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1. Zahájení
17. zasedání AS FaF UK zahájil místopředseda senátu doc. Radim Kučera ve 14.30 hodin. Na
úvod přivítal senátory, vedení fakulty a pozvané hosty doc. M. Hronka, Ing. S. Klika
a JUDr. J. Župčanovou.
Akademický senát byl usnášeníschopný ve všech projednávaných bodech. Skrutátory pro
17. zasedání byli určeni a tichým souhlasem schváleni Jakub Mišík a Tomáš Jan. Průběh
zasedání senátu zapsala sekretářka senátu Renáta Zdanovcová.

2. Schválení programu
Senátoři obdrželi program 17. zasedání AS FaF UK. K navrženému programu nebyly vzneseny
žádné náměty, nikdo ze senátorů nepožádal o doplnění programu, proto místopředseda
senátu doc. Kučera vyzval senátory k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 16-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK schválil program 17. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek /děkan fakulty/
• MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
– Definitivně vyřešeně otázka s vlastnictvím pozemků – proběhla výměna pozemků
v katastru nemovitostí, vlastníkem nových upravených pozemků je Univerzita
Karlova.
– Firma Bogle Architects, s.r.o. odevzdala architektonickou studii a měla by začít
zpracovávat dokumentaci pro územní rozhodnutí; ještě bude nutné dojednat
definitivní dopravní napojení.
– Stavebně technická část projektu – stavební úpravy ve Zborovské ulici uhradí
kompletně Královéhradecký kraj, nicméně je to prozatím jen ústní příslib.
Požadujeme schválení zastupitelstvím kraje a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí, kterou musí schválit orgány UK a kraje.
– Finanční stránka projektu – předběžně přislíbena částka 460 mil. Kč na stavbu
centrálního objektu (děkanátů fakult, jídelen a dalších provozů, které byly
v minulém operačním programu nezpůsobilé pro evropské dotace).
Dotazy k projektu M2: dr. Kudláčková položila děkanovi fakulty dotaz ohledně finančního
hrazení stavebních úprav ve Zborovské ulici.
Děkan fakulty: Zopakoval odpověď (viz výše).
Mgr. Matouš položil dotaz v souvislosti s dopravním napojením v jižní části komplexu, zda se
do budoucna plánuje zřízení zastávky MHD?
Prof. Šimůnek odpověděl, že tato problematika je v jednání, případné zřízení zastávky MHD je
záležitostí DP a města Hradce Králové, ne kraje.
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/:

•

Počet zapsaných studentů – ZBIO bakalářské studium, prezenční forma studia
42 studentů, bakalářské studium kombinovaná forma studia 27 studentů, ZBIO
navazující magisterské studium 27 studentů.
Úvod do studia pro studenty 30. 9. 2019.
• Zahraniční studenti (samoplátci) pro akademický rok 2019/2020 – přijato celkem
30 studentů (14 z Íránu), přijato 29 recyklujících studentů (17 studentů z Íránu). Stav
aktuální ke dni konání 17. zasedání senátu, konečný počet studentů bude sdělen na
příštím zasedání AS FaF.
• Propagace studia Farmacie – 2. – 3. 11. 2019 v Soulu, akce se bude konat pod vedením
UK.
Dotaz: doc. Kučera položil proděkanovi prof. Nachtigalovi otázku, jak se vyvíjí výuka studentů
na Krétě? Zda se uvažuje o přesunu výuky do Atén?
Prof. Nachtigal odpověděl, že zahraniční studenti se potýkají s problémy. Snahou je, aby
postoupili do 4. ročníku. Přesun výuky z Kréty do Atén se realizovat nebude.
prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:
• Počet zapsaných studentů – Farmacie, magisterský studijní program – 275 studentů,
zápis přijatých studentů se bude konat 23. 9. 2019, úvod do studia 30. 9. 2019,
umožněn zápis do ročníků prostřednictvím SISu bez osobní účasti studenta od 13. 8.
2019.
• Úvod do studia – 30. 9. 2019, úvod pro nově přijaté studenty do pregraduálního studia
pro ak. rok 2019/2020 do magisterského studijního programu Farmacie, bakalářského
studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – prezenční,
kombinovaná forma studia a navazujícího magisterského studijního programu ZBIO.
• Imatrikulace nových studentů (Farmacie, magisterský studijní program, ZBIO,
bakalářský studijní program) se bude konat 4. 10. 2019 ve Velké aule Karolina UK.
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
• Doktorské studium – v roce 2019 zaevidováno celkem 46 doktorských přihlášek,
z tohoto počtu 42 přihlášek do prezenční formy studia, 19 přihlášek je od zahraničních
uchazečů do anglické formy studia.
• Roční hodnocení stávajících doktorandů – ze 138 doktorandů získalo 118 doktorandů
hodnocení A, 15 doktorandů B a 2 hodnocení C (tzn. ukončení studia), 3 doktorandi
ukončili studium na základě vlastní žádosti.
• Věda a výzkum – sběr karet k významným přístrojům, vytvořena databáze k fakultním
přístrojům, nahlášena na rektorát UK.
• Uzavřen sběr dat tvůrčí činnosti univerzity za posledních 5 let.
• Projekty PRIMUS – 2 návrhy projektu doc. M. Čečkové a doc. V. Novákové byly přijaty.
• Podány 3 návrhy projektů do soutěže AZV ČR VES 2020 (Agentura pro zdravotnický
výzkum České republiky) a na 2 projektových návrzích se pracovníci FaF podílí v roli
spolunavrhovatelů.
• Dizertační práce – snížen počet požadovaných autoreferátů z 25 na 5.
• Aktualizují se zásady postupu pro habilitační jmenovací řízení, nově se musí oponenti
i habilitační komise vyjadřovat ke kontrole originality práce. Z časových důvodů došlo
ke zkrácení habilitační přednášky na 35 minut, což bude dle vyjádření proděkana
doc. Roha dostačující.

