je zaměřen
výhradně na zkvalitnění a modernizaci studijního prostředí na VŠ, probíhá příprava
dílčího projektového záměru za naši fakultu pro rektorát UK, realizace projektu by
měla být zahájena v roce 2020.
– ESF výzva pro vysoké školy II. – OP VVV, projekt ve výši 3,5 mil. Kč. Fakulta bude
řešit aktivitu A2 „Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy“.
Evropský certifikát kvality pro Univerzitu Karlovu – získání prestižního evropského
certifikátu HR Excellence in Research Award.

prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/.
Zahraniční výuka – MBS College na Krétě – výuka by měla být do 2 let ukončena,
od ak. roku 2020/2021 by se případně mohla přesunout z Kréty do Athén (detašované
pracoviště). Již proběhlo jednání vedení fakulty se zástupci Metropolitan College
Athens, na kterém byly předloženy naše požadavky, nyní se čeká na vyjádření řecké
strany.
• Zahraniční studenti studující na FaF UK v Hradci Králové (samoplátci) – 14 studentů
v 1. úseku studia splňuje požadovaný počet kreditů, zbývající studenti mají pouze
15 kreditů.
• Zahraniční studenti (samoplátci) – 31. května 2019 končí lhůta podání přihlášek
ke studiu (ak. rok 2019/2020).
• Pokles podaných přihlášek ke studiu na FaF UK v Hradci Králové pro ak. rok 2019/2020
(př. Farmacie prezenční forma – ak. rok 2016/2017 podáno 1036 přihlášek, ak. rok
2019/2020 podáno 666 přihlášek, ZBIO kombinovaná forma – ak. rok 2016/2017
podáno celkem 78 přihlášek, ak. rok 2019/2020 podáno pouze 39 přihlášek ke studiu).
Dotaz: Mgr. Matouš položil prof. Nachtigalovi otázku, jak společnost SCIO s.r.o. získala studijní
výstupy pro vypracování analýzy a zda by neměli k tomuto kroku dát souhlas studenti (GDPR)?
Odpověď: Společnost SCIO s.r.o. vypracovává analýzy i pro jiné fakulty. Se společností má naše
fakulta podepsanou řádnou smlouvu, podklady pro analýzu společnosti předalo Studijní
oddělení a jsou zcela anonymní.
Předsedkyně AS FaF UK dr. Kudláčková žádá vedení fakulty o možnost nahlédnutí do analýzy
společnosti SCIO s.r.o.
Doc. Kučera, dr. Kudláčková: V 1. ročníku studuje celkem 58 zahraničních studentů
(samoplátců), 1 student studium ukončil, 14 studentů se blíží k 20 kreditům, ostatní jsou
hluboko pod limitem. Je známo, v kterých předmětech mají největší problémy?
Odpověď prof. Nachtigal: Zatím ne, pravděpodobně největší problémy mají zahraniční
studenti v Biologii a Biofyzice.
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií.
• Zasedání Vědecké rady – 12. 3. 2019.
• Zasedání rady programu Progres Q42 – 22. 3. 2019.
• Uzávěrka pro podání žádostí o příspěvek z fondu děkana na Vědecké oddělení
– nejdéle do 15. 3. 2019.
• Věda a výzkum – hodnocení vědy na Univerzitě Karlově, setkání s prorektorem UK
doc. Janem Konvalinkou u „kulatého stolu“, za FaF UK se pracovního setkání účastnil

•

děkan prof. Tomáš Šimůnek, proděkan doc. Jaroslav Roh a za AS UK Praha
doc. František Trejtnar.
Akreditace doktorských studijních programů Bioorganická chemie, Farmaceutická
analýza, Farmaceutická chemie, Farmakologie a toxikologie, Xenobiochemie
a patobiochemie (bod 4).

prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty.
Oblast vnějších vztahů:
• Oslavy 50 let založení fakulty – na přípravách oslav se intenzivně pracuje, probíhají
schůzky přípravného výboru, termín další schůzky přípravného výboru určen na 8. 3.
2019, osloveni sponzoři více než 30 firem, zatím přislíbení finanční částky
cca 135 000 Kč, příprava výstavky v prostorách naší fakulty u busty Karla IV.
a v prostorách Karolina v Praze, příprava sborníku a pamětního listu.
• V souvislosti s přípravami oslav 50. výročí založení fakulty uveřejněna prosba
o sdělení základních údajů o významných absolventech fakulty, v současné době
evidováno 150 osobností, poděkování předkladatelům jmen osobností.
• V prostorách Zahrady léčivých rostlin byly instalovány 3 informační tabule.
• Reklamní předměty – rozšiřuje se sortiment reklamních předmětů (kravaty, šátky,
trička, kšiltovky, hrníčky, čaje atd.), jedná se o realizaci e-shopu.
• Den Zentivy – 27. 3. 2019 od 14.30 hodin v posluchárně C, od 15 hodin se bude konat
přednáška plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, na téma „Československé legie
na frontách 1. světové války“, bude následovat diskuze.
• Job Fair na FaF – 9. 4. 2019.
• Nadnárodní kolo Studentské vědecké konference – 6. až 7. 5. 2019 (podpořeno
Zentivou).
Oblast mezinárodních vztahů:
• X. Zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti – sjezd se bude konat 5. až 7. 9. 2019
na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
Dotaz: Mgr. Matouš zprostředkoval dotaz nepřítomného kolegy Tomáše Jana, jak pokračuje
spolupráce fakulty se Zentivou?
Odpověď: Prof. Doležal na dotaz odpověděl, že mezi fakultou a společností je i nadále úzká
spolupráce. Na Den Zentivy 2019 byl pozván a vystoupí PharmDr. Miroslav Janoušek.
Dr. Kudláčková se dotázala, jak se vyvíjí spolupráce se společností TEVA?
Odpověď: Prof. Doležal odpověděl, že zde máme bohužel rezervy, užší spolupráce bude
navázána.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti.
• Novela zákoníku práce – od 1. 7. 2019 dochází na základě novely zákoníku práce
k zrušení tzv. karenční doby, pro zaměstnavatele to bude znamenat zvýšení nákladů.
• Zásady pro vstup do prostorů FaF UK – Příkaz děkana č. 2/2019.
• Anketa spokojenosti s úklidem prostor fakulty firmou ABY servis, s.r.o.
• Fakultní veřejná zakázka – Oprava a nátěr fasády jižní budovy – zahájení prací
vysoutěženou firmou začne pravděpodobně koncem března 2019, po ukončení prací
bude vyvěšena velkoplošná reklamní tabule k 50. výročí založení fakulty.

•

Sportoviště v Zámostí – proběhlo jednání se současným nájemcem tenisových kurtů
Tenisovým klubem Eden o dalším využití kurtů, ze strany nájemce předložen návrh
o vybudování krytých nafukovacích hal (náklady na realizaci a provoz v režii
sportovního klubu Eden).

