Akademický senát

Zápis z 16. zasedání Akademického senátu
konaného 12. 6. 2019 od 14.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
Přítomni: dr. Babica Jan, dr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, dr. Hošťálková Anna, Jan Tomáš,
Mgr. Kostelanský Filip, doc. Kučera Radim, dr. Kudláčková Zděnka, Kunrt Josef, dr. Malý Josef,
Mgr. Matouš Petr, Mišík Jakub, Reguli Adam, dr. Siatka Tomáš, Mgr. Szakošová Iveta, doc.
Šatínský Dalibor, dr. Šnejdrová Eva, Vlachová Kristýna
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, doc. Roh Jaroslav, prof. Solich
Petr, prof. Štaud František
Hosté: Ing. Klik Stanislav, Mgr. Matějka Lukáš, Peterková Lenka

Omluveni: Bc. Keresteš Ondřej, dr. Krátký Martin, dr. Macháček Miloslav, Voříšková Eliška,
prof. Nachtigal Petr, Ing. Vlčková Lenka, Zdanovcová Renáta

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení fakulty
Návrh Výroční zprávy o činnosti FaF UK za rok 2018
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
16. zasedání AS FaF UK zahájila předsedkyně senátu dr. Zděnka Kudláčková v 14.35 hodin.
Přivítala vedení fakulty a pozvané hosty. AS byl usnášeníschopný ve všech projednávaných
bodech. Skrutátory pro 16. zasedání byli určeni Josef Kunrt a Jakub Mišík. Průběh zasedání
zapsal Mgr. Petr Matouš.

2. Schválení programu
Senátoři obdrželi s dostatečným předstihem program 16. zasedání AS FaF UK. K navrženému
programu nebyly vzneseny žádné připomínky, nikdo ze senátorů nepožádal o doplnění
programu, proto předsedkyně senátu vyzvala senátory k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 18-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil program 16. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Děkan fakulty:
• MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
Proběhla prezentace před Komisí pro územní plánování – architektonická studie
přijata bez připomínek; jednání na Krajském úřadu o dopravním napojení z ulice
Zborovská (za účasti PČR).
Prof. Šimůnek osvětlil situaci ohledně přechodu pro chodce ke Kampusu: na základě
dotazu z minulého zasedání. Odpověď na dotaz senátu byla zaslána Ing. Vlčkovou
e-mailem; přechod pro chodce je městem plánován, neměl by být součástí realizace
M2; bude řešeno v příštích měsících společně s osazením světelné signalizace.
Finalizace architektonické studie (cca 90 % finalizováno), v blízké době uzavření
projednávání projektu.
Správní rada UK schválila výměnu pozemků důležitou pro realizace projektu M2
(projednáváno na předešlých zasedání AS FaF).
• Dne 14. 6. 2019 se uskuteční koordinační schůzka vedení fakulty s doc. Hronkem
ohledně propagace fakulty.
prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:
• Přijímací řízení (pro studijní program Farmacie proběhlo v sobotu 8. 6. 2019) účastnilo se 329 uchazečů; dne 13. 6. se koná zápis uchazečů přijatých bez konání
přijímací zkoušky, následně bude přijímací komisí určena hranice zisku z přijímacího
testu pro přijetí uchazečů.
• Studentům přijatých bez konání přijímací zkoušky (na průměr, SCIO) byl zaslán
jménem děkana fakulty motivační dopis.
• Vědecká rada FaF schválila studijní plány pro programy Farmacie a ZBIO; byly
provedeny kosmetické změny.
• Na studijním oddělení nastoupila nová pracovnice - Ing. Navrátilová.

•

Dotazy:
o Mgr. Matouš – požádal o upřesnění změn ve studijních plánech pro příští
akademický rok.
Prof. Štaud: pro program Farmacie – předmět Aplikovaná statistika bude
přesunut do 4. ročníku; z personálních důvodů bude předmět Genetika
vyučován jako součást předmětu Molekulární biologie a genetika; dojde
k úpravě předmětu Mikrobiologie (rozdělení předmětu do dvou ročníků –
přednášky a praktická cvičení). U programu Zdravotnická bioanalytika budou
změny obdobné.
o Mgr. Matouš – se dále dotázal, jak bude fakulta postupovat v případě, že
student současného prvního ročníku neabsolvuje v letošním roce předmět
Genetika, který je pro něj v tuto chvíli povinný a je nutné ho dle studijního plánu
absolvovat.
V diskuzi vystoupil prof. Štaud, prof. Šimůnek, doc. Roh; bylo upozorněno, že
obsah předmětu se neruší, jen se rozdělí mezi předměty Buněčná biologie,
Mikrobiologie a Molekulární biologie; vedení fakulty nadále přislíbilo, že budou
přijata taková opatření, aby student nebyl poškozen.
o Dr. Šnejdrová – položila dotaz ohledně postupu zveřejňování diplomových prací
(které jsou již nyní odevzdávány povinně pouze v elektronické podobě) před
vlastní obhajobou.
V diskuzi vystoupila dr. Kudláčková a Mgr. Matouš; organizační a technické
zabezpečení zveřejnění prací pro veřejnost je v gesci jednotlivých pracovišť, na
kterých obhajoby probíhají.
o Mgr. Matouš – v souvislosti se SZZK upozornil na obtížné zobrazení pozvánek
na konání SZZK a obhajob závěrečných prací. V současné chvíli jsou dostupné
přes Studijní informační systém, ale složitým mechanismem.
Prof. Šimůnek předal podnět Správnímu oddělení.

doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
• Zveřejněno Opatření děkana – Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo
obdobného doktorského studijního programu – technické opatření, které umožňuje
„překlopení“ současných studentů DSP do nově akreditovaných studijních programů;
přijímací zkoušky do DSP již byly letos v gesci nových oborových rad.
• Doc. Tebbens bude garantem nově otevíraného předmětu Statistika (pro studenty DSP
formou zkoušky, případně kurzu).
• Interní uzávěrky AZV – 14. 6. 2019.
• Na konci května proběhlo zasedání Mezinárodní rady UK, na které byla prezentována
Farmaceutická fakulta (doc. Roh, prof. Šimůnek, prof. Švec).
prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty:
• 50 let založení fakulty – přípravy oslav pokračují, dokončuje se sborník (výběr
fotografií, grafická úprava, nabídka tisku); v pol. září proběhnou paralelně výstavy (na
fakultě a v Karolinu).
• Poděkování účastníkům a organizátorům Hradeckého Majáles 2019 v Šimkových
sadech.
• Juniorská univerzita – 22. 5. 2019, poděkování organizátorům, zejm. doc. Hronkovi.

•

•
•
•

•
•

Univerzita 3. věku – poděkování garantovi dr. Jílkovi a dr. Kudláčkové (kurz
lukostřelby); minulý týden proběhla „promoce“ absolventů Univerzity 3. věku
v Karolinu.
Galerie na Mostě – červnová výstava „Prolínání – grafika“, výběr z klauzurních prací
studentů SUPŠ HK.
Fond mobility – 493 tis. Kč přiděleno fakultě (5 PGS, 1AP, 1 přijíždějící profesor).
Informace o vypsaných grantech (zveřejněno na intranetu) Queen Jadwiga Fund Jagiellonian University in Kraków, Poland; Stipendia Fulbrightova programu
2020/2021; Zahraniční letní školy; Stipendia mexické vlády na letní kurz španělštiny a
mexické kultury.
Informace o 50. výročí fakulty v Časopisu českých lékárníků.
Dotazy:
o Mgr. Matouš – dotázal se na obsah almanachu k výročí fakulty
absolventi bohužel nebudou zveřejněni kvůli GDPR; obsahem budou zejm.
obecné informace o fakultě, medailonky děkanů, kateder, partnerů fakulty
apod.
o Dr. Šnejdrová – se zeptala na náklad výtisku sborníku a zda jej bude možné
zakoupit
kromě výtisku (cca 650 ks) bude k dispozici i elektronická forma sborníku.

prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty:
• Proběhl seminář projektu STARSS s kolegy z Výzkumného ústavu šlechtitelského
Holovousy.
• Porada EFSA se bude konat příští týden (konec června 2019).
• Koncem června – schůze Mezinárodní rady UK se členy strategických partnerů FaF.
• InnoMed – výběrová řízení v procesu.
• Projekt Erasmus mimo Evropskou Unii, rel. neúspěch pro Univerzitu (nezískala ani
10 % požadovaných financí).
• Zástupce FaF se zúčastní celouniverzitního cyklu Juniorské univerzity v Praze.
Prof. Doležal doplnil, že fakulta má zájem o organizaci Juniorské univerzity v Hradci
Králové (jako doplnění pražské Juniorské univerzity).
•