Dotazy a odpovědi: Mgr. Matouš sdělil, že by studenti přivítali větší informovanost o obsahu,
rozsahu a formátu autoreferátu, zda by nebylo vhodné určit jednotný vzor, který by byl
nápomocen při jeho zpracování. Autoreferát by měl, dle názoru Mgr. Matouše, na obhajobě
přítomným stručně představit kandidáta, a ne detailně práci, ta je prezentována v samotné
dizertační práci.
Doc. Roh podal informaci o smyslu autoreferátu, sdělil, že nastavit jednotný formát by byl
vzhledem k množství a rozmanitosti oborů na FaF obtížné a složité.
Doc. Kučera položil dotaz k habilitačnímu řízení, kdo se vyjadřuje k originalitě práce.
Doc. Roh: Výsledek habilitační práce je předán Vědeckým oddělením habilitační komisi
a oponentům.
Doc. Kučera v připomínce k dokumentu navrhoval, že by stačilo vyjádření pouze habilitační
komise, zatěžování oponentů je dle jeho názoru zbytečné.
prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty:
• 50 let Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové – 16. 9. 2019 v Karolinu proběhla
slavnostní vernisáž výstavy o historii FaF UK v Hradci Králové, účast děkana fakulty
prof. T. Šimůnka, rektora UK prof. T. Zimy a prof. J. Květiny.
• 18. 9. 2019 se konalo v koridoru fakulty slavnostní zahájení ak. roku 2019/2020 ve
znamení oslav 50. výročí fakulty (účast primátora města Hradce Králové
prof. A. Hrabálka a 1. děkana fakulty prof. J. Květiny).
• Finální dokončení almanachu, ukončen výběr fotografií a uzavřeny jazykové korekce,
předpokládaný počet výtisků cca 600 ks. Sborník bude k dispozici i v elektronické
podobě.
• Pokračuje prodej širokého sortimentu propagačních předmětů a materiálů.
• Petrof Gallery – 19. října 2019 slavnostní večer, pozvánky rozeslány.
• 15. listopadu 2019 – neformální setkání se studenty v rámci oslav 17. listopadu 1989
(30. výročí) a 50 let založení fakulty.
• Noc vědců na UK – 27. 9. 2019 – 14. ročník s podtitulem „Šetrně k planetě“, přednášku
bude mít dr. Malá, umístěn informační panel s vizitkami našich vědců (prof. Solicha,
prof. Pávka, doc. Fialové).
• 6. ročník Festivalu vědy – fakulta bude mít na akci opět svého zástupce (dr. V. Pilařová).
• Konference mladých lékárníků – 12. 10. 2019, FaF posluchárna A.
• UK byla úspěšná v pilotním projektu UK–Aliance 4EU+.
• Gaudeamus 2019 v Bratislavě – Bc. Ondřej Keresteš a Adam Reguli – zástupci
reprezentující naši fakultu.
E. Voříšková (místopředsedkyně senátu) vyjádřila poděkování vedení fakulty, že oslavy 50 let
výročí založení fakulty se budou konat i za účasti studentů. Ti tento vstřícný krok zajisté ocení
a budou si toho vážit. Jménem všech studentských senátorů nabídla pomoc při organizaci
oslav. Zároveň sdělila, že se na říjen plánuje organizace semináře pro nové studenty, který je
směřován na propagaci fakulty na středních školách (podoba přednášek a modelové
prezentace).
prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty:

