Akademický senát

Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu
konaného 24. 9. 2018 od 15.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
Přítomni: dr. Babica Jan, dr. Červený Lukáš, dr. Hošťálková Anna, prof. Hrabálek Alexandr, Jan
Tomáš, Bc. Keresteš Ondřej, Mgr. Kostelanský Filip, doc. Kučera Radim, dr. Kudláčková
Zděnka, Kunrt Josef, dr. Macháček Miloslav, Mgr. Matouš Petr, Reguli Adam, dr. Siatka Tomáš,
Mgr. Szakošová Iveta, dr. Šnejdrová Eva, Voříšková Eliška
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, Ing. Vlčková
Lenka
Hosté: dr. Pilařová Veronika, Ing. Polanský Pavel, JUDr. Župčanová Jana
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: Mgr. Bárta Pavel, dr. Malý Josef, Mgr. Matějka Lukáš, doc. Roh Jaroslav, prof. Solich
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Schválení jmenování nového člena Vědecké rady Farmaceutické fakulty
Projednání Podmínek pro přijetí ke studiu na FaF UK pro akademický rok 2019/2020
Projednání Žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu
Farmaceutické vědy/Pharmaceutical Sciences
Vyhlášení termínu voleb do AS UK pro období 2019 – 2022
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Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
tel. (+420) 495 067 111
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9. Různé

1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu FaF UK (AS FaF UK) dr. Kudláčková zahájila 7. zasedání
senátu, které se konalo v zasedací místnosti děkanátu od 15.00 hodin. Přivítala senátory,
vedení fakulty a hosty zasedání. Bylo konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníschopném
počtu. Skrutátory byli určeni Bc. Keresteš Ondřej a Kunrt Josef. Zápis ze zasedání provedla
Zdanovcová Renáta.
V úvodu zasedání byla vyhlášena minuta ticha za zesnulé kolegy prof. RNDr. PhMr. Solicha
Jana, CSc., PhDr. Zahradníčkovou Běluši a Olivovou Vladanu.
Následovalo předání osvědčení Mgr. Kostelanskému Filipovi, který se stal novým senátorem
za studentský sbor z pozice náhradníka za senátorku Mgr. Hozovou Miroslavu, která z postu
senátorky odstoupila. Dále zasedání probíhalo dle předloženého programu.

2. Schválení programu
Předsedkyně dr. Kudláčková seznámila senátory s programem 7. zasedání AS FaF UK.
K bodům programu ze strany senátorů nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na jeho
úpravy. Předsedkyně vyzvala senátory k hlasování o schválení programu v předloženém znění.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 7. zasedání AS FaF UK.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Sdělení děkana fakulty:
 Výběrová řízení (VŘ) – na post programové manažerky na základě VŘ vybrána zkušená
manažerka Ing. Mikešová Veronika, MBA (nástup na plný pracovní úvazek od listopadu
2018), na vedoucí pozici střediska DS Fafík II vybrána Mgr. Picková Kateřina (od 1. 9.
2018).
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt.
Projektová dokumentace pro projekt M2 – odvolání neúspěšného uchazeče (ATIP) –
na základě námi předložených materiálů dal ÚOHS jednoznačně za pravdu naší straně
a odvolání vyloučeného uchazeče zamítl, učiněny další kroky, podpis smlouvy
s vítězem Bogle Architects s.r.o. uskutečněn. Začátkem září proběhlo jednání
s Magistrátem města Hradce Králové o výkupu pozemků a následné směně
s Univerzitou Karlovou. Ohledně schválení odkupu pozemků a směně s UK
pokračují jednání. Další intenzivní jednání ohledně projektu M2 probíhají
s náměstkem pro řízení sekce operačních programů MŠMT Velčovským a rektorem
UK. Informace jsou aktuální ke dni 7. zasedání AS FaF UK.
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/:









Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na FaF UK – 12. 12. 2018, úvodní
přednášky se konají ve velké aule na kampusu (v 9.00, 11.00 a 13.00 hodin), následují
prohlídky kateder a pracovišť.
Imatrikulace pro nově přijaté studenty magisterského studijního programu Farmacie
a bakalářského studijního programu ZBIO pro ak. rok 2018/2019 – 11. 10. 2018 ve
Velké aule Karolina v Praze.
Zápisy ZBIO pro ak. rok 2018/2019:
o ZBIO prezenční forma studia – 49 studentů (vloni 54), z toho má 19 studentů
jen 40 kreditů, ZBIO kombinovaná forma studia – 27 studentů (vloni 24), z toho
4 mají 40 kreditů, navazující 23 studentů.
o Studium v anglickém jazyce – samoplátci (čísla se průběžně mění) – 2 skupiny,
proběhlo několikakolové přijímací řízení v Hradci Králové, Istanbulu
a prostřednictvím videokonferencí. Aktuální stav 60 studentů zaplatilo školné,
z tohoto počtu je 53 studentů z Iránu + 12 „recyklantů“.
Nová pravidla pro přijímání tzv. samoplátců na ak. rok 2019/2020 – návrh bude
předložen na příštím zasedání AS FaF UK.
Akreditace – Akreditace studijního magisterského programu Farmacie v prezenční
formě studia a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví v prezenční a kombinované
formě studia.

prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty:
 Festival vědy 2018 – 5. září 2018 v Praze (6. ročník), poděkování organizátorům za
důstojnou reprezentaci naší fakulty (dr. Pilařové, Bc. Kerestešovi), informace
o průběhu festivalu zveřejněny na webu.
 Úvod do studia pro studenty 1. ročníků – 1. 10. 2018 ve velké aule kampusu FaF UK.
 Univerzita 3. věku (U3V) – celoživotní vzdělávání – kurz s názvem Člověk a lék III,
začátek dvou-semestrového kurzu 10. 10. 2018.
 Výjezdní konference projektu EFSA-CDN – 18. – 19. 9. 2018 – úvodní slovo prof.
Šimůnek, informace o projektu EFSA-CDN prof. Solich, dále vystoupil prof. Štaud, prof.
Nachtigal, doc. Roh, prof. Doležal M a další vědečtí pracovníci fakulty.
 Propagační předměty – veřejná zakázka – nové výběrové řízení, vytvoření tzv. balíčku
pro vedoucí kateder (šátky, kravaty aj.).
Dotaz k tématu:
Voříšková Eliška: Položila dotaz, zda budou mít k novým propagačním předmětům
přístup i studenti?
prof. Doležal: Ano, samozřejmě budou, to je naším cílem. Rovněž se plánuje využití
propagačních předmětů při odměňování studentů s vynikajícími studijními výsledky.
Od října 2018 se plánuje rovněž možnost zakoupení propagačních předmětů.
 50. výročí založení Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (2019) – plánování oslav
a doprovodných akcí, zřízen tzv. přípravný výbor.
 Vánoční koncert – 13. 12. 2018 od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
(informace zaměstnancům a studentům budou předány včas).
Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
 Personální změny – Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů – na pozici
pracovník/pracovnice vztahů k veřejnosti vybrána Jeřábková Marcela. Vědecké
oddělení – na pozici referentky VO vybrána Nováková Tereza (dočasný zástup za







mateřskou a rodičovskou dovolenou). Oddělení PAM – odchod pí. Pancířové ve
zkušební době, nástup nové mzdové účetní.
Nákup pozemku pod budovou JIH realizován, vlastníkem se stala FaF UK.
Pozemky Zámostí – obdrženo rozhodnutí z MŠMT o dotaci, fakulta se nachází ve fázi
před podpisem smlouvy.
Kampus – vznesen závěr dlouhodobého měření kvality ovzduší v prostorách kampusu
KHS Královéhradeckého kraje – hladiny sledovaných škodlivin v ovzduší nepřekročily
během let 2015 – 2018 povolené limitní hodnoty, v současnosti jsou označeny za
podlimitní. Doporučena opatření (větrání).
Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 – zveřejnění finální podoby VZ , kladné
hodnocení, profesionální zpracování, v současné době v tisku (cca 70 výtisků, cca
60 000 Kč).