Dotazy: Předsedkyně senátu dr. Kudláčková požádala tajemnici Ing. Vlčkovou o bližší
informace k ekonomické analýze střediska Českého farmaceutického muzea v Kuksu
a Zahrady léčivých rostlin za rok 2016, 2017 a 2018. Ekonomická analýza provozu středisek
byla předložena 5. 2. 2019 na 3. zasedání kolegia děkana pod názvem „Rozvaha středisek“.
Ing. Vlčková sdělila, že náklady obou středisek budou nadále průběžně sledovány, aby
nedocházelo k neúměrnému zatížení rozpočtu fakulty.
Děkan fakulty prof. Šimůnek doplnil, že kolegium děkana ocenilo zvyšující se podíl vlastních
příjmů Českého farmaceutického muzea. Poděkoval Mgr. Valáškové za snahu získávání
finančních prostředků z různých aktivit a zdrojů.
Dr. Kudláčková: Jaký je výhled do budoucna obou středisek?
Ing. Vlčková: Neočekávají se změny.
Mgr. Matouš: Dle zápisu z kolegia děkana již funguje sklad s laboratorním nádobím, bude
možné, aby si studenti mohli koupit nádobí ze skladu, např. v případě náhrady rozbitého skla
při praktických cvičení?
Ing. Vlčková: Ano, sklad funguje. Možnost odkoupení laboratorního nádobí ze skladu bude
diskutována. Při rozbití laboratorního nádobí studentem bude vypracován systém, jakým
způsobem v situaci postupovat a jaké jsou možnosti řešení. V rámci škodního řádu je dále
možno posoudit, zda došlo k úmyslu či ne.
Dr. Šnejdrová položila dotaz, jaké jsou formy nákupu kancelářských potřeb, zda existuje soupis
a ceník sortimentu, který je k dispozici na skladě?
Ing. Vlčková: Katedry vypracovaly a předaly požadavky, pokud požadovaný sortiment není na
skladě, je možno ho do seznamu dodatečně doplnit. Na kancelářské potřeby je uzavřena
rámcová smlouva s dodavatelem.
Základní ceník je tajemnice fakulty Ing. Vlčková ochotna zajistit. Kontaktní osobou je pro sklad
pí. Kysilková.
Doc. Kučera a Mgr. Kostelanský upozornili na nespokojenost s kvalitou úklidu na pracovišti,
přes opakovaná upozornění nejsou některé prostory kateder delší dobu uklízeny.
Dr. Kudláčková sdělila, že na kampusu tento problém není, s úklidem je vyjádřena
spokojenost.
Dr. Kudláčková: Neuvažuje vedení fakulty o změně úklidové firmy a o částečném
znovuzavedení uklízeček na vybraných úsecích?
Ing. Vlčková odpověděla, že spokojenost s kvalitou úklidu byla, drobné nedostatky na základě
připomínek z jednotlivých kateder byly postupně odstraněny, nyní je s kvalitou úklidu
vyjádřena nespokojenost, je již zahájeno jednání s manažerkou firmy ABY servis, s.r.o.
Znovuzavedení uklízeček ve vybraných úsecích Ing. Vlčková nevyloučila. Pravděpodobně by
se mohlo jednat o kombinaci obojího.
Mgr. Kostelanský: Na jak dlouho je podepsána smlouva s touto úklidovou firmou?
Ing. Vlčková: Smlouva s úklidovou firmou je podepsána na 1 rok, končí v srpnu 2019.
Doc. Kučera: Jak je to s uzavíráním pracovních smluv s pracovníky, kteří jsou již v důchodovém
věku vzhledem ke změně dohody mezi UK a odbory ohledně prodlužování smlouvy na dobu
určitou (nad rámec trojího prodloužení)?
Ing. Vlčková: Zaměstnáni můžou být například na dohodu nebo jsou i jiné možnosti jak
postupovat.

Sdělené informace od vedení fakulty jsou aktuální ke dni konání 13. zasedání AS FaF UK.
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková poděkovala vedení fakulty za účast na zasedání senátu
a za předání užitečných informací.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Projednání žádosti o akreditace doktorských studijních programů Bioorganická chemie,
Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie, Farmakologie a toxikologie,
Xenobiochemie a patobiochemie
Na úvod proděkan doc. Roh poděkoval senátorům za pečlivou kontrolu všech předložených
dokumentů. Všechny korektury senátorů budou předány jednotlivým garantům a zpracovány
do revidované verze. Doc. Roh poděkoval jmenovitě dr. Babicovi a dr. Hošťálkové za pečlivě
zpracované komentáře a připomínky přímo v PDF souborech. Na dodatečně položené drobné
dotazy k akreditacím odpovídala přímo na zasedání senátu přítomná Mgr. Dršatová
z Vědeckého oddělení.
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková přečetla usnesení v plném znění a vyzvala senátory, aby
přistoupili k hlasování.
Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal předložené návrhy žádostí o akreditace doktorských studijních
programů Bioorganická chemie, Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie, Farmakologie
a toxikologie a Xenobiochemie a patobiochemie a po vypořádání připomínek vzešlých od
členů AS vyjádřil souhlasné stanovisko s uvedenými návrhy.