•

•
•
•
•
•
•

EFSA-CDN – OP VVV 26. – 28. června 2019 – proběhlo setkání zástupců projektu
EFSA-CDN se členy Mezinárodní rady projektu EFSA a zástupci zahraničních
strategických partnerů projektu.
EFSA-CDN – předloženy nové požadavky na pořízení přístrojů z úspor investičních
prostředků.
STARSS – OP VVV – dokoupeny poslední investice.
InoMed – projekt se rozběhl na začátku roku, probíhají přípravné fáze 1. konference
projektu.
Projekt Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (mimo Evropskou Unii), relativní
neúspěch pro Univerzitu Karlovu (nezískala ani 10 % požadovaných financí).
Dětská skupina Fafík II. – OP Z – v současné době 90 % obsazenost. Volná místa k jsou
dispozici.
DS Fafík – obdržena monitorovací zpráva s pozitivním výsledkem.

Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
• Útvar interního auditu – od srpna 2019 nástup nového vedoucího zaměstnance Útvaru
interního auditu JUDr. Obršála, který bude senátorům představen na příštím zasedání
AS FaF.
• Evidence pracovní doby zaměstnanců – elektronická aplikace v testovací fázi.
• Benefity pro zaměstnance – navýšení hodnoty stravenek ze 70 Kč na 100 Kč,
(zaměstnavatel bude hradit jako dosud 55 % hodnoty stravenky); společně se
zavedením tzv. stravenkových karet se počítá s účinností od 1.1. 2020, v jednání je
zavedení šesti týdnů dovolené pro THP pracovníky.
• Opatření rektora UK (OR č. 31/2019) – zavedení maximálně 3 dnů v roce zdravotního
volna pro zaměstnance tzv. sick days.
• Stavební a technické úpravy, investice – dokončeny práce týkající se opláštění budovy
fakulty, proběhly rekonstrukce laboratoří na katedrách, dokončení rekonstrukce
chodeb v suterénních prostorách.
• Vyřešena havárie transformátoru.
• TS HK provedly úpravu přístupové cesty na ZLR, v Zámostí položen asfaltový koberec.
• V jednání je umístění filtrační soupravy na úpravu vody na budovu kampusu.
• Zájem je umístit filtrační soupravu i v budově FaF UK; v současné době se hledá vhodný
sponzor, který by finančně zajistil provoz zařízení.
Dotazy a odpovědi:
Mgr. Matouš položil tajemnici fakulty Ing. Vlčkové dotaz ohledně stravenkových karet, zda
nová karta plně nahradí dosavadní papírovou podobu a zda bude finanční částka strhávána ze
mzdy zaměstnance?
Ing. Vlčková: Ano, stravenkové karty plně nahradí papírovou podobu, částka bude dle
odpracovaných dnů strhávána ze mzdy zaměstnance.
Doc. Kučera: Fyzicky to znamená, že karta bude fungovat jako karta platební?
Ing. Vlčková: Ano, karta bude fungovat stejně jako platební karta, přiložením na terminál bude
částka automaticky odečtena; z důvodu ztráty či odcizení karty bude denní částka limitována.
Doc. Kučera požádal tajemnici Ing. Vlčkovou o podrobnější vysvětlení týkající se elektronické
evidence pracovní doby.
Ing. Vlčková: Evidenci pracovní doby v elektronické aplikaci: Akademický pracovník – eviduje
přímou pedagogickou činnost; ostatní pracovníci, tj. vědecký pracovník, lektor, THP – evidují
pracovní dobu dle pracovní smlouvy a výše úvazku.

