Akademický senát

Zápis z 3. zasedání Akademického senátu
konaného 14. 3. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, dr. Hošťálková Anna, Mgr.
Hozová Miroslava, prof. Hrabálek Alexandr, Jan Tomáš, Bc. Keresteš Ondřej, doc. Kučera
Radim, dr. Kudláčková Zděnka, Kunrt Josef, dr. Malý Josef, Mgr. Matouš Petr, Reguli Adam,
dr. Siatka Tomáš, Suchánek David, doc. Šatínský Dalibor, dr. Šnejdrová Eva, Voříšková Eliška,
Vu Hong Dieu
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh
Jaroslav, prof. Štaud František, Ing. Vlčková Lenka
Hosté: Mgr. Matějka Lukáš
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: Mgr. Macháček Miloslav, prof. Solich Petr, Mgr. Szakošová Iveta

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Projednání Opatření děkana č. 2018/3 – Stanovení výše doktorandských stipendií
Projednání návrhů žádostí o akreditace doktorských studijních programů
Bioanalytické metody, Farmaceutická technologie, Farmakognosie a nutraceutika
a Klinická a sociální farmacie
6. 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
Na úvod předsedkyně AS FaF dr. Kudláčková přivítala senátory, vedení fakulty a hosta
Mgr. Lukáše Matějku. Poté osobně předala nově zvoleným senátorům dr. Janu Babicovi,
doc. Daliboru Šatínskému a nově zvolené místopředsedkyni senátu za studentský sbor Elišce
Voříškové osvědčení o jejich zvolení do funkce. Jmenovaní si osvědčení z pracovních důvodů
nemohli převzít na ustavujícím zasedání AS FaF. Bylo konstatováno, že se AS FaF sešel
v usnášeníschopném počtu. Skrutátory pro 3. zasedání byli určeni Bc. Ondřej Keresteš a Josef
Kunrt. Zápis ze zasedání provedla Renáta Zdanovcová.

2. Schválení programu
Do navrženého programu 3. zasedání AS FaF byl zařazen následující bod programu Projednání
návrhů žádostí o akreditace magisterského studijního programu Farmacie a bakalářského
studijního programu Zdravotnická bioanalytika. Posléze předsedkyně dr. Kudláčková vyzvala
senátory k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 20-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil tento program 3. zasedání.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Projednání Opatření děkana č. 2018/3 – Stanovení výše doktorandských stipendií
Projednání návrhů žádostí o akreditace doktorských studijních programů
Bioanalytické metody, Farmaceutická technologie, Farmakognosie a nutraceutika
a Klinická a sociální farmacie
6. Projednání návrhů žádostí o akreditace magisterského studijního programu Farmacie
a bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika
7. Různé

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Sdělení děkana fakulty:
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt. Bylo podáno odvolání na Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) neúspěšným uchazečem proti rozhodnutí
o vyloučení z veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace
na projekt MEPHARED 2. Podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele. Na začátku března 2018 proběhlo ohledně projektu M2 jednání
s rektorem UK prof. Zimou a náměstkem pro řízení sekce operačních programu MŠMT
dr. Velčovským. V současné době se čeká na vyjádření ÚOHSu.
 MEPHARED 2 (M2) – doc. Zimčík – za FaF UK pověřena kontaktní osoba pro komunikaci
s manažery projektu M2, do jeho gesce patří sběr připomínek a věcných podnětů
od pracovišť fakulty. Otevřena otázka realizace společných pracovišť LF HK
a FaF UK (správa budov, vivária, kryocentra, RIL, knihovny a dalších pracovišť).
 Výběrová řízení na vedoucí/ho katedry – Katedra farmaceutické chemie
a farmaceutické analýzy – ve funkci vedoucího katedry bude pokračovat



prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Katedra farmaceutické technologie – ve funkci
vedoucí bude pokračovat doc. PharmDr. Zdeňka Škubalová, Ph.D.
Vypsáno výběrové řízení na pozici tajemník/ce fakulty.

prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:
 Setkání vedení fakulty se studenty Farmacie a Zdravotnické bioanalytiky, kteří
v ak. roce 2016/2017 dosáhli vynikajících studijních výsledků (prospěchový průměr
1,00) a se studenty, kteří dosáhli v roce 2017 mimořádných sportovních výsledků.
 – zpracovává se návrh na vyplacení jednorázové odměny za pedagogickou činnost dle
výsledků hodnocení kvality výuky studenty.
 BP, DP a rigorózní práce – od ak. roku 2018/2019 odevzdávání prací do archivu UK
pouze v elektronické podobě, týká se prací odevzdaných k obhajobě po 15. 2. 2018,
dizertační práce odevzdávány v listinné a elektronické podobě.
 Farmacie, Mgr. prezenční forma studia, ak. rok 2018/2019 – podaných 759 přihlášek
ke studiu. (v ak. roce 2017/2018 podáno 732 přihlášek, v ak. roce 2016/2017 celkem
podáno 1030 přihlášek ke studiu).
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/:
 ZBIO, bakalářský studijní program, prezenční forma studia – podáno 153 přihlášek
(ak. rok 2018/2019). Pro akademický rok 2017/2018 bylo podáno 186 přihlášek.
 ZBIO, bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia – podáno 45 přihlášek
(ak. rok 2018/2019). Pro ak.rok 2017/2018 bylo podáno 68 přihlášek.
 ZBIO, navazující, prezenční forma studia – podáno 66 přihlášek (ak. rok 2018/2019).
Pro ak. rok 2017/2018 bylo podáno 70 přihlášek.
 Zahraniční výuka, samoplátci – 1. úsek studia, maximální počet kreditů pro povinné
předměty je 28, na Krétě (MBS College) dosáhli této hranice 4 studenti.
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
 XXVI. Studentská vědecká konference – 18. a 19. 4. 2018, prezentace vědeckých
výsledků studentů fakulty, konference rozdělena do 4 sekcí – chemická, biologická,
technologická, sociální a klinická. Dále je možné zúčastnit se posterové sekce, a
to za podmínky účasti v některých ze 4 uvedených sekcí.
 Věda a výzkum – PROGRES Q42 – 28. 3. 2018 zasedání Rady PROGRES Q42,
do 21. 3. 2018 možno žádat prostřednictvím formuláře o příspěvek z fondu děkana,
jednotlivé žádosti budou projednány.
 GA ČR – vyhlášeny 3 nové veřejné soutěže na rok 2019, termín odevzdání žádostí
v pdf. formátu ke kontrole na Vědecké oddělení do 3. 4. 2018, termín pro podání
přihlášek stanoven na 11. 4. 2018.
 Aktualizace vizitek – v nejbližší době budou vedoucí výzkumných skupin vyzváni
o zaslání podkladů k aktualizaci stávajících vizitek, jejichž údaje můžou být již nepřesné
nebo obsahově neúplné. Informace o spuštění přehledu zaktualizovaných vizitek bude
včas předána.
prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty:






Den Zentivy 2018 – prezentace dlouhodobé spolupráce největší farmaceutické firmy
s naší fakultou proběhne 4. 4. 2018 na FaF UK Hradec Králové, v 15 hodin vystoupí
prof. Jiří Straus se svojí přednáškou týkající se forenzní biomechaniky.
Majáles – 12. ročník královéhradeckého Majálesu, oslavy vrcholí 20. 4. 2018, jako
každoročně bude mít FaF UK na této akci v univerzitním městečku svůj stánek
– prezentace naší fakulty.
Setkání seniorů – 13. 6. 2018 od 14 hodin, setkání proběhne na Zahradě léčivých
rostlin. Seniorům budou na tuto akci rozeslány pozvánky.