doc. Kučera: Předal informaci o nedávném odcizení notebooků na budově JIH, zdůraznil
potřebu obezřetnosti zaměstnanců a studentů.
Mgr. Matouš: Na základě e-mailu Ing. Rudišara se dotázal na celofakultní problém týkající se
nedostatku PC pro doktorandy. Mimo jiné navrhl, že vyřazené PC akademických pracovníků
by mohly nadále sloužit jako záloha při nedostatku PC, např. při neočekávaném nástupu
většího počtu doktorandů.
prof. Šimůnek: Doporučil podnět směřovat ke Komisi výpočetní techniky.
dr. Šnejdrová: Vyjádřila souhlas s návrhem Mgr. Matouše, stejný problém řeší i na Katedře
farmaceutické technologie (větší možnost využití bezdrátového připojení).
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty. Předsedkyně senátu dr.
Kudláčková poděkovala za sdělení aktuálních informací, a jelikož nebyly vzneseny další dotazy,
vyzvala senátory k projednání dalšího bodu programu zasedání.

4. Projednání svěření správy pozemku p. č. st. 1587 ve vlastnictví Univerzity Karlovy
Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové
Podklady pro projednání předloženého dokumentu byly rozeslány senátorům v dostatečném
předstihu. Bez připomínek. Předsedkyně vyzvala senátory k hlasování o přijetí dokumentu.
Hlasování: 16-0-1
Závěr: AS FaF UK projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku nemovitosti
Farmaceutické fakultě UK, konkrétně pozemku p. č. st. 1587 v katastrálním území Hradec
Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3094, a souhlasí s jeho přijetím.

5. Schválení jmenování nového člena Vědecké rady Farmaceutické fakulty
prof. Šimůnek: Dle Statutu FaF v Hradci Králové UK je předložen AS FaF UK k projednání návrh
na schválení jmenování nového člena Vědecké rady Farmaceutické fakulty prof. MUDr.
Manďáka Jiřího, Ph. D., který byl jmenován novým děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Vystřídal dosavadního děkana prof. MUDr. RNDr. Červinku Miroslava, CSc., který bude
i nadále členem Vědecké rady Farmaceutické fakulty.

Návrh na složení komise pro tajné hlasování:
Volební komise:

Mgr. Matouš Petr – předseda komise
dr. Kudláčková Zděnka – člen komise
Reguli Adam – člen komise

Hlasování: 14-0-3
Závěr: Volební komise pro zjištění výsledků tajného hlasování byla ustanovena ve složení
Mgr. Matouš Petr, dr. Kudláčková Zděnka a Reguli Adam.
Následně se slova ujal předseda komise Mgr. Matouš, který seznámil senátory s procedurou
tajného hlasování. Poté tajné hlasování zahájil. Senátoři byli jednotlivě vyzýváni, každému byl
předán hlasovací lístek a po označení X (ANO, NE, ZDRŽUJI SE) vhozen do volební urny.
Výsledek tajného hlasování: Vydáno celkem 17 hlasovacích lístků
Odevzdáno 17 platných hlasovacích lístků
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0
Komise pro zjištění výsledků tajného hlasování shledala, že hlasování proběhlo v souladu
s Jednacím řádem AS FaF UK. Na základě výše uvedených výsledků hlasování AS FaF UK
jednohlasně schválil návrh na jmenování nového člena Vědecké rady fakulty prof. MUDr.
Manďáká Jiřího, Ph. D. Protokol o průběhu a výsledku hlasování uložen ve složce v archivu
senátu.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal návrh na schválení jmenování nového člena Vědecké rady
Farmaceutické fakulty prof. MUDr. Manďáka Jiřího, Ph.D. a s uvedeným návrhem souhlasí.

