Akademický senát

Zápis z 8. zasedání Akademického senátu
konaného 31. 10. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, Jan Tomáš, Bc. Keresteš Ondřej,
Mgr. Kostelanský Filip, doc. Kučera Radim, dr. Kudláčková Zděnka, Kunrt Josef, dr. Macháček
Miloslav, dr. Malý Josef, Mgr. Matouš Petr, Mišík Jakub, Reguli Adam, Mgr. Szakošová Iveta,
doc. Šatínský Dalibor, Vlachová Kristýna, Voříšková Eliška
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh Jaroslav, prof. Solich Petr,
prof. Štaud František, Ing. Vlčková Lenka
Hosté: Mgr. Dršatová Dita, Mgr. Matějka Lukáš
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: prof. Doležal Martin, dr. Hošťálková Anna, prof. Hrabálek Alexandr, dr. Siatka
Tomáš, dr. Šnejdrová Eva

Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Projednání Podmínek pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních
programech na FaF UK pro akademický rok 2019/2020
5. Projednání Podmínek pro přijetí do pětiletého magisterského studijního programu
Farmacie v anglickém jazyce na FaF UK pro akademický rok 2019/2020
6. Zpráva ze zasedání AS UK Praha
7. Různé

Akademický senát
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tel. (+420) 495 067 111
e-mail: as.vedeni@faf.cuni.cz
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1. Zahájení
8. zasedání AS FaF UK zahájila předsedkyně senátu dr. Kudláčková ve 14.05 hodin. Přivítala
senátory, vedení fakulty a hosty zasedání. Senátoři se sešli v dostatečném počtu, tudíž byl
senát usnášeníschopný. Skrutátory pro 8. zasedání byli určeni Bc. Ondřej Keresteš a Josef
Kunrt. Zápis ze zasedání provedla Renáta Zdanovcová. Následně byl senátorům představen
Jakub Mišík, který se stal novým senátorem za studentský sbor z pozice náhradníka.
Předsedkyně senátu mu osobně předala osvědčení. Následně vyslovila gratulaci současnému
členovi Akademického senátu prof. Alexandru Hrabálkovi k jeho zvolení primátorem města
Hradce Králové. Dále zasedání probíhalo dle předloženého programu, který obdrželi senátoři
spolu s podkladovými materiály.

2. Schválení programu
K navrženým bodům programu 8. zasedání AS FaF UK nebyly vzneseny žádné připomínky,
proto předsedkyně senátu dr. Kudláčková vyzvala senátory k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 8. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Sdělení děkana fakulty:
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt.
Aktuální informace – proběhla schůzka s vedením Fakultní nemocnice Hradec Králové
ohledně dopravní obslužnosti (stavba křižovatky Mileta, parkovacího domu, nového
chirurgického pavilonu FN, objektu Fakulty vojenského zdravotnictví UO atd.), nadále
probíhají konzultace s projektanty společnosti Bogle Architects s.r.o., v nejbližší době
proběhnou plánovaná jednání s MŠMT a vedením města Hradce Králové.
 Oslavy 50 let založení fakulty (za agendu prof. Doležala M.) – vytvořen přípravný výbor,
který zasedal 26. 10. 2018, schváleno logo oslav, vycházející z fakultního znaku
(připravil Mgr. Domecký), schváleno vytvoření webové stránky k tomuto významnému
výročí, naplánováno konání hlavního večerního programu přibližně na 19. 10. 2019,
naším cílem je připravit důstojné oslavy.
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
 TA ČR (Technologická agentura ČR) – vyhlášena veřejná soutěž TA ČR – THÉTA – termín
podání návrhů projektů na Vědecké oddělení do 19. 11. 2018, uzávěrka pro podání
návrhů 29. 11. 2018.
 Zasedání Rady PROGRES Q42 – pravidlo hodnocení publikací v roce 2019 podle AIS
(Article Influence Score).
 Vědecká rada – schválila možnost přistoupit k obhajobě disertační práce
v doktorských studijních programech na základě jedné excelentní publikace.
prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:








