Akademický senát

Zápis z 9. zasedání Akademického senátu
konaného 5. 12. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK
Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, dr. Hošťálková Anna, Jan Tomáš,
Bc. Keresteš Ondřej, Mgr. Kostelanský Filip, dr. Krátký Martin, dr. Kudláčková Zděnka,
dr. Macháček Miloslav, dr. Malý Josef, Mgr. Matouš Petr, Mišík Jakub, Reguli Adam, dr. Siatka
Tomáš, Mgr. Szakošová Iveta, dr. Šnejdrová Eva, Vlachová Kristýna, Voříšková Eliška
Vedení fakulty: prof. Šimůnek Tomáš, prof. Doležal Martin, prof. Nachtigal Petr, doc. Roh
Jaroslav, prof. Solich Petr, prof. Štaud František
Hosté: Mgr. Matějka Lukáš
Sekretářka Akademického senátu: Zdanovcová Renáta
Omluveni: doc. Kučera Radim, Kunrt Josef, doc. Šatínský Dalibor, Ing. Vlčková Lenka

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení vedení FaF UK
Projednání návrhu: Souhlas se jmenováním náhradníka Disciplinární komise
Projednání Žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
6. Projednání Opatření děkana – Kariérní řád (Strategie personální politiky)
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pro zaměstnávání akademických
pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků
7. Různé

Akademický senát
Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
tel. (+420) 495 067 111
e-mail: as.vedeni@faf.cuni.cz
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1. Zahájení
Předsedkyně AS FaF UK dr. Kudláčková zahájila zasedání senátu ve 14.00 hodin. Na úvod
přivítala senátory, vedení fakulty a hosta. Skrutátory pro 9. zasedání byli určeni
Bc. Ondřej Keresteš a Tomáš Jan. Průběh zasedání zapsala Renáta Zdanovcová. Senátoři se
sešli v dostatečném počtu, tudíž byli usnášeníschopní ve všech projednávaných bodech.
Následně předsedkyně senátorům a všem přítomným představila PharmDr. Mgr. Martina
Krátkého, Ph.D. Ten se stal novým senátorem na základě výsledku doplňovacích voleb do
AS FaF UK za Katedru organické a bioorganické chemie, které se konaly 3. 12. 2018. Nahradil
tak senátora profesora Hrabálka, který rezignoval na post senátora z důvodu zvolení do
funkce primátora města Hradce Králové. Předsedkyně senátu dr. Krátkému osobně předala
osvědčení. Dále zasedání senátu probíhalo dle navrženého programu.

2. Schválení programu
Senátoři obdrželi s dostatečným předstihem program zasedání AS FaF UK spolu
s podkladovými materiály k jednotlivým projednávaným bodům. K navrženému programu 9.
zasedání AS FaF UK nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky, proto předsedkyně senátu
dr. Kudláčková vyzvala senátory k hlasování o jeho schválení.
Hlasování: 18-0-0 (ano-ne-zdržel se)
Závěr: AS FaF UK jednohlasně schválil program 9. zasedání.

3. Vystoupení vedení fakulty
prof. Šimůnek:
Sdělení děkana fakulty:
 MEPHARED 2 (M2) – Velký evropský projekt:
Proběhlo další intenzivní jednání na MŠMT (přítomni náměstek pro řízení sekce EU
Velčovský, kvestorka UK Ing. Oliveriusová, děkan FaF UK prof. Šimůnek, děkan LF UK
HK prof. Manďák, za FaF UK HK projektová manažerka Ing Mikešová, MBA). Z jednání
byl vznesen závěr, že dokončení projektu M2 do roku 2022 se jeví jako nereálné.
Přípravná fáze projektu stanovena na období 2019-2021, realizace projektu 20212025. Na samotný projekt určeno 2,5 mld. Kč. Dále proběhlo jednání architektů
projektu s hlavním architektem města Hradce Králové + zástupci dopravy ohledně
napojení kampusu (plánovaná výstavba mimoúrovňové křižovatky Mileta). V řešení
s právníky je stále vlastnictví pozemků (možnost změny vlastnictví).
Diskuze: Dr. Kudláčková položila panu děkanovi otázku ohledně financování, zda je možno
čerpat finance na projekt i z jiných zdrojů než z EU?
Prof. Šimůnek připustil i možnost získání financí na realizaci projektu i ze státního rozpočtu.
Pro nás je výhodnější čerpání financí z EU.
Dr. Šnejdrová: Z čeho bude stavba financována do roku 2021 a jaké jsou změny v přípravném
týmu projektu M2?
Prof. Šimůnek: Máme přislíbeno celkem 90 mil. Kč na přípravné práce. Ing. Mikešová je novou
hlavní projektantkou, Ing. Hon a Ing. Brácha jsou stavaři v nové architektonické skupině.