dr. Kudláčková: Položila panu proděkanovi dotaz, proč nebude probíhat Den Zentivy
na kampusu? Prostory kampusu se jí zdají pro konání akce takového významu reprezentativní.
prof. Doležal: O tomto kroku jsme doposud neuvažovali, chceme zachovat tradici místa
konání, dosud vyhovující zázemí pro konání takto významné akce, převážná část zaměstnanců
a studentů se nachází na budově FaF. O případné změně místa konání může být vedena
diskuze.
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
 Státní úřad inspekce práce (SÚIP) – kontrola na FaF UK Hradec Králové proběhla
ve dnech 1. 3. 2018, 8. 3. 2018 a 12. 3. 2018. Zaměřila se na tyto oblasti: dodržování
bezpečnosti práce, školení BOZP – laboranti, správné uskladnění a evidence toxických
látek a chemikálií, revizní zprávy, zdravotní prohlídky zaměstnanců atd.
 Zahraniční oddělení + Oddělení vnějších vztahů a transferu technologií → vznik
Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů, vedením pověřena Mgr. Sylva Novotná.
 GDPR – ochrana osobních údajů, jejich uchování a zabezpečení, 25. 5. 2018 nabytí
účinnosti evropského nařízení „Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti
s poskytováním osobních údajů a jejich volném pohybu“ (GDPR), oprávnění k úložišti
osobních dat za FaF UK prozatím mají dr. Koula (koordinátor GDPR) a Mgr. Matějka.
Předsedkyně AS FaF poděkovala vedení fakulty za přednesení informací a otevřela diskuzi.
Ze strany senátorů nebyly vzneseny žádné dotazy.

4. Projednání Opatření děkana č. 2018/3 – Stanovení výše doktorandských stipendií
doc. Roh:
Doc. Roh vysvětlil strategii udílení stipendií. S účinností od 1. 1. 2018 se zvyšuje základní výše
doktorandských stipendií na 14 000 Kč měsíčně. Vzniklý rozdíl za měsíc leden a únor 2018
bude stávajícím doktorandům v prezenční formě studia zpětně doplacen. Navýšení platby
státu na doktoranda nově činí 11 250 Kč měsíčně, základní příspěvek FaF UK tak činí 2 750 Kč
měsíčně. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky nebo obhájení doktorské dizertační
práce se od následujícího kalendářního měsíce navyšuje doktorandské stipendium o 2 000 Kč
měsíčně. K navýšení doktorandského stipendia o 500 Kč dojde po absolvování nejméně 3
měsíční stáže v zahraničí, a to od následujícího kalendářního měsíce po příjezdu. Podmínkou
vyplacení stipendia je dodání písemného potvrzení o stáži na Vědecké oddělení.
AS FaF UK návrh zvýšení doktorandských stipendií podporuje. K tomuto tématu byla otevřena
diskuze týkající se motivačních prvků tohoto stipendia. Diskuze se zúčastnili doc. Šatínský, dr.

Červený a další senátoři. Debata byla dlouhá a intenzivní. Doc. Roh a děkan fakulty prof.
Šimůnek odpověděli na položené dotazy.
Předsedkyně AS FaF UK dr. Kudláčková uzavřela diskuzi s tím, že pokud si praktická situace
vyžádá znovuotevření problému, vyzve AS FaF vedení fakulty k řešení situace, posléze vyzvala
senátory k hlasování o předloženém dokumentu.
Hlasování: 19-0-1
Závěr: AS FaF UK projednal předložený návrh Opatření děkana č. 2018/3 – Stanovení výše
doktorandských stipendií a s uvedeným návrhem opatření souhlasí.

5. Projednání návrhů žádostí o akreditace doktorských studijních programů Bioanalytické
metody, Farmaceutická technologie, Farmakognosie a nutraceutika a Klinická a sociální
farmacie
AS FaF UK byly předloženy k projednání návrhy žádostí, podaných v rámci institucionální
akreditace, o akreditace následujících studijních programů:
 Bioanalytické metody
 Farmaceutická technologie
 Farmakognosie a nutraceutika
 Klinická a sociální farmacie
Ze strany senátorů byly v písemné formě sepsány připomínky a poznámky (gramatické chyby,
stylistické nedostatky, nejednotnost v typografii atd.), senátoři doporučují nechat provést
u dokumentů jazykovou korekturu. Doc. Roh přislíbil nápravu zmíněných nedostatků
v co nejkratším termínu a poděkoval AS za obsahové poznámky a dotazy. LK AS FaF připouští,
aby byly dokumenty na zasedání AS FaF projednány. Předsedkyně dr. Kudláčková vyzvala
senátory k hlasování o předloženém návrhu žádostí o akreditaci výše uvedených studijních
programů.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal předložené návrhy žádostí o akreditaci doktorských studijních
programů Bioanalytické metody, Farmaceutická technologie, Farmakognosie a nutraceutika
a Klinická a sociální farmacie a vyjádřil souhlasné stanovisko s uvedenými návrhy.