Aktuální stav – Farmacie, magisterský studijní program – v současné době je zapsáno
a studuje 292 nových studentů, bez přijímacích zkoušek přijato 254 studentů, přes
přijímací zkoušku přijato 343 studentů.
Radou pro vnitřní hodnocení byla udělena akreditace pro studijní programy Farmacie
a Farmaceutické vědy.
Hodnocení výuky studenty – aplikace letos spuštěna dříve, výsledky budou známy
do konce listopadu 2018, návrh na zřízení 4 členné komise složené ze zástupců AS FaF
UK – předseda a místopředseda AS FaF UK, předseda Studijní komise AS FaF UK
a zástupce studentského sboru.
Informace o tvrdých prerekvizitách pro 4. a 5. ročník Farmacie. Zatím se odrazily do
studia následujícím způsobem: V roce 2016 do 1. ročníku nastupovalo 350 studentů,
do 2. ročníku postoupilo 213 studentů, (z nichž 60 bylo v ISP), ve 3. ročníku současně
studuje 145 studentů (ve 2. polovině ISP je 30 studentů, kteří mají rozložený 2. ročník).
Ideální stav je mít 170–180 odpromovaných studentů ročně.

Dotazy a odpovědi:
Mgr. Matouš:
 Anketa hodnocení výuky studenty – připomenuta poznámka, že vyplnění ankety není
povinné a studenti by neměli být nuceni ji vyplňovat v rámci povinné výuky.
prof. Štaud: Nestává se to.
 Studium – upozornění o chybném postupu asistenta – nesprávné zadání známky
do SIS za neúčast studenta na zkoušce (zapsána známka 4 místo N).
prof. Šimůnek: Oznámit chybný postup vedoucímu příslušné katedry poté proděkanovi
pro studijní záležitosti, případně garantu předmětu nebo vedoucímu katedry.
 Podmínky zápočtu, zkoušky – znění otázek uveřejnit 6 týdnů před zkouškovým
obdobím.
prof. Štaud: Garanti předmětu budou o dodržení termínu požádáni.
Voříšková:
 Sloučení 7. a 8. skupiny 3. ročníku Farmacie – podán dotaz ohledně realizace sloučení
daných skupin.
prof. Štaud: Prozatím není učiněn definitivní závěr, současný stav je vyhovující a bude
zachován.
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/:
 Akreditace ZBIO – akreditováno na 10 let.
 Probíhá příprava akreditace navazujícího magisterského studijního programu ZBIO
+ Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (akreditace do roku 2021).
 Probíhá příprava akreditace navazujícího magisterského studijního programu
v anglickém jazyce (Pharmaceutical Sciences).
 Zahraniční studenti (ak. rok 2018/2019) – v 1. ročníku studuje celkem 60 studentů,
z tohoto počtu je 11 opakujících studentů a 49 nově zapsaných studentů (2 studijní
skupiny).
prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty:
 Projekt STARSS – dodán a nainstalován poslední přístroj 2 D-UHPLC, veškeré investice
v projektu ukončeny.







2nd STARSS conference on Separation Science – konání konference 25. – 27. 11. 2018
v Hradci Králové, Nové Adalbertinum.
EFSA-CDN – OP VVV – informace o dosud neobsazených odborných pozicích projektu.
InoMed – (prof. Wsól), projekt byl pozitivně ohodnocen a přijat.
Odevzdána zpráva o hodnocení DS Fafík (po 2 letech) na MŠMT.
ICM Erasmus+ (Kreditová mobilita) – byla schválena žádost fakulty o financování
mobilit s Brazílií a Austrálií. 1. února 2019 je termín podání přihlášek pro další tříleté
období.

