Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 5. zasedání konaného dne 20. 9. 2006
Přítomni: M. Dvořáková, P. Hořínková, K. Hrušková, dr. Jílek, M. Jungmann, dr. Kastner,
dr. Kotlářová, ing. Kubíček, dr. Siatka, I. Šenitková, dr. Šimůnek, V. Šumpichová,
doc. Trejtnar, mgr. Valášková, doc. Zatloukal,
Hosté: prof. Lázníček, doc. Polášek, Z. Oktábec
Omluveni: mgr. Hübl, dr. Karlíčková, mgr. Křoustek, P. Los, dr. Šatínský, dr. Vávrová,
F. Zemek
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Projednání Podmínek pro přijetí ke studiu pro ak.r. 2007/2008
4. Projednání nového vnitřního předpisu FaF UK „Pravidla pro přiznávání stipendií“
5. Vyhlášení voleb do AS UK
6. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil místopředseda AS ing. Kubíček ve 13.30 hod. (ukončeno v 15.30 hod).
Usnesení 3-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Lázníček sdělil výsledky přijímacího řízení pro akad. rok 2006/07 a doc. Polášek tytéž
výsledky pro studium v angličtině.
Usnesení 3-2: AS bere na vědomí sdělení proděkanů.
3. Projednání Podmínek pro přijetí ke studiu pro ak.r. 2007/2008
Prof. Lázníček předložil AS Podmínky pro přijetí ke studiu pro ak.r. 2007/2008 (oproti
loňskému roku se snížil plánovaný počet studentů bakalářského studia na 30) a zodpověděl
všechny dotazy. V rozpravě vystoupili dr. Jílek (zda se uvažuje o změně obsahu přijímacího
řízení; návrh na zpracování analýzy výsledků v přijímacím řízení a výsledků v jednotlivých
předmětech během studia u stejných studentů), doc. Zatloukal (celkově se snižuje počet bodů
potřebných pro přijetí – návrh na „pojistku“ – nejlépe stanovení minimálního počtu bodů), V.
Šumpichová (zvýšit celkově motivaci studentů ke studiu – návrh některých možností).
Usnesení 3-3: AS schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu pro ak.r. 2007/2008
v předloženém znění. (Hlasování: jednomyslně.)
4. Projednání nového vnitřního předpisu FaF UK „Pravidla pro přiznávání stipendií“
Prof. Lázníček předložil AS tento materiál s konstatováním, že vzhledem k podnětným
připomínkám doc. Macháčka a legislativní pasti spojené s čl. 2 odst. 2 předloženého návrhu,
tento vnitřní předpis bude po úpravách předložen na příštím zasedání AS.
V rozpravě vystoupili dr. Jílek, dr. Kotlářová, doc. Zatloukal, dr. Šimůnek, V. Šumpichová,
M. Dvořáková, M. Jungmann a prof. Lázníček. Hlavní témata rozpravy – hledání způsobu,
jak stanovit objektivní kritéria pro stipendium za vynikající studijní výsledky; zda stanovit
vlastní podrobnosti pro další druhy stipendií uvedených ve Stipendijním řádu UK; zda
1

poskytovat stipendia i studentům návazného magisterského studia, návrh na vytvoření
motivačních plánů pro studenty; využití i nefinančních možností včetně přednosti při výběru
odborných praxí.
Usnesení 3-4: AS na základě hlasování doporučuje ponechat čl. 3 Účelové stipendium beze
změny. (Hlasování: jednomyslně)
5.

Vyhlášení voleb do AS UK

Vzhledem k tomu, že Mgr. Jakub Čierny a Mgr. Jan Pavlík ukončili své členství v AS UK
a další náhradníci za studenty již nejsou k dispozici, hlasováním bylo rozhodnuto využít
možnosti podle čl. 10 odst. 1 Volebního a jednacího řádu UK a nepořádat doplňovací volby
do AS UK. (Hlasování: 10 pro – 3 proti)
Bylo projednáno a schváleno vyhlášení voleb do AS UK v termínu 7. a 8. listopadu 2006
(Hlasování: jednomyslně). Volební místnost bude otevřena po oba dva dny v době 10:00 –
14:00 hod. (Hlasování: 8 pro 10-14 hod.; 4 pro 8-13hod.; 1 pro 11-15hod).
Volební komise bude mít 5 členů (Hlasování: 11 pro – 2 proti). Dílčí volební komise:
předseda – doc. F. Trejtnar, členové - ing. V. Kubíček, P. Hořínková, K. Hrušková,
I. Šenitková. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 3-5: AS vyhlašuje volby do AS UK na 7. a 8. 11. 2006 v době od 10 do 14 hod.
Dílčí volební komise: doc. F. Trejtnar, členové - ing. V. Kubíček, P. Hořínková,
K. Hrušková, I. Šenitková. Doplňující volby do AS UK studentské sekce se nebudou konat.
6.
Různé
Byl sestaven harmonogram zasedání AS FaF na zimní semestr.
Termín:15.11. 2006 (Hlasování: jednomyslně.)
13.12. 2006 (Hlasování: 12 pro – 0 proti – 1 se zdržel)
10.1.2007 (Hlasování: 12 pro – 0 proti – 1 se zdržel)
Usnesení 3-6: Zasedání AS v zimním semestru se budou konat 15.11., 13.12.2006,
10.1.2007.
dr. Kotlářová informovala o přijetí vnitřních předpisů Změna Statutu a Pravidla pro
organizaci studia Akademickým senátem UK. Dále o jednání s ing. Rudišarem o rozšíření
emailové schránky členům AS FaF a AS UK – rozšíření nebylo umožněno; ing. Kubíček a V.
Šumpichová budou dále jednat s děkanem o tomto požadavku.
V. Šumpichová přiblížila členům AS diskuzní fórum vcelka-maja a doporučila zaregistrování
se v něm.
Usnesení 3-7: AS bere na vědomí informace uvedené v tomto bodě.
Vybraná hlavní usnesení:
Usnesení 3-3: AS schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu pro ak.r. 2007/2008
v předloženém znění. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 3-5: AS vyhlašuje volby do AS UK na 7. a 8. 11. 2006 v době od 10 do 14 hod.
Dílčí volební komise: doc. F. Trejtnar, členové - ing. V. Kubíček, P. Hořínková,
K. Hrušková, I. Šenitková. Doplňující volby do AS UK studentské sekce se nebudou konat.
Usnesení 3-6: Zasedání AS v zimním semestru se budou konat 15.11. 2006, 13.12.2006,
10.1.2007.
V Hradci Králové dne 22.9.2006
Zapsala: dr. Kotlářová
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Ověřil: Ing. Kubíček

