Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 3. zasedání konaného dne 26. 4. 2006
Přítomni: M. Dvořáková, P. Hořínková, K. Hrušková, mgr. Hübl, dr. Jílek, M. Jungmann, dr.
Karlíčková, dr. Kastner, dr. Kotlářová, mgr. Křoustek, P. Los, dr. Siatka, I. Šenitková, dr.
Šimůnek, V. Šumpichová, doc. Trejtnar, dr. Vávrová, mgr. Valášková, doc. Zatloukal, F.
Zemek
Hosté: doc. Hrabálek, prof. Dršata, doc. Dušek, prof. Lázníček, ing. Šlamborová, mgr. Pavlík
Omluveni: ing. Kubíček, dr. Šatínský
Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu
Vystoupení děkana a proděkanů
Projednání Rozpočtu FaF UK v Hradci Králové na rok 2006
Projednání Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu na FaF UK v Hradci Králové pro
ak.r.2006/2007 uchazečů, kteří již studují jiný studijní program nebo jeho část na
vysoké škole v ČR nebo v zahraničí
5. Informace ze schůzky studentského sboru AS
6. Organizační záležitosti AS (vyhlášení výsledků voleb do AS FaF pro 4. ročník
magisterského studia, zápisy ze zasedání AS)
7. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájila předsedkyně senátu dr. Kotlářová ve 14.05 hod. (ukončeno v 15.10 hod).
Usnesení 3-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Hrabálek, děkan FaF informoval senát o zasedání Vědecké rady FaF dne 28.3.2006; ve
Vědecké radě UK zastupují farmacii prof. Kvasničková a prof. Mlynarčík z FaF UKo v
Bratislavě. Dne 27.3.2006 se konala Valná hromada Spolku pro vybudování Českého
farmaceutického muzea, který má 177 členů, bylo doplněno předsednictvo. V Lidových
novinách vyšel 26.4.2006 nevhodně formulovaný a zkreslující článek o farmaceutických VŠ.
Dotaz dr. Kotlářové na možnost zveřejňování zápisů ze zasedání Vědecké rady FaF na webu
vyvolal diskuzi (dr. Jílek, doc. Trejtnar, doc. Dušek, doc. Hrabálek, dr. Kotlářová) o
vhodnosti tohoto způsobu informování. Děkan se domnívá, že uložení zápisů u vedoucích
kateder je dostačující, případně je možnost nahlédnutí např. pro studenty na Vědeckém
oddělení FaF. Některá data jsou důvěrnějšího charakteru. Bude zjišťována situace se zápisy
na UK a jiných fakultách.
Doc. Dušek, proděkan pro rozvoj fakulty oznámil, že FaF dostala peníze na opravy a letos
bude provedeno zateplení Severní budovy a výměna další části oken na Jižní budově. Dále
zodpověděl dotaz mgr. Křoustka na vznik společné katedry tělesné výchovy pro FaF a LF UK
v Hradci Králové – stále se připravují plány.
Prof. Lázníček, proděkan pro studijní záležitosti na dotaz dr. Kotlářové nastínil aktuální
situaci se zaváděním kreditního systému na FaF, který má být schvalován na Vědecké radě
30.5.2006. Na UK bude obecně platný od akad. roku 2006/2007, situaci komplikují nejasnosti
v oblasti vnitřních předpisů UK a FaF a překotné krátce termínované akce při tvorbě těchto
předpisů. Prof. Lázníček sdělil, že na katedry byly dány základní osnovy všech stud. plánů
k připomínkování a požádal studijní komisi i členy studentského sboru o další připomínky,
nejpozději do 5.5.2006 (přeposlání osnov studentům zajistí dr. Kotlářová). Do 25.5. musí být
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předány nově navrhované předpisy (Pravidla pro organizaci studia) nebo změny vnitřních
předpisů s tím související (Statut FaF) na AS UK. Předpisy navrhuje vedení fakulty, AS se
k nim pouze vyjadřuje a schvaluje je. Návrh bude vycházet z materiálu, který byl loni přijat
jako studijní a zkušební řád pro kreditní systém (poslední verzi odeslanou na AS UK poskytne
doc. Macháček).
Usnesení 3-2: AS bere na vědomí vystoupení děkana a proděkanů.
3. Projednání Rozpočtu FaF UK v Hradci Králové na rok 2006
Ing. Šlamborová, tajemnice FaF blíže seznámila AS s předem zaslanými materiály Rozpočet
hlavní a doplňkové činnosti FaF UK na rok 2006 a Rozpočet kateder a samostatných
pracovišť fakulty na rok 2006. Poté zodpověděla dotazy a připomínky Ekonomické komise
AS, jejíž stanovisko, připravené na schůzce komise, přednesla dr. Karlíčková. Z pléna AS
nebyly další připomínky.