Sdělené informace od vedení fakulty jsou aktuální ke dni konání 17. zasedání AS FaF UK.
Místopředseda AS FaF UK doc. Kučera poděkoval vedení fakulty za vystoupení. Zároveň
poděkoval za předání užitečných informací a odpovědí na položené dotazy.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Projednání vyjádření AS FaF UK k doplnění návrhu podmínek pro přijetí ke studiu
v pregraduálních studijních programech pro akademický rok 2020/2021
Návrh na doplnění podmínek pro přijetí ke studiu předložil děkan fakulty prof. Šimůnek
během prázdnin, kdy bylo předsednictvo pověřeno na základě čl. 8 odst. 3 Jednacího řádu
AS FaF UK usnášet se na vyjádření senátu i během období prázdnin (červenec, srpen 2019).
Návrh na doplnění se týkal bonifikace 5 body pro úspěšné absolventy Jednodenní Juniorské
Univerzity Karlovy na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Návrh na doplnění byl
předsednictvem AS FaF UK schválen a následně dle Jednacího řádu předložen ke schválení
senátorům.
Místopředseda senátu doc. Kučera předal slovo garantu projektu docentu Miloslavu
Hronkovi, který senátorům projekt NUFAF „Navýšení uchazečů o studium na FaF“ blíže
představil. Doc. Hronek vyzdvihl, že hlavním cílem projektu je nabídnout odborné informace
v rámci vzdělávání středoškolských studentů a zviditelnění naší fakulty ve smyslu atrahovat
vyšší počet studentů SŠ k přijímacím zkouškám na FAF.
K dokumentaci byly doc. Hronkovi položeny dotazy na které postupně odpovídal (Jakým
způsobem je nastavena adekvátnost bonifikace 5 body? Jde o studenty pouze 4. ročníků SŠ?
Uvažuje se o upřednostnění studentů s lepšími studijními výsledky? Musí být v názvu použito
slovo „jednodenní“? Nebylo by vhodné do budoucna zavést kurzy dva?).
Ohledně bonifikace se rozvinula rozprava, do které se zapojila dr. Šnejdrová a prof. Štaud.
Na závěr děkan fakulty doc. Hronkovi za zpracování a předložení motivačního projektu
veřejně poděkoval. Rovněž zdůraznil význam a důležitost projektu.
Hlasování: 15-2-0
Závěr: AS FaF UK schválil Usnesení předsednictva AS FaF UK ze dne 11. 7. 2019 ohledně
kladného vyjádření k doplnění návrhu podmínek pro přijímací řízení v pregraduálních
studijních programech pro akademický rok 2020/2021 o bonifikaci za úspěšné absolvování
Jednodenní Juniorské Univerzity Karlovy na FaF UK.

5. Projednání podmínek pro přijetí do bakalářského, magisterského a navazujícího
magisterského studijního programu pro akademický rok 2020/2021 pro uchazeče
o studium v českém jazyce
Dokument, který byl projednáván před prázdninami, byl odeslán na rektorát UK a následně
se vrátil ke schválení Akademickému senátu FaF. Ze Studijní komise AS FaF a pléna byly
zaznamenány drobné připomínky pouze technického rázu.
Nebyl vznesen žádný podnět, proto místopředseda senátu vyzval senátory k hlasování
o usnesení, které přečetl v plném znění.

Hlasování: 16-0-1
Závěr: AS FaF UK schválil podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 do
magisterského studijního programu Farmacie v prezenční formě studia, do bakalářského
studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční a kombinované
formě studia a navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se
studijním oborem Odborný pracovník v laboratorních metodách v prezenční formě studia
(příp. Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví).

6. Projednání podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 pro uchazeče
o studium v anglickém jazyce
Návrh předkládá děkan fakulty prof. Šimůnek, návrh zpracoval proděkan pro bakalářské
a navazující magisterské studium a studium v angličtině prof. Nachtigal. Předložený návrh se
týká uchazečů o studium v anglickém jazyce v magisterském studijním programu Farmacie,
prezenční forma studia a navazujícího magisterského studijního programu Farmaceutické
vědy, prezenční forma studia.
AS FaF UK byly s dostatečným předstihem předloženy podklady k vyjádření a ke schválení.
Připomínky senátorů se týkaly pouze chybějících odkazů na webové stránky, prof. Nachtigal
připomínky obdržel a odpověděl na ně. Na samotném zasedání nebyly další dotazy položeny.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2020/2021 do magisterského studijního programu Farmacie v prezenční formě studia
v anglickém jazyce, navazujícího magisterského studijního programu Farmaceutické vědy
v prezenční formě studia v anglickém jazyce a tyto podmínky schvaluje.