Dotazy:
o Doc. Kučera položil dotaz ke směně pozemků.
o Doc. Kučera se dále dotázal k novým upomínkovým předmětům, zda-li se
neuvažuje o odznáčku (pinu), o který je již v současné době projeven zájem.
o Dr. Šnejdrová položila dotaz ohledně informace ze zápisu z kolegia děkana –
stanovení šestitýdenní dovolené u THP;
prof. Šimůnek odpověděl, že by fakulta toto ráda nastavila jako určitý benefit,
nicméně je nutné tuto problematiku řešit na celouniverzitní úrovni;
o Dále se dr. Šnejdrová dotázala ohledně evidence pracovní doby AP (evidence
přímé výuky);
Dle novely VŠZ by se mělo evidovat méně, než bylo původně plánováno (pouze
přímá výuka); momentálně příprava pokynů, snad od nového semestru bude
na fakultě zavedeno.
o Dotaz dr. Šnejdrové, zda nebudou chybět seminární místnosti v patře Katedry
farmakologie, které dle zápisu z kolegia děkana budou přebudovány;

velká seminární místnost 2404 bude předělána na místnost pro PGS a přístroje
z projektu EFSA; ze seminární místnosti 2463 budou vytvořeny dvě menší.
o Mgr. Matouš podotkl, že by fakulta měla zachovat více seminárních místností
s větší kapacitou vzhledem k velkým skupinám v prvním ročníku, které se do
„středních místností“ nevejdou.
Na kapacitu bude myšleno, případně lze využít posluchárny A/B, které nejsou
plně obsazeny.
o Dr. Bárta dále podotkl, že by bylo vhodné do poslucháren s klasickými tabulemi
doplnit tabule bílé.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Návrh Výroční zprávy o činnosti FaF UK za rok 2018

Předsedkyně dr. Kudláčková předala slovo předkladateli děkanu prof. Šimůnkovi. Výroční
zpráva je členěna standardním způsobem; poděkování Správnímu oddělení za koordinaci
tvoření VZ, ostatním oddělením za dodání podkladů. Připomínky členů AS (uloženy v archivu
AS) byly do VZ zapracovány.
Diskuze:
Dr. Babica se dotázal, zda-li VZ projde finální jazykovou korekturou – VZ projde grafickou i
jazykovou editací zpracovatelskou firmou.
Mgr. Matouš poděkoval za dopsání THP do seznamu pracovníků součástí fakulty a upozornil,
že v seznamu KOBCH chybí Ing. Pavel Mašek. Dále se zeptal na status Centra excelence –
projekt Centra excelence skončil s rokem 2018.
Jelikož nebyly vzneseny další připomínky, dr. Kudláčková přečetla návrh usnesení a vyzvala
členy senátu k hlasování.
Hlasování: 17-0-1
Závěr: AS FaF UK projednal návrh Výroční zprávy o činnosti 2018, a to včetně připomínek,
které vzešly během připomínkovacího období. AS FaF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti
za rok 2018.

5. Různé
•
•
•

AS FaF UK určil a odsouhlasil termín následujícího zasedání (tichým souhlasem): 19. 9.
2019 od 14.30 hodin v zasedací místnosti děkanátu.
AS FaF UK schválil zápis z 15. zasedání konaného dne 15. 5. 2019.
Hlasování: 14-0-4
Tomáš Jan přednesl informace o zasedání z 5. zasedání AS UK (17. 5. 2019):
o Proběhla volba nového prorektora pro vnější vztahy (za prof. Kováře) –
schválen prof. Bárta (FF, obor egyptologie)
o AS UK schválil směnu pozemků pro projekt Mephared II

•

o AS UK byl informován o budoucnosti univerzitního objektu v Zahrádkách
(možnost rekonstrukce za 500 mil. Kč – 100 mil. ročně; příp. prodej za cca 20
mil. Kč).
o Smutná zpráva o úmrtí studenta Právnické fakulty po neúspěšných státních
zkouškách.
o U nových habilitačních prací bude probíhat kontrola plagiátorství.
AS FaF UK pověřil předsednictvo AS FaF UK usnášet se jménem senátu na období
červenec–srpen 2019.
Hlasování: 16-0-2

Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Před oficiálním ukončením poděkovala dr. Kudláčková všem členům AS za práci v tomto
akademickém roce a popřála všem klidnou dovolenou.
16. zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 16.20 hodin.

Zapsal:

Mgr. Petr Matouš

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 16. zasedání AS FaF UK dne 12. června 2019
Usnesení 16-1:

AS FaF UK schválil program 16. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 16-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 16-3:

AS FaF UK projednal návrh Výroční zprávy o činnosti za rok 2018, a to
včetně připomínek, které vzešly během připomínkovacího období. AS
FaF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2018.

Usnesení 16-4:

AS FaF UK určil termín dalšího zasedání AS FaF UK: 19. 9. 2019
od 14:30 hod.

Usnesení 16-5:

AS FaF UK schválil zápis z 15. zasedání AS FaF UK konaného dne
15. 5. 2019.

Usnesení 16-6:

AS FaF UK vzal na vědomí informace ze zasedání AS UK ze dne
17. 5. 2019.

Usnesení 16-7:

AS FaF UK pověřuje předsednictvo AS FaF UK usnášet se jménem senátu
na období červenec–srpen 2019.

Usnesení 16-8:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

