Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 8. zasedání konaného dne 10. 1. 2007
Přítomni: J. Ćwierz, K. Hrušková, mgr. Hübl, dr. Jílek, M. Jungmann, dr. Karlíčková,
dr. Kastner, dr. Kotlářová, mgr. Křoustek, ing. Kubíček, P. Los, dr. Siatka,
I. Šenitková, dr. Šimůnek, K. Škrášková, V. Šumpichová, doc. Trejtnar, mgr. Valášková,
dr. Vávrová, doc. Zatloukal, F. Zemek
Hosté: doc. Hrabálek, doc. Dušek, prof. Dršata, prof. Lázníček, doc. Polášek, doc. Pour,
ing. Šlamborová, M. Dvořáková, P. Hořínková
Omluven: dr. Šatínský
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Projednání Dlouhodobého záměru rozvoje Univerzity Karlovy v Praze, Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové
4. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil místopředseda AS ing. Kubíček ve 14.00 hod. (ukončeno ve 14.45 hod.).
Dr. Kotlářová nejprve poděkovala odcházejícím členkám AS M. Dvořákové (ukončení
funkčního období z důvodu zvolení členů AS za 1. ročník) a P. Hořínkové (abdikace
k 19.12.2006 z obdobného důvodu) za jejich přínosnou práci v AS. Poté přivítala nové členy
AS J. Ćwierze a K. Škráškovou. Následně proběhlo hlasování o navrženém programu.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Hrabálek informoval o projednání iniciativy studentského sboru AS, týkající se
motivačního plánu pro studenty, „odměny“ za práci pro fakultu či její reprezentaci, na
zasedání kolegia děkana.
Doc. Pour informoval v souvislosti s reakreditací oborů pro habilitační a jmenovací řízení o
nově zpracovávaném materiálu, který upřesňuje kritéria platná na fakultě pro obě kvalifikační
řízení a má být v březnu předložen ke schválení Vědecké radě fakulty.
3. Projednání Dlouhodobého záměru rozvoje Univerzity Karlovy v Praze,Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové
Doc. Hrabálek předložil návrh Dlouhodobého záměru rozvoje fakulty s komentářem
přibližujícím drobné změny předloženého materiálu oproti podobě předem zaslané členům
AS. V rozpravě vystoupili dr. Karlíčková, F. Zemek, ing. Kubíček, doc. Trejtnar, dr.
Kotlářová, prof. Lázníček, doc. Hrabálek. Z diskuze vyplynulo doporučení uvést v návrhu
také rozvoj spolupráce s Českou farmaceutickou společností ČLS JEP, se Spolkem českých
studentů farmacie a provést drobné úpravy formálního charakteru. Děkan doporučení vzal
v úvahu a vzápětí předložil konečnou verzi, o které proběhlo hlasování.
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4. Různé
V rozpravě na téma prerekvizit uvedených v Opatření děkana č. 2006-5 vystoupili doc.
Zatloukal, dr. Jílek, V. Šumpichová, dr. Siatka, F. Zemek. Závěr: Studijní komise ve
spolupráci se studentským sborem se zaměří na výše uvedené téma, na svém zasedání
zpracuje materiál, který bude předložen děkanovi.
I. Šenitková informovala o výsledcích voleb do AS FaF za 1. ročník. Byli zvoleni Jan Ćwierz
a Karolina Škrášková. Protokol o volbách je uložen u předsedy AS.
AS vyhlásil volby do AS pro 4. ročník. Organizací voleb byli pověřeni stávající zástupci
4. ročníku, místopředsedkyně V. Šumpichová a P. Los.
V. Šumpichová vznesla dotaz na aktuální stav možnosti připojení vlastních PC na internet na
VŠ kolejích. Zjištěním situace na příslušných místech byla pověřena mgr. Valášková.
Na příštím zasedání AS bude provedena volba předsednictva AS.
Termín příštího zasedání AS byl stanoven na 4.4.2007.
Usnesení:
Usnesení 8-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 8-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkana.
Usnesení 8-3: AS schvaluje Dlouhodobý záměr rozvoje Univerzity Karlovy v Praze,
Farmaceutické
fakulty
v
Hradci
Králové
v nově
předloženém
znění.
(Hlasování: pro 20– proti 0 - zdrželi se 1.)
Usnesení 8-4: AS bere na vědomí informaci o výsledcích voleb do AS FaF za 1. ročník.
Novými členy byli zvoleni Jan Ćwierz a Karolína Škrášková.
Usnesení 8-5: AS vyhlašuje volby do AS