Mgr. Matouš: Položen dotaz na půjčku ve výši 40 mil. Kč od Univerzity Karlovy, která by měla
být splacena ke konci roku 2019.
Prof. Šimůnek: Půjčka byla využita pouze z malé části.
Prof. Šimůnek: Od neúspěšného uchazeče firmy ATIP s.r.o. požadujeme vrátit 5 mil. Kč (fáze
soudního sporu), což může trvat i delší dobu.
prof. Štaud:
Studijní záležitosti /Farmacie/:
 Hodnocení výuky studenty za ak. rok 2018/2019 – anketa uzavřena, výsledky známy
nejpozději v příštím týdnu, vyhodnoceny a předány vedoucím příslušných kateder,
vyhodnocení obdrží rovněž AS FaF UK (požadavek na vytvoření 4 členné komise
tvořené ze zástupců AS FaF UK – předsedy a místopředsedy AS FaF UK, předsedy
Studijní komise AS FaF UK a zástupce studentského sboru).
 Prerekvizity předmětů 1. – 3. úseku studia již schváleny, odeslány studentům.
 Prerekvizity předmětů 4. – 5. úseku studia schváleny, platnost až od ak. roku
2019/2020.
 SCIO s.r.o – smlouva mezi FaF UK a společností, firmě předány výstupy pro hodnocení
úspěšnosti studentů zapsaných ke studiu v ak. roce 2017/2018.
 21. 11. 2018 proběhla schůze prof. Šimůnka, Ing. Kouly, paní Shejbalové společně
s dr. Kudláčkovou, doc. Kučerou, Eliškou Voříškovou a Mgr. Matoušem, kde byla
projednána možnost elektronického zápisu studentů do vyšších ročníků.
 Pracuje se na vytvoření Opatření děkana ohledně postupu při vypisování zápočtů
a zkoušek do SIS.
 Přiznání stipendií za vynikající výsledky, dosažené v ak. roce 2017/2018 – předložení
podkladů, návrh bude podepsán děkanem fakulty a k vyjádření předložen AS FaF UK.
o 10 % studentů magisterského studijního programu Farmacie, kteří nejsou
zapsáni v prvním úseku studia, získali v ak. roce 2017/2018 50 a více kreditů,
dosáhli nejvýše prospěchového průměru 1,36 (82 studentů).
o 10 % studentů bakalářského studijního programu, kteří nejsou zapsáni
v prvním úseku studia a navazujícího studijního programu ZBIO, získali v ak.
roce 2017/2018 50 a více kreditů, dosáhli nejvýše prospěchového průměru
1,54. (celkem 17 studentů, z toho 6 studentů bakalářského studia a 11
studentů navazujícího magisterského studia).
prof. Nachtigal:
Studijní záležitosti /ZBIO, studium v angličtině, zahraniční výuka/:
 Zahraniční výuka:
Podepsány smlouvy s 2 agenturami, s vládní agenturou v Angole a agenturou
v Kurdistánu.
Diskuze: Dr. Kudláčková položila na toto téma proděkanu prof. Nachtigalovi otázku, zda je
toto dobrá cesta či směr?
Prof. Nachtigal: Ano, obě agentury jsou schopné studenty sehnat, podílí se na aktivní
propagaci UK a naší fakulty.
doc. Roh:
Vědecká činnost, doktorské studium, transfer technologií:
 Schváleny všechny 4 zbývající žádosti o akreditace pro doktorské studijní programy.