7. Různé
•

Návrh nového Volebního řádu (dále jen VŘ) AS FaF UK:
Pracovní návrh nového Volebního řádu AS FaF UK předkládá děkan fakulty
prof. Šimůnek, kterému místopředseda předal slovo. Rovněž ho požádal o krátké
představení dokumentu. Profesor Šimůnek ve svém úvodním vystoupení vysvětlil,
z jakého důvodu dojde k úpravě VŘ AS FaF UK.
Mgr. Matouš informace o průběhu dalších projednání návrhu:
– projednání Návrhu VŘ Legislativní komisí AS FaF (otevřené zasedání LK AS FaF pro
členy senátu a všechny zájemce z řad akademické obce)
– projednání Návrhu VŘ Legislativní komisí AS UK (dle doporučení předsedy
LK AS UK JUDr. Ing. J. Staši)
– předložení Návrhu VŘ a ostatních souvisejících dokumentů k projednání AS FaF UK
(listopad/prosinec 2019)

Věcné dotazy k dokumentu vypracovali senátoři doc. Kučera a E. Voříšková, odpovědi
zpracovali JUDr. J. Župčanová a Ing. S. Klik (Správní oddělení), na dotazy doc. Kučery odpovídal
převážně prof. Šimůnek. Dotazy a odpovědi v písemné formě jsou uloženy v archivu ve složce
pod názvem Nový Volební řád AS FaF UK. Následně se rozvinula rozprava, do které se zapojili

prof. Štaud, doc. Kučera, doc. Červený, Mgr. Matouš, dr. Hošťálková, dr. Malý, dr. Šnejdrová
a senátorka Voříšková.
Hlasování: 14-0-3
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí předložený návrh nového Volebního řádu AS FaF UK
a souhlasí s navrženým postupem jeho projednávání.
Místopředseda doc. Kučera předal slovo předsedkyni senátu dr. Kudláčkové. Zasedání senátu
pokračovalo bez účasti vedení fakulty.
•

Termíny následujících zasedání AS FaF UK:
23. 10. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu
20. 11. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu
11. 12. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu
21. 1. 2020 mimofakultní zasedání senátu

• Schválení zápisu z 16. zasedání AS FaF UK ze dne 12. 6. 2019:
Hlasování: 12-0-4
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 16. zasedání konaného dne 12. 6. 2019.
•

Vystoupení předsedkyně AS FaF UK dr. Z. Kudláčkové:
Prezentace dokumentu „Návrhy možných strategií pro zvýšení povědomí o FaF.“
Dokument vznikl na základě červnové konzultace s Bc. Petrem Podzimkem z Odboru
vnějších vztahů UK. Prezentace dokumentu bude v následujících dnech senátorům
zaslána v elektronické podobě. Předsedkyně senátu apelovala na senátory, aby zasílali
své podněty a návrhy na doplnění, rozšíření a vytvoření finální verze dokumentu.

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

17. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní dr. Kudláčkovou ukončeno v 17.45 hodin.

Zapsala:

Renáta Zdanovcová

Ověřili:

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

V Hradci Králové 10. října 2019

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 17. zasedání AS FaF UK dne 19. září 2019
Usnesení 17-1:

AS FaF UK schválil program 17. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 17-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 17-3:

AS FaF UK schválil Usnesení předsednictva AS FaF UK ze dne 11. 7. 2019
ohledně kladného vyjádření k doplnění návrhu podmínek pro přijímací
řízení v pregraduálních studijních programech pro akademický rok
2020/2021 o bonifikaci za úspěšné absolvování Jednodenní Juniorské
Univerzity Karlovy na FaF UK.

Usnesení 17-4:

AS FaF UK schválil podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2020/2021 do magisterského studijního programu Farmacie
v prezenční formě studia, do bakalářského studijního programu
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční a kombinované
formě studia a navazujícího magisterského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika se studijním oborem Odborný pracovník
v laboratorních metodách v prezenční formě studia (příp. Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví).

Usnesení 17-5:

AS FaF UK projednal návrh podmínek pro přijetí ke studiu pro
akademický rok 2020/2021 do magisterského studijního programu
Farmacie v prezenční formě studia v anglickém jazyce, navazujícího
magisterského studijního programu Farmaceutické vědy v prezenční
formě studia v anglickém jazyce a tyto podmínky schvaluje.

Usnesení 17-6:

AS FaF UK vzal na vědomí předložený návrh nového Volebního řádu
AS FaF UK a souhlasí s navrženým postupem jeho projednávání:
–
–
–

projednání v LK AS FaF UK,
konzultace dokumentu s LK AS UK,
předložení návrhu VŘ AS FaF UK a ostatních souvisejících
dokumentů k projednání v AS FaF UK.

Usnesení 17-7:

AS FaF UK určil další termíny zasedání na 23. 10. 2019, 20. 11. 2019,
11. 12. 2019, 21. 1. 2020.

Usnesení 17-8:

AS FaF UK schválil zápis z 16. zasedání AS FaF UK konaného dne
12. 6. 2019.

Usnesení 17-9:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