6. Projednání návrhů žádostí o akreditace magisterského studijního programu Farmacie
a bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika
Ze strany senátorů byly v písemné formě sepsány připomínky a poznámky (gramatické chyby,
stylistické nedostatky, nejednotnost v typografii atd.), senátoři doporučují nechat provést
u dokumentů jazykovou korekturu. Předsedkyně AS FaF předala slovo proděkanovi
pro studijní záležitosti prof. Štaudovi, a vyzvala ho, aby zodpověděl dotazy a obsahové
poznámky, které Akademický senát FaF předložil vedení fakulty v písemné formě.
Mgr. Matouš sdělil, že LK AS FaF se k tomuto návrhu nestihla vzhledem ke krátkému termínu
podání dokumentu vyjádřit. K návrhu nebyly dodatečně vzneseny již žádné připomínky
ani dotazy, tudíž předsedkyně vyzvala senátory k hlasování.
Hlasování: 17-0-1
Závěr: AS FaF UK projednal předložené návrhy žádostí o akreditace magisterského studijního
programu Farmacie a bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika a vyjádřil
souhlasné stanovisko s uvedenými návrhy.

7. Různé
Mgr. Matouš:
Informace ze zasedání AS UK Praha:
 Zasedání AS UK Praha se konalo 2. 3. 2018.
 Hlavní bod zasedání AS UK – AS UK schválil návrh Stipendijního řádu UK.
 AS UK schválil návrh na jmenování nových členů Vědecké rady UK, za Farmaceutickou
fakultu UK Hradec Králové navrženi prof. A. Hrabálek a prof. P. Solich, za Lékařskou
fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě prof. J. Kyselovič.
 Výročí založení UK v Praze – oslavy 670 let od založení Univerzity Karlovy.
dr. Kudláčková:
 Inaugurace rektora Univerzity Karlovy v Praze – 7. 3. 2018 proběhla ve Velké aule
Karolina slavnostní inaugurace rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. Zároveň
byli při této příležitosti představeni nově jmenovaní prorektoři a děkani Univerzity
Karlovy v Praze.
 Členství v komisích AS FaF UK. Předsedkyně vyzvala senátory k aktivnímu zapojení
senátorů do činnosti v jednotlivých komisích.
o Ekonomická komise – předsedkyně PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
o Studijní komise – předseda doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
o Legislativní komise – předseda Mgr. Petr Matouš.
 Schválení zápisů z 1. a 2. zasedání AS FaF UK konaných 7. února 2018.
K zápisům nebyly připomínky ani dotazy. Předsedkyně dr. Kudláčková vyzvala senátory
k hlasování o jejich schválení.
Hlasování: 17-0-1
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 1. a 2. zasedání AS FaF UK konaných dne
7. února 2018.
 Datum 4. zasedání AS FaF UK stanoven na 17. 4. 2018 od 14.00 hodin v zasedací
místnosti děkanátu.

Předsedkyně AS FaF dr. Kudláčková ukončila 3. zasedání AS FaF UK. Poděkovala senátorům
za účast na zasedání.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 21. 3. 2018.

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 3. zasedání AS FaF UK dne 14. března 2018

Usnesení 3-1: AS FaF UK schválil program 3. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 3-2: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 3-3: AS FaF UK projednal předložený návrh Opatření děkana č. 2018/3 – Stanovení
výše doktorandských stipendií a s uvedeným návrhem opatření souhlasí.

Usnesení 3-4: AS FaF UK projednal předložené návrhy žádostí o akreditace doktorských
studijních programů Bioanalytické metody, Farmaceutická technologie, Farmakognosie
a nutraceutika a Klinická a sociální farmacie a vyjádřil souhlasné stanovisko s uvedenými
návrhy.

Usnesení 3-5: AS FaF UK projednal předložené návrhy žádostí o akreditace magisterského
studijního programu Farmacie a bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika
a vyjádřil souhlasné stanovisko s uvedenými návrhy.

Usnesení 3-6: AS FaF UK schválil zápis z 1. a 2. zasedání AS FaF UK konaných dne
7. února 2018.

Usnesení 3-7: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