Schváleny žádosti o akreditační a habilitační řízení na katedrách Farmakognozie
a Farmaceutické technologie.
16. kolo soutěže GA UK – letos podáno celkem 57 žádostí, z toho 20 v sekci C –
Lékařské vědy, 37 v sekci B – Přírodní vědy, 25 v podsekci Chemie, 10 v podsekci
Biologie, 1 v podsekci Fyzika, 1 v podsekci Matematika.
GA ČR – FaF UK získala v rámci soutěže GA ČR na roky 2019-2021 celkem 1 nový
standardní grant (prof. Pávek) a u 2 nových mezinárodních grantů, schválených GA ČR,
se čeká na vyjádření DFG (doc. Duintjer Tebbens a prof. Vávrová), na řešení 1
standardního grantu se FaF UK podílí (prof. Vávrová, VŠCHT Praha).
Zasedání Vědecké rady – 11. 12. 2018 od 8 hodin.
Doktorské studium – hodnocení doktorského studijního programu doktorandy (ak. rok
2017/2018) – položeno 11 dotazů, nespokojenost se systémem stipendií, v celkovém
hodnocení vyjádřena spokojenost.
Doktorské studium v anglickém jazyce – tzv. školné, předložen návrh na změnu, dosud
platba 2 000 Kč, nově bez poplatku.

prof. Doležal:
Vnější a mezinárodní vztahy fakulty:
 Den otevřených dveří (DOD) – Rádio Černá hora – probíhá rozhlasová reklama na DOD
pro uchazeče o studium na FaF UK, který proběhne 12. 12. 2018 na FaF a na kampusu,
informační přednášky se konají ve velké aule (kampus) od 9.00, 11.00 a 13.00 hodin,
následují skupinové prohlídky kateder a pracovišť.
 Adventní koncert – 13. 12. 2018 od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Velké
náměstí Hradec Králové.
 50. výročí založení Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (2019) – plánování oslav
a doprovodných akcí, zřízen tzv. přípravný výbor, který se přípravami oslav intenzivně
zabývá.
 Od ledna 2018 byl zprovozněn Instagram ve spolupráci s Adamem Regulim
a na Facebooku už nebude dál pokračovat Mgr. Dušek.
 Podepsána rámcová smlouva s profesionálním fotografem Veselým, pořízené snímky
budou využity pro oficiální prezentaci fakulty a následně ukládány do archivu.
 Zentiva – do září 2018 Zentiva součást skupiny Sanofi, od října 2018 nový majitel
investiční společnost Advent International (USA), mění se logo firmy Zentiva, na
spolupráci s námi se nic nemění.
 Den Zentivy – 24. a 25. dubna 2019.
 Ples Farmaceutické fakulty 2019 – informace budou včas upřesněny.
 Cena Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii za rok 2018 –
letošním nositelem se stal doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. za Farmaceutickou
fakultu UK. Prestižní cenu převzal za vynikající práci a dosažené výsledky 2. 11. 2018.
 Cena Josefa Hlávky za rok 2018 cenu získal PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. Oceněn
byl za svoji dizertační práci zabývající se vývojem nových fluorescenčních senzorů.
prof. Solich:
Vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty:
 PGS konference – 9. postgraduální a 7. postdoktorandská vědecká konference
Farmaceutické fakulty UK – podporována projektem EFSA-CDN – 23. a 24. 1. 2019.
Konference bude rozdělena do několika tematických sekcí.






„Rychlovýzva“ Nábyteček – ušetřené finanční prostředky využity na drobné práce
(např. opravy budov Zámostí).
Fond mobility – na rektorát UK předloženo 160 návrhů, za FaF UK podáno 9 návrhů.
EFSA-CDN – poslední pozice VP2-11 Postdok obsazena (od ledna 2019).
ICM = Erasmus + mimo Evropu – na FaF se podařilo vyhrát 2 aktivity, připravuje se 2.
kolo.