6. Projednání Podmínek pro přijetí ke studiu na FaF UK pro akademický rok 2019/2020
AS FaF UK předložen k projednání návrh podmínek pro přijetí ke studiu pro ak. r. 2019/2020
v magisterském studijním programu Farmacie se studijním oborem Farmacie v prezenční
formě studia, v bakalářském studijním programu ZBIO se studijním oborem Zdravotní
laborant v prezenční a kombinované formě studia (st. program Laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví), v navazujícím magisterském studijním programu ZBIO se studijním oborem
Odborný pracovník v laboratorních metodách v prezenční formě studia. Studijní komise nemá
k výše uvedenému návrhu žádné připomínky, AS FaF UK rovněž bez připomínek. Předsedkyně
senátu přečetla usnesení a senátoři byli vyzváni k hlasování ke schválení předloženého
návrhu.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 do
magisterského studijního programu Farmacie se studijním oborem Farmacie v prezenční
formě studia, do bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studijním
oborem Zdravotní laborant (studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví)
v prezenční a kombinované formě studia a do navazujícího magisterského studijního

programu Zdravotnická bioanalytika se studiem Odborný pracovník v laboratorních metodách
v prezenční formě studia.

7. Projednání Žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu
Farmaceutické vědy/Pharmaceutical Sciences
Dle § 27 odst. 2 písmene a) zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů jsou AS
FaF UK k projednání předloženy návrhy žádostí, podávaných v rámci institucionální
akreditace, o akreditace následujícího magisterského st. programu Farmaceutické vědy/
Pharmaceutical Sciences. Na souhrnné připomínky ze Studijní komise AS FaF UK odpověděl
prof. Nachtigal, přímo na zasedání byly již spíše formálního rázu. V písemné formě jsou
uloženy ve složce v archivu senátu. Předsedkyně senátu dr. Kudláčková vyzvala senátory
k hlasování o stanovisku k dané žádosti o akreditaci.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal předložený návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského
studijního programu Farmaceutické vědy/Pharmaceutical Sciences a vyjádřil souhlasné
stanovisko s uvedeným návrhem.

8. Vyhlášení termínu voleb do AS UK pro období 2019 – 2022
Dne 5. 6. 2018 vyhlásilo předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK) na
základě čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS UK volby do AS UK pro období 2019 – 2022. AS FaF UK
na svém zasedání určil datum konání voleb na Farmaceutické fakultě UK, a to na
13. – 14. 11. 2018. Volí se 2 zástupci z řad akademických pracovníků zařazených na
jednotlivých katedrách, odděleních, útvarech a střediscích FaF + 2 zástupci z řad studentské
obce FaF (celkem 4 mandáty), a to na funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022.
Složení dílčí volební komise: PharmDr. Červený Lukáš, Ph.D. – předseda komise
RNDr. Macháček Miloslav, Ph.D. – člen komise
Mgr. Matouš Petr – člen komise
Náhradníci členů dílčí volební komise:

Kunrt Josef
Vlachová Kristýna

Časový harmonogram voleb stanoví a vyhlásí dílčí volební komise.
Hlasování: 14-0-3
Závěr: AS FaF UK určil konání Voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro funkční
období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022 ve dnech 13. – 14. listopadu 2018 a určil členy dílčí volební
komise a náhradníky.

9. Různé


Vystoupení PharmDr. Pilařové Veroniky, Ph.D.

Předsedkyně senátu předala slovo hostu zasedání PharmDr. Pilařové Veronice, Ph.D.
a senátoru Bc. Kerestešovi. Na úvod dr. Pilařová poděkovala, že jí bylo umožněno vystoupit

na zasedání AS FaF UK a tímto způsobem upozornit senátory, vedení fakulty a ostatní
přítomné na vyskytující se závažné problémy, některé déletrvajícího charakteru, týkající se
pracovního prostředí na fakultě (např. požární bezpečnost, evakuační plán, centrální
vzduchotechnika, stav klimatizace, hospodaření s odpady atd.). Senátorům předložené
materiály byly dr. Pilařovou a Bc. Kerestešem podrobně zpracovány a sjednoceny do
elektronické podoby (PowerPoint). Nejprve se k závažnostem a problémům vyjádřil a na
otázky odpověděl přítomný Ing. Polanský, vedoucí Investičního a provozně-technického
oddělení (IPTO), následovalo vyjádření k věci děkana fakulty prof. Šimůnka a paní tajemnice
Ing. Vlčkové.
prof. Hrabálek: Výše zmíněné problémy a stížnosti by měly být dle jeho názoru prvotně řešeny
na půdě katedry a jsou plně v kompetenci vedoucího příslušné katedry a ne AS FaF UK.
prof. Šimůnek, Ing. Vlčková, Ing. Polanský: Shodně vyjádřili poděkování za sdělení
vyskytujících se problémů, uvedené závažnosti doporučili zpracovat do písemné podoby
a předložit vedení fakulty a ostatním kompetentním osobám (IPTO) k řešení.
Hlasování:14-0-1
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace přednesené dr. V. Pilařovou a Bc. Kerestešem.
Rovněž vzal na vědomí vyjádření Ing. Polanského a vedení fakulty.