Usnesení 3-3: AS schvaluje Rozpočet hlavní a doplňkové činnosti FaF UK na rok 2006 a
Rozpočet kateder a samostatných pracovišť fakulty na rok 2006 v předloženém znění.
(Hlasování: jednomyslně.)
4. Projednání Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu na FaF UK v Hradci Králové
pro ak.r. 2006/2007 uchazečů, kteří již studují jiný studijní program nebo jeho část na
vysoké škole v ČR nebo v zahraničí
Prof. Lázníček předložil AS materiál Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu… V rozpravě
nebyly žádné připomínky.
Usnesení 3-4: AS schvaluje Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na FaF UK v Hradci
Králové pro ak.r. 2006/2007 uchazečů, kteří již studují jiný studijní program nebo jeho část
na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí v předloženém znění. (Hlasování: 18 pro – 2 se
zdrželi)
5. Informace ze schůzky studentského sboru AS
V. Šumpichová informovala o schůzce studentského sboru AS dne 5.4.2006, které se
zúčastnili též zástupci studentů v AS UK Z. Oktábec a mgr. Pavlík. Projednávali situaci
v Bělorusku (návrh připojit se k petici na podporu studentů vyloučených ze studia VŠ
v Bělorusku), volby do AS pro 4. ročník studia a připomínku studentů programu Zdrav.
bioanalytika na nemožnost zapůjčení notebooků pro ně. F. Zemek na základě konzultací na
KSKF vysvětlil, že notebooky byly pořízeny z rozvojového projektu Min. školství a jsou
určeny pro studenty 5. roč. farmacie na 6měsíční praxe v lékárnách podle směrnic EU.
Dochází k postupnému zvyšování počtu studentů farmacie v 5.roč., současně některé
notebooky vypověděly službu, takže ani do budoucna se situace nezlepší.
Usnesení 3-5: AS bere na vědomí zprávu o schůzce studentského sboru.
6. Organizační záležitosti AS
Výsledky voleb do AS FaF pro 4. ročník magisterského studia – zpráva volební komise ve
složení J. Honegr, J. Ullrichová, L. Elsnerová. Volby proběhly dne 6.4.2006, navržení
kandidáti – M. Dvořáková, P. Hořínková. Bylo odevzdáno 62 platných hlasovacích lístků.
Výsledek hlasování: Monika Dvořáková – 42 hlasů
Pavla Hořínková – 52 hlasů
Zápisy ze zasedání AS – dr. Kotlářová předložila k připomínkám návrh zápisu ze 2. zasedání
AS (připomínky nebyly) a slíbila dodání příštích zápisů včas.
Usnesení 3-6: Do AS FaF byly za 4. roč. zvoleny Monika Dvořáková a Pavla Hořínková.
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7. Různé
mgr. Pavlík, zástupce AS UK sdělil informace ze zasedání AS UK, zejména z oblasti změn
vnitřních předpisů UK (např. studijní a zkušební řád, stipendijní řád, nebude centrální sociální
fond).
dr. Jílek podal návrh, aby vedení fakulty navrhlo vhodný způsob optimálního přístupu členů
akad. obce k zápisům z Vědecké rady FaF. (Hlasování: 16 pro – 4 se zdrželi) Návrh byl přijat.
Do rozpravy k vnitřním předpisům se zapojili doc. Zatloukal, V. Šumpichová (měly by být co
nejpodobnější předpisům UK). Studijní komise se sejde ihned po ukončení zasedání AS a
projedná aktuální situaci, která vyplynula ze sdělení prof. Lázníčka (viz bod 2 zápisu).
dr. Kotlářová podala návrh na doplnění Legislativní komise (odchod J. Honegra z AS).
Členství v komisi přijali V. Šumpichová a doc. Zatloukal, je však vhodné doplnit ještě
jednoho člena.
Usnesení 3-7: AS schvaluje:
Požádat vedení fakulty o navržení vhodného způsobu optimálního přístupu členů akad.
obce k zápisům z Vědecké rady FaF.
Rozšíření Legislativní komise - dr. Kotlářová, P. Los, V. Šumpichová a doc. Zatloukal
Usnesení 3-8: studijní komise AS podá připomínky a návrhy k problematice základních
osnov studijních plánů a příp. nového vnitřního předpisu o organizaci studia.
Usnesení 3-9: AS bere na vědomí - informace ze zasedání AS UK.
Zapsala: dr. Karlíčková, dr. Kotlářová

Ověřil: AS FaF
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