Předsedkyně senátu poděkovala vedení fakulty za vystoupení a za sdělení užitečných
informací.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

4. Projednání návrhu: Souhlas se jmenováním náhradníka Disciplinární komise
Slovo předáno předkladateli návrhu na jmenování náhradníka Disciplinární komise FaF UK
prof. Šimůnkovi, který poděkoval senátorům za 2 předložené návrhy, z nichž vybral a navrhl
Mgr. Janu Maříkovou.
Návrh komise pro tajné hlasování: dr. Lukáš Červený
Mgr. Petr Matouš
Jakub Mišík
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková vyzvala senátory k hlasování o složení komise pro
zjišťování výsledků tajného hlasování.
Hlasování: 16-0-3
Závěr: AS FaF UK schválil složení komise pro zjišťování výsledků tajného hlasování.
Následně byl komisí zvolen předseda. Stal se jím Mgr. Petr Matouš.
Předseda komise Mgr. Matouš seznámil členy AS FaF UK s procedurou tajného hlasování.
Následně otevřel rozpravu. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy, proto hlasování
zahájil. Senátoři byli vyzýváni, aby s hlasovacím lístkem, na kterém zaznamenali svoji volbu,
přistupovali jednotlivě k volební urně.
Výsledek tajného hlasování: Vydáno 19 hlasovacích lístků
Odevzdáno 19 hlasovacích lístků
Z toho 19 platných hlasovacích lístků
Sečtení volebních hlasů:

Pro zvolení 19
Proti zvolení 0
Zdržel se 0

Volební komise shledala, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem AS FaF UK. Na základě
výsledku tajného hlasování senát vyjádřil souhlas s návrhem jmenovat Mgr. Janu Maříkovou
náhradnicí do Disciplinární komise FaF UK. O průběhu a výsledku tajného hlasování byl
vypracován protokol, který je spolu s hlasovacími lístky uložen ve složce v archivu senátu.
Závěr: AS FaF UK schválil návrh děkana na jmenování Mgr. Jany Maříkové náhradnicí členů
Disciplinární komise Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

5. Projednání Žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Dle § 27 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů je AS FaF
UK předložen k projednání návrh žádosti, která bude podána v rámci institucionální
akreditace. V připomínkovacím období byly předloženy proděkanovi pro bakalářské
a navazující magisterské studium prof. Nachtigalovi od senátorů, Studijní komise AS FaF UK
(předseda komise doc. Kučera) připomínky, poznámky k textové stránce, korekce a věcné
dotazy. Všechny korektury a doporučení byly zaneseny do revidované verze. Dodatečné
dotazy k dokumentu zodpověděl prof. Nachtigal na samotném zasedání. Předsedkyní AS FaF
UK bylo přečteno plné znění usnesení a vyhlášeno hlasování o návrhu.
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal předložený návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského
programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a vyjádřil s uvedeným
návrhem souhlasné stanovisko.

6. Projednání Opatření děkana – Kariérní řád (Strategie personální politiky) Farmaceutické
fakulty UK v Hradci Králové pro zaměstnávání akademických pracovníků, lektorů
a vědeckých pracovníků
Dokument AS FaF UK předkládán děkanem fakulty prof. Šimůnkem po projednání s rektorem
a kancléřem Univerzity Karlovy, kteří doporučují jeho přijetí. V připomínkovacím období byly
senátory a Legislativní komisí AS FaF UK (předseda komise Mgr. Matouš) předloženy dotazy,
faktické připomínky a navržené korekce. Podněty LK AS FaF byly zpracovány a v textu
dokumentu opraveny. Komise na svém zasedání učinila závěr, že neshledala žádný rozpor
s předpisy a za předpokladu přijetí předložených připomínek přijala kladné stanovisko.
Rovněž byly přijaty úpravy na základě zatím došlých podnětů od členů Vědecké rady (dr.
Chudoba, prof. Palička). Dokument není dosud dokončen, pracuje se na jeho finální verzi.
Profesor Šimůnek poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na tvorbě dokumentu.
Předsedkyně vyzvala senátory k hlasování o usnesení k dokumentu.
Hlasování: 17-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal předložený návrh Opatření děkana – Kariérní řád (Strategie
personální politiky) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pro zaměstnávání
akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků a vyjádřil s uvedeným návrhem
souhlasné stanovisko.

