Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy
Zápis z 29. zasedání Akademického senátu konaného
v úterý dne 19. září 2017 od 8.30 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

Přítomni: Mgr. Petr Matouš, dr. Jan Babica, doc. Lucie Cahlíková, dr. Lukáš Červený, dr. Monika
Kuchařová, Josef Kunrt, dr. Josef Malý dr. Tomáš Siatka, Mgr. Iveta Szakošová, Mgr. Malek
Azar, doc. Dalibor Šatínský, Pavlína Chladová
Hosté: prof. Jan Černý, doc. Tomáš Šimůnek, doc. Petr Nachtigal, prof. Petr Solich, prof.
František Štaud, Ing. Lenka Vlčková, doc. František Trejtnar, Veronika Skalická, David Suchánek
Sekretářka Akademického senátu: Renáta Zdanovcová
Omluveni: prof. Alexandr Hrabálek, prof. Vladimír Wsól, dr. Zděnka Kudláčková, dr. Radim
Kučera, dr. Jaroslav Roh, dr. Eva Šnejdrová, Vu Hong Dieu, Petr Domecký, Mgr. Miloslav
Macháček, Markéta Pospíšilová, Ondřej Keresteš, Manuela Voráčová, Lucie Ženklová

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu
Vystoupení hosta
Vystoupení vedení fakulty
Projednání návrhu „Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019“
Projednání Dílčí změny přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j. 254/2017)
Různé

Místopředseda AS Mgr. Petr Matouš v 8: 30 hod přivítal všechny přítomné a konstatoval, že
se v danou chvíli AS nesešel v usnášeníschopném počtu. Navrhl proto předat slovu hostu
prof. RNDr. Janu Černému, Ph.D., kandidátovi na post rektora Univerzity Karlovy. Prof. J.
Černý – imunolog, pedagog vyučující na Přírodovědecké fakultě UK v Praze obor molekulární
biologie a genetiky, v letech 2000–2002 absolvoval postdoktorální pobyt na Harvard Medical
School Harvardovy univerzity v Bostonu, 2009–2013 byl proděkanem pro vědu, vnější vztahy
a celoživotní vzdělávání, 2015 jmenován profesorem v oboru buněčné a vývojové biologie.

Místopředseda AS předal slovo hostu profesoru J. Černému, který oznámil kandidaturu na
rektora UK v září 2017. Na úvod svého projevu senátorům poděkoval za přijetí a možnost
vystoupit na půdě naší fakulty. V další části svého vystoupení seznámil senátory se svým
volebním programem, pracovními cíli a záměry, které chce, pokud bude v podzimních volbách
zvolen rektorem UK (2018–2022), realizovat.
Po vystoupení hosta následovala diskuze. Místopředseda Mgr. Petr Matouš poděkoval prof. J.
Černému za návštěvu a představení svého volebního programu. Zároveň popřál za přítomné
senátory mnoho pracovních úspěchů na poli pedagogickém i vědeckém.

1. Zahájení
Místopředseda Mgr. Petr Matouš oznámil rezignaci senátorky Manuely Voráčové, kterou
nahradila Pavlína Chladová; senát se v tu chvíli stal usnášeníschopným. Dále informoval členy
senátu o řádném ukončení studia kolegy Bc. Keresteše, který se přihlásil na naší fakultě do
navazujícího magisterského programu. Bc. Keresteš dodal předsednictvu prohlášení, že dle čl.
14 odst. 2 Volebního řádu AS UK hodlá nadále zůstat prvním náhradníkem. Členem
Akademického senátu se stane po řádném zapsání k navazujícímu studiu.
Místopředseda oficiálně zahájil 29. zasedání Akademického senátu (AS). Zápis ze zasedání
provedla Renáta Zdanovcová.

2. Schválení programu
Vzhledem k vystoupení hosta před zahájením jednání AS a žádosti prof. Štauda místopředseda
navrhl úpravu navrženého programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení upraveného programu
Projednání návrhu „Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019“
Vystoupení vedení fakulty
Projednání Dílčí změny přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j. 254/2017)
Různé

Místopředseda AS vyzval členy k hlasování o změně navrženého programu.
Hlasování: 12-0-0
Závěr: AS FaF schválil upravený program 29. zasedání AS FaF UK.

3. Projednání návrhu „Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019“
Návrh předkládá doc. Šimůnek, návrh zpracoval prof. Štaud a prof. Nachtigal.

Senátorům byly předloženy k projednání a schválení upravené připomínky k „Podmínkám
přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019“ do:
o bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studijním oborem
Zdravotní laborant v prezenční a kombinované formě studia
o magisterského studijního programu Farmacie se studijním oborem Farmacie
v prezenční formě studia
o navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se
studijním oborem Odborný pracovník v laboratorních metodách v prezenční formě
studia
Mgr. Matouš informoval členy AS, že předsednictvo přijalo jeden pozměňovací návrh, který
však nemůže být projednán. Vzhledem k platnosti Opatření rektora 15/2017 (Harmonogram
přijímacího řízení) může AS schválit podmínky přijímacího řízení pouze v rektorátem potvrzené
verzi. AS tedy nemůže v tuto chvíli připomínky projednávat. Zároveň vyzval, aby diskuze
ohledně podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 byla otevřena dříve a
připomínky z řad členů AS projednány před odesláním na rektorát.
Hlasování: 12-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal a schválil návrh „Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok
2018/2019 do magisterského studijního programu Farmacie se studijním oborem Farmacie
v prezenční formě studia, do bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se
studijním oborem Zdravotní laborant 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“.

4. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:
 MEPHARED 2 (M2):
MŠMT doporučilo projekt vládě a EK, přípravné kroky – projektová dokumentace o
změně územního řízení byla námi podána koncem roku 2015, posouzena až po téměř
2 letech Magistrátem města Hradce Králové (MMHK) a Krajským úřadem (KÚ), který
zjistil v dokumentaci nedostatky. Královéhradecký kraj se označil za systémově
podjatý, a z tohoto důvodu proběhne 27. 9 2017 další jednání mezi LF, FaF, primátorem
města Hradce Králové Z. Finkem a hejtmanem královéhradeckého kraje. Během letních
měsíců byl sestaven realizační tým – hlavní programová manažerka Ing. Mgr. Jungová,
projektový manažer ERDF projektu Ing. Vršanský (výstavba kampusu), post garanta
stavby, finančního manažera a administrátora bude obsazen během měsíce září.
prof. Nachtigal:
 studijní záležitosti:
o zahraniční výuka Kréta:
Finální verze rozvrhů pro zahraniční výuku na Krétě připraveny, do 1. ročníku
nově zapsáno 6 studentů, ještě možnost zapsání do konce září 2017.



o zahraniční výuka na FaF Hradec Králové:
Aktuální stav nových zapsaných studentů samoplátců do prvního úseku studia
je 28.
Imatrikulace – 6. 10. 2017, Velká aula Karolina UK, imatrikulace nově přijatých
studentů magisterského studijního programu Farmacie a bakalářského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika pro ak. rok 2017/2018.

prof. Solich:
 Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty:
o STARSS – 28. srpna 2017 odevzdána 1. Zpráva o realizaci projektu a 2. Žádost o
platbu.
o PRIMUS – návrh projektu dr. Matouškové P. byl přijat k řešení.
o Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – 1. září vydán Metodický dopis č. 1/SP2, během
září 2017 by měl být oznámen výsledek hodnocení.
o Výroční zpráva o činnosti FaF UK za rok 2016 – zveřejněna finální verze.
Ing. Vlčková:
 Ekonomické, provozní a správní záležitosti:
o ZLR – zveřejněn provozní a návštěvní řád, rozšíření návštěvních dnů, provedena
demolice zahradního domku a skleníků v areálu ZLR.
o Zámostí – nová komunikace kolem objektu, pořízen nový kotel.
o FaF – opravy chodníku v ulici Ak. Heyrovského + schodiště hlavního vchodu do
budovy fakulty, rozděleno do dvou etap, 2. etapa stavebních prací dokončena
na jaře 2018.
o Elektronická spisová služba (ESS) – 19. – 27. 9. 2017 proběhne metodické a
technické školení pracovníků děkanátu a sekretářek jednotlivých kateder,
vlastní spuštění spisové služby 9. října 2017.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.

5. Projednání Dílčí změny přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j. 254/2017)
AS FaF UK projednal Dílčí změnu přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j. 254/2017), nebyly
vzneseny žádné připomínky, proto místopředseda AS vyzval senátory k hlasování.
Hlasování: 12-0-0
Závěr: AS FaF UK projednal a schválil Dílčí změnu přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j.
254/2017).

6. Různé
 Schválení zápisu z 28. zasedání AS FaF UK, konaného dne 14. června 2017.
Hlasování: 12-0-0

Závěr: AS FaF UK schválil Zápis z 28. zasedání AS FaF.


Termíny příštích zasedání AS FaF UK.
o 19. 10. 2017 (čtvrtek)
o 25. 10. 2017 (středa) rezervní termín zasedání
o 22. 11. 2017 (středa)
o 13. 12. 2017 (středa)

Hlasování: Přijato tichým souhlasem.
Závěr: AS FaF UK vzal na vědomí data příštích zasedání AS.
29. zasedání AS FaF UK bylo místopředsedou senátu Mgr. Petrem Matoušem ukončeno
v 11.00 hod.

Zapsala:

Renáta Zdanovcová

Ověřil:

Mgr. Petr Matouš

V Hradci Králové dne 25. 9. 2017

Příloha č. 1: Usnesení přijatá na 29. zasedání AS FafF UK dne 19. září 2017

Usnesení 29-1: AS schválil upravený program 29. zasedání AS FaF UK.
Hlasování: 12-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 29-2: AS FaF UK projednal a schválil návrh „Podmínek přijímacího řízení pro
akademický rok 2018/2019 do magisterského studijního programu Farmacie se studijním
oborem Farmacie v prezenční formě studia, do bakalářského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika se studijním oborem Zdravotní laborant 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“.
Hlasování: 12-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 29-3: AS FaF UK vzal na vědomí informace od vedení fakulty.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

Usnesení 29-4: AS FaF UK projednal Dílčí změnu přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (č. j.
254/2017) a nemá žádné připomínky.
Hlasování: 12-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 29-5: AS FaF UK schválil Zápis z 28. zasedání AS FaF konaného dne 14. června 2017.
Hlasování: 12-0-0 (ano-ne-zdržel se)

Usnesení 29-6: AS FaF UK ustavil tato data příštích zasedání AS FaF UK: 19. 10. 2017, 25. 10.
2017 (rezervní termín zasedání), 22. 11. 2017, 13. 12. 2017.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

Usnesení 29-7: AS FaF UK bere na vědomí informace z bodu Různé.
Hlasování: Přijato tichým souhlasem