Ing. Vlčková:
Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
 Kantýna – realizace prodloužení smlouvy o pronájmu na další 3 roky s paní Orlovskou
(celková spokojenost).
 Nákup pozemků u posluchárny C – kupní smlouva podepsána, kupní cena uhrazena.
 Nákup pozemků Zámostí – (9 mil. Kč), kupní smlouva podepsána, nyní čekáme na
vyjádření a kladný výsledek z Ministerstva financí ČR.
 Celouniverzitní pojištění – změna výběru pojišťovny (nejdříve pro rok 2020), bude se
jednat o centrální pojištění veškerého majetku univerzity, fakultám bude odebrána
část administrativní práce, očekáváme tak velké finanční úspory.
 Rekonstrukce komunikace u Pajkrovy flošny – na Magistrát města Hradce Králové byla
podána písemná žádost o realizaci rekonstrukce veřejné komunikace, žádost bude
předána novému vedení města.
Dotazy a odpovědi:
Mgr. Matouš:
 Dle Zkušebního řádu mají být zveřejněny podrobnosti – co je to podrobnost a proč
nejsou zveřejněny na SIS?
prof. Nachtigal: Domluva, že to jsou povinnosti ke splnění zápočtu/zkoušky a musí být
uveřejněny 6 týdnů před zkouškovým obdobím.
prof. Štaud: Garanti předmětů budou požádáni o doplnění daných informací na SIS.
 Disciplinární komise AS FaF UK – na zasedání zvolen předseda.
 Karolinka – diskuze o její existenci (otevřená otázka).
 Noc vědců 5. 10. 2018 – popularizace vědy, položena otázka ohledně zapojení naší
fakulty v příštím roce.
doc. Roh: Naše fakulta se bude snažit o aktivní zapojení.
 Upozornění na neuznání plné moci studenta na studijním oddělení.
prof. Šimůnek: Doporučeno uvést jmenovitě, předložit důvod zamítnutí, až poté se
konkrétní případ dá řešit.
Bc. Keresteš:
 Stav vzduchotechniky na jižní budově, v jaké fázi je řešení déletrvajícího problému.
Ing. Vlčková: Zjistí podrobnosti a informaci senátorům předá na příštím zasedání
senátu.

4. Projednání Podmínek pro přijímací řízení pro studium v doktorských studijních
programech na FaF UK pro akademický rok 2019/2020

Dle zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách ve věci zveřejnění podmínek přijetí byly
předloženy AS FaF UK k projednání podmínky pro přijímací řízení pro studium v doktorských
studijních programech na FaF UK pro akademický rok 2019/2020. Na úvod tohoto bodu
vystoupil proděkan doc. Roh s poděkováním všem zainteresovaným za pečlivou kontrolu
rozsáhlého dokumentu „Brožura pro AR 2019/2020“. Během vzniklé diskuze byly položeny
ještě doplňující otázky, na které odpověděla přítomná Mgr. Dršatová (Vědecké oddělení).
Přesné znění otázek senátorů a odpovědí Mgr. Dršatové bude uloženo ve složce v archivu
senátu.
Dotazy a odpovědi:
doc. Kučera: K jakému účelu slouží dokument „Brožura“ a jaké informace vidí uchazeči?
Mgr. Dršatová: „Brožura“ slouží jen pro interní účely.
doc. Kučera: Lze dokument „Brožura“ pro interní potřeby upravovat?
Mgr. Dršatová: Ano, vylepšení je možné.
doc. Kučera: Proč není úspěšné složení přijímací zkoušky uvedeno v podmínkách přijetí?
Mgr. Dršatová: Podmínky přijetí jsou stanoveny rektorátem UK.
doc. Kučera: Jakou informaci poskytuje údaj „počet přijatých/počet přihlášených“?
Mgr. Dršatová: Požadavek takto napsané formulace.
Mgr. Kostelanský: Senátor upozornil pana proděkana doc. Roha na zjištěné drobné chyby
v dokumentu. Doc. Roh poděkoval za upozornění.
Mgr. Matouš: Vznesení názoru, že by bylo vhodné pravit, jak se uchazeč dostane
k podmínkám pro přijetí ke studiu. Odpověď – bude to probráno na listopadové schůzi.
Poté předsedkyně senátu dr. Kudláčková přečetla usnesení v upraveném znění a vyzvala
senátory k hlasování.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: Akademický senát schválil podmínky pro přijímací řízení pro studium v doktorských
studijních programech na FaF UK pro akademický rok 2019/2020 v upraveném znění
předloženém na zasedání AS FaF UK a se zapracovanými připomínkami Mgr. Kostelanského.

5. Projednání Podmínek pro přijetí do pětiletého magisterského studijního programu
Farmacie v anglickém jazyce na FaF UK pro akademický rok 2019/2020
prof. Nachtigal: Dokument se vytvářel jako nový, AS FaF UK předložen spolu
s Formulářem/Form. Na zasedání nebyly vzneseny žádné věcné připomínky. Předsedkyně
k danému bodu otevřela diskuzi. Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. Předsedkyně senátu
přečetla usnesení v plném znění a vyzvala senátory k hlasování o schválení dokumentu.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020
do magisterského studijního programu Farmacie v prezenční formě studia, akreditovaném
v anglickém jazyce.