7. Různé


Schválení zápisu z hlasování per rollam – Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FaF UK
(funkční období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021) pro zástupce Katedry organické
a bioorganické chemie – 1 mandát. Hlasování per rollam se konalo ve dnech 7. – 14.
11. 2018.
Hlasovalo 20 senátorů
Pro 20 senátorů
Proti 0
Zdrželo se 0

Jmenný seznam senátorů, kteří hlasovali, je uložen spolu se zápisem o průběhu hlasování per
rollam v příslušné složce v archivu senátu. Hlasování per rollam proběhlo v souladu
s Jednacím řádem AS FaF UK.
Hlasování: 16-0-1
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z hlasování per rollam konaného ve dnech 7. – 14. listopadu
2018.
 Schválení zápisu z 8. zasedání AS FaF UK konaného 31. 10. 2018.
Hlasování: 15-0-2
Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 8. zasedání AS FaF UK konaného dne 31. 10. 2018.


Mimofakultní zasedání senátu – 9. 1. 2019 od 14.00 hodin v restauraci Na Biřičce na
Novém Hradci Králové. Předsedkyně požádala senátory o potvrzení účasti.



Volby do AS UK v Praze – poděkování za organizaci a průběh voleb do AS UK Praha
předsedovi dr. Červenému a členům dílčí volební komise. Protokol o průběhu
a výsledku voleb zaslán na rektorát UK do Prahy. Výsledky voleb zaregistrovány.
Výsledek voleb:



doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (45 platných hlasů)
Ing. Vladimír Kubíček, CSc. (44 platných hlasů)
Eliška Voříšková (73 hlasů)
Jan Tomáš (54 platných hlasů)

Vypisování zkoušek studentů:
Agenda prof. Štauda /Studijní záležitosti/:
Rozvinuta diskuze, pokládány věcné otázky o způsobu přípravy vypisování zkoušek
studentů (do diskuze zapojeni dr. Malý, dr. Hošťálková, dr. Babica, dr. Červený, Mgr.
Matouš, dr. Kudláčková). Druhá strana, kompetentní osoba, proděkan pro studijní
záležitosti prof. Štaud a místopředsedkyně AS za studentskou část Eliška Voříšková, již
nebyli na zasedání přítomni, proto zůstal tento bod otevřen do příštího zasedání.

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.
9. zasedání AS FaF UK předsedkyně ukončila v 17 hodin. Poděkovala všem senátorům za účast
na zasedání. Popřála všem přítomným krásný adventní čas, příjemné prožití vánočních
a novoročních svátků. Zároveň popřála mnoho pracovních a osobních úspěchů v roce 2019.

Zapsala:

Zdanovcová Renáta

Ověřili:

PhDr. Kudláčková Zděnka, Ph.D.
Voříšková Eliška

V Hradci Králové dne 17. 12. 2018

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 9. zasedání AS FaF UK dne 5. prosince 2018
Usnesení 09-1:

AS FaF UK schválil program 9. zasedání AS FaF UK.

Usnesení 09-2:

AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

Usnesení 09-3:

AS FaF UK schválil návrh děkana na jmenování Mgr. Jany Maříkové
náhradnicí členů Disciplinární komise Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové.

Usnesení 09-4:

AS FaF UK projednal předložený návrh žádosti o akreditaci navazujícího
magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví a vyjádřil s uvedeným návrhem souhlasné stanovisko.

Usnesení 09-5:

AS FaF UK projednal předložený návrh opatření děkana – Kariérní řád
(Strategie personální politiky) Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové pro zaměstnávání akademických pracovníků, lektorů
a vědeckých pracovníků a vyjádřil s uvedeným návrhem souhlasné
stanovisko.

Usnesení 09-6:

AS FaF UK schválil zápis z hlasování per rollam konaného ve dnech 7. –
14. listopadu 2018.

Usnesení 09-7:

AS FaF UK schválil zápis z 8. zasedání AS FaF UK konaného dne 31. 10.
2018.

Usnesení 09-8:

AS FaF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