Schválení zápisu z 6. zasedání AS FaF UK.

Hlasování: 16-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 6. zasedání AS FaF UK konaného dne 20. 6. 2018.


dr. Kudláčková: Setkání předsednictva AS UK, AS FaF UK, zástupců AS LF Hradec
Králové a vedení obou fakult – obdržení děkovného dopisu z AS UK (doc. Nigrin),
vyjádření spokojenosti a poděkování za precizní přípravu a organizaci akce, především
organizačnímu týmu předsedkyni dr. Kudláčkové, Ing. Chlebkové a sekretářce
děkanátu pí. Opltové.



Zasedání AS FaF UK – určení dat dalších zasedání AS FaF UK, která se budou konat
v zasedací místnosti děkanátu vždy od 14.00 hodin. Případné změny budou včas
oznámeny.
31. 10. 2018 (středa)
5. 12. 2018 (středa)
9. 1. 2019
(středa)

Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková poděkovala vedení fakulty, senátorům a hostům za účast
i sdělení důležitých informací. V 17.20 hodin zasedání skončilo.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 9. 10. 2018.

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 7. zasedání AS FaF UK dne 24. září 2018

Usnesení 07-1:

AS FaF UK schválil program 7. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 07-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 07-3:

AS FaF UK projednal otázky spojené se svěřením výkonu správy majetku
nemovitosti Farmaceutické fakultě UK, konkrétně pozemku parc. č. st.
1587 v katastrálním území Hradec Králové, vedené u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové,
na listu vlastnictví č. 3094, a souhlasí s jeho přijetím.

Usnesení 07-4:

AS FaF UK projednal návrh na schválení jmenování nového člena
Vědecké rady fakulty prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D. a s uvedeným
návrhem souhlasí.

Usnesení 07-5:

AS FaF UK schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2019/2020 do magisterského studijního programu Farmacie se
studijním oborem Farmacie v prezenční formě studia, do bakalářského
studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studijním oborem
Zdravotní laborant (studijní program Laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví) v prezenční a kombinované formě studia a do
navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická
bioanalytika se studiem Odborný pracovník v laboratorních metodách
v prezenční formě studia.

Usnesení 07-6:

AS FaF UK projednal předložený návrh žádosti o akreditaci navazujícího
magisterského
studijního
programu
Farmaceutické
vědy/Pharmaceutical Sciences a vyjádřil souhlasné stanovisko
s uvedeným návrhem.

Usnesení 07-7:

AS FaF UK určil konání Voleb do Akademického senátu Univerzity
Karlovy pro funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022 ve dnech 13. – 14.
listopadu 2018. Členy dílčí volební komise byli určeni PharmDr. Lukáš
Červený, Ph.D., RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. a Mgr. Petr Matouš.
Náhradníky byli určeni Josef Kunrt a Kristýna Vlachová. Další
podrobnosti a časový harmonogram voleb stanoví a vyhlásí dílčí volební
komise.

Usnesení 07-8:

AS FaF UK vzal na vědomí informace přednesené dr. V. Pilařovou
a Bc. Kerestešem. Rovněž vzal na vědomí vyjádření Ing. Polanského
a vedení fakulty.

Usnesení 07-9:

AS FaF UK schválil zápis z 6. zasedání AS FaF UK konaného dne 20. 6.
2018.

Usnesení 07-10:

AS FaF UK určil následující data zasedání: 31. 10. 2018, 5. 12. 2018 a 9.
1. 2019.

Usnesení 07-11:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