Předsedkyně AS FaF UK poděkovala vedení fakulty a Mgr. Dršatové za sdělení důležitých
informací a zodpovězení dotazů senátorů.

6. Zpráva ze zasedání AS UK Praha

Mgr. Matouš: Senátorům prezentoval informace ze zasedání Akademického senátu UK Praha,
konaného 19. 10. 2018.
 AS UK schválil změnu Statutu FaF UK (čj. 194/a/2018). Platnost předpisu
od 19. 10. 2018, účinnost od 1. 11. 2018.
 AS UK schválil změnu Jednacího řádu FaF UK (čj. 194/b/2018). Platnost předpisu
od 19. 10. 2018, účinnost od 1. 11. 2018.
 Finance pro VŠ na rok 2019 – rozpočet pro vysoké školy navýšen o 2 mld. Kč.
 GA UK – nová metodika proplácení cestovného z GA UK – Opatření děkana.
 Systém Theses – nahrazen od roku 2018/2019 systémem Turnitin.
doc. Roh – Turnitin je globálně používaným systémem, sloužící ke kontrole a prevenci
plagiátorství, ke zvýšení kvality akademických prací (zpětná vazba mezi školitelem
a absolventem).
 OP Nábyteček – pochváleny mimopražské fakulty za správné čerpání z programu.
 Rozvinuta diskuze ohledně plagiátorství na vysokých školách.
 Mimořádný audit doktorských studijních programů na 8 fakultách.

7. Různé
doc. Kučera (předseda Studijní komise AS FaF UK):
 Schůzka k problematice zápisu do vyššího ročníku proběhne 21. 11. 2018.
 Dokument „Brožura“ – předseda SK AS FaF vyzval členy komise k větší spolupráci
při připomínkování dokumentů (prosba o včasné podněty).
Voříšková (místopředsedkyně senátu za studentský sbor):
 Akademická (čtvrt) hodinka – pozvánka studentského sboru na Akademickou
(čtvrt)hodinku – 31. 10. 2018 v 19 hodin, místo konání Klubovna SČSF, vysokoškolské
koleje Na Kotli.
dr. Kudláčková (předsedkyně AS FaF):
 Poděkování Mgr. Matoušovi za informace z AS UK, dr. Červenému za uspořádání voleb
do AS UK a Bc. Kerestešovi za vyvěšení schránek na fakultě (koridor) a na kampusu (1.
patro) pro podávání žádostí, proseb a stížností přímo AS FaF anonymní cestou.
 Schválení zápisu ze 7. zasedání AS FaF UK konaného 24. 9. 2018.
Hlasování: 16-0-1
Závěr: AS FaF UK schválil zápis ze 7. zasedání AS FaF UK konaného dne 24. 9. 2018.
AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

Předsedkyně AS FaF dr. Kudláčková ukončila 8. zasedání AS FaF UK v 15.30 hodin. Poděkovala
všem přítomným za účast na zasedání. Následující zasedání senátu se bude konat 5. 12. 2018.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřili:

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

V Hradci Králové dne 12. 11. 2018

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 8. zasedání AS FaF UK dne 31. října 2018
Usnesení 08-1:

AS FaF UK schválil program 8. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 08-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 08-3:

Akademický senát schválil podmínky pro přijímací řízení pro studium
v doktorských studijních programech na FaF UK pro akademický rok
2019/2020 v upraveném znění předloženém na zasedání AS FaF UK a se
zapracovanými připomínkami Mgr. Kostelanského.

Usnesení 08-4:

AS FaF UK schválil podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2019/2020 do magisterského studijního programu Farmacie
v prezenční formě studia, akreditovaném v anglickém jazyce.

Usnesení 08-5:

AS FaF UK vzal na vědomí informace ze zasedání Akademického senátu
Univerzity Karlovy konaného dne 19. 10. 2018.

Usnesení 08-6:

AS FaF UK schválil zápis ze 7. zasedání AS FaF UK konaného dne 24. 9.
2018.

Usnesení 08-7:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

