Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 6. zasedání konaného dne 15. 11. 2006
Přítomni: P. Hořínková, mgr. Hübl, dr. Jílek, M. Jungmann, dr. Karlíčková, dr. Kastner, dr.
Kotlářová, mgr. Křoustek, ing. Kubíček, P. Los, dr. Siatka, dr. Šatínský, I. Šenitková, doc.
Trejtnar, doc. Zatloukal, F. Zemek
Hosté: doc. Hrabálek, prof. Dršata, doc. Polášek, doc. Pour, 4 studenti doktorského studia
Omluveni: M. Dvořáková, K. Hrušková, dr. Šimůnek, V. Šumpichová, mgr. Valášková,
dr. Vávrová
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Výplata poloviny další mzdy ve výplatách za měsíc listopad 2006
4. Vyjádření AS k výši doktorandského stipendia ve 2. a 3. roce prezenční formy studia
5. Projednání nového vnitřního předpisu FaF UK „Pravidla pro přiznávání stipendií“
6. Vyhlášení výsledků voleb do AS UK
7. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil místopředseda AS ing. Kubíček ve 13.45 hod. (ukončeno v 15.15 hod).
Původní program zasedání bylo navrženo rozšířit o bod týkající se výše stipendií doktorandů.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Hrabálek informoval o průběhu prací na opravě opláštění severní budovy a dále o
výsledcích kontroly Akreditační komise na naší fakultě.
Prof. Dršata ze schůzky proděkanů pro studijní záležitosti na UK sdělil hlavní informace
k akreditaci, nutnosti přejít na ECTS systém kreditů a pochvalu za přechod fakulty na kreditní
systém.
Dotazy z pléna: mgr. Hübl (na slíbenou podporu doktorandů a „v protikladu k tomu“ nově
zavedený poplatek za podání přihlášky k rigoróznímu řízení i pro absolventy doktorského
studia). Doc. Hrabálek vysvětlil aktuální stav a hledání cest k úpravě tohoto poplatku.
V bohaté rozpravě k tématu vystoupili prof. Dršata, doc. Pour, dr. Kastner, dr. Šatínský, mgr.
Hübl. Dr. Kastner se zeptal na informace k Sociálnímu fondu a Mgr. Křoustek aktuální stav
slučování výuky tělesné výchovy na FaF a LF. Dotazy zodpověděl doc. Hrabálek.
3. Výplata poloviny další mzdy ve výplatách za měsíc listopad 2006
Doc. Hrabálek předložil návrh, který doporučila i ekonomická komise zastoupená doc.
Trejtnarem.
4. Vyjádření AS k výši doktorandského stipendia ve 2. a 3. roce prezenční formy studia
Doc. Pour seznámil AS s navrhovanou výší stipendia pro doktorandy FaF - 7 300 Kč pro 2.
ročník) a 8 200 Kč pro 3. ročník. (Pozn. pro 1. ročník je dána UK částka 5 750,- Kč.)
5. Projednání nového vnitřního předpisu FaF UK „Pravidla pro přiznávání stipendií“
Doc. Hrabálek předložil návrh, který byl diskutován v širší rozpravě (dr. Jílek, F. Zemek, doc.
Zatloukal, P. Hořínková, dr. Kotlářová). Po rozpravě doc. Hrabálek rozhodl o odložení a
novém předložení návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na příštím zasedání AS.
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6. Vyhlášení výsledků voleb do AS UK
Volby se uskutečnily 7. a 8. listopadu 2006. Ve volební komisi nahradil mgr. Křoustek ing.
Kubíčka, který přijal kandidaturu do AS UK. Podrobnosti uvádí volební protokol, potvrzený
předsedou dílčí volební komise doc. Trejtnarem.
Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):
Doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
33 platných hlasů
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
30 platných hlasů
Doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc.
17 platných hlasů,
tj. 57,9%, 52,6% a 29,8 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
Navržení kandidáti z řad z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):
Zbyněk Oktábec
32 platných hlasů
Filip Zemek
24 platných hlasů
Veronika Šumpichová
23 platných hlasů
Renata Veselá
21 platných hlasů
tj. 55,2%, 41,4%, 39,7% a 36,2% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
Dr. Kotlářová kritizovala nízkou volební účast studentů (58 z 1 562 voličů) a zvažovala její
příčinu. V rozpravě vystoupili F. Zemek a doc. Zatloukal.
7. Různé
Byl podán návrh na vyhlášení voleb do AS FaF pro 1. ročník.
Byly konstatovány problémy s hromadnou korespondencí studentské části AS a problém tzv.
„aliasů“. Diskutovali dr. Jílek, P. Los a další. Dr. Kotlářová bude jednat s ing. Rudišarem o
tomto problému.
Dr. Kotlářová doporučila členům AS FaF registraci do diskuzního fóra vcelka-maja.
Usnesení:
Usnesení 6-1: AS schvaluje doplněný pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 6-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů a odpovědi na dotazy.
Usnesení 6-3: AS schvaluje Výplatu poloviny další mzdy ve výplatách za měsíc listopad
(Hlasování: 14 pro – 0 proti – 2 se zdrželi)
Usnesení 6-4: AS se vyjádřil kladně k uvedené výši doktorandského stipendia ve 2. a 3. roce
prezenční formy studia. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 6-5: AS se seznámil se stavem návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií a vyjádřil
k němu své připomínky.
Usnesení 6-6: Členy AS UK pro volební období od 1.2. 2007 do 31.1. 2010 byli zvoleni:
z řad akademických pracovníků doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. a Ing. Vladimír
Kubíček, CSc.; z řad studentů Zbyněk Oktábec a Filip Zemek. Náhradníky byli/ zvoleni/y:
z řad akademických pracovníků doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc.,z řad studentů:
Veronika Šumpichová a Renata Veselá.
Usnesení 6-7: AS vyhlašuje volby do AS FaF pro 1. ročník. Organizátorem voleb je
I. Šenitková.
Usnesení 6-8: AS bere na vědomí informace uvedené v bodě 7.
V Hradci Králové dne 21.11.2006
Zapsala: dr. Kotlářová
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Ověřil: Ing. Kubíček