5. Různé
• Schválení zápisů z 11. a 12. zasedání AS FaF UK konaných dne 13. 2. 2019.
Hlasování: 13-0-2
Závěr: AS FaF UK schválil zápisy z 11. a 12. zasedání AS FaF UK konaných dne 13. 2. 2019.
•

Mgr. Kostelanský: Informace o rekonstrukci pochodu za Jana Palacha – iniciativa
královéhradeckých studentů, za FaF se pochodu zúčastnili zástupci studentské obce
Eliška Voříšková, Tomáš Jan a Mgr. Filip Kostelanský.

•

Informace ze zasedání AS UK v Praze z 1. 3. 2019:
(Tomáš Jan a Eliška Voříšková byli ze zasedání AS FaF UK omluveni, informace
senátorům předala předsedkyně senátu dr. Kudláčková).
– Na podnět Petiční komise bude vedení univerzity zpřesňovat výklad článku 9,
odstavec 3 Studijního a zkušebního řádu UK o podobě komisionálního průběhu
státnic.
– Bližší informace ke kauze stížnosti studenta na průběh státnic senátorům
předal Mgr. Matouš (Legislativní komise AS UK).
– Aliance 4EU+ se rozšiřuje o dalšího člena (aktuální složení – Univerzita Karlova,
Heidelberg, Sorbonna, Kodaň, Milano, Varšava).
– Rada sportu při UK má zástupce z řad zaměstnanců KTV i studentů a rozděluje
prostředky na jednotlivé sportovní aktivity v celkové výši 1 mil. Kč.

–

–
–
–

•

Z řad členů Rady pro vnitřní hodnocení, Vědecké rady, Etické komise
a Akademického senátu vznikne ad hoc komise zabývající se etikou vědecké
práce a problematikou plagiátorství.
Jednotlivé fakulty budou sdělovat výnosy z pronájmu svých prostor za rok
2018.
Ceny Wernera von Siemense získala UK ve 3 kategoriích (nejlepší diplomová
práce, disertační práce, pedagogický pracovník).
V rámci projektu „Česko! A jak dál?“ byla první veřejná diskuze zaměřena na
dluhy a exekuce. Další diskuze na téma bezpečnost se bude konat v březnu
2019 v Plzni.

Termín příštího zasedání AS FaF UK určen na 10. 4. 2019 od 14.00 hodin v zasedací
místnosti děkanátu.

Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

13. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní senátu dr. Kudláčkovou ukončeno v 16.00 hodin.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřili:

PhDr. Kudláčková Zděnka, Ph.D.
doc. PharmDr. Kučera Radim, Ph.D.

V Hradci Králové dne 15. 3. 2019

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 13. zasedání AS FaF UK dne 5. března 2019
Usnesení 13-1:

AS FaF UK schválil program 13. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 13-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 13-3:

AS FaF UK projednal předložené návrhy žádostí o akreditace
doktorských studijních programů Bioorganická chemie, Farmaceutická
analýza, Farmaceutická chemie, Farmakologie a toxikologie
a Xenobiochemie a patobiochemie a po vypořádání připomínek
vzešlých od členů AS vyjádřil souhlasné stanovisko s uvedenými návrhy.

Usnesení 13-4:

AS FaF UK schválil zápisy z 11. zasedání AS FaF UK a z 12. zasedání
AS FaF UK konaných dne 13. února 2019.

Usnesení 13-5:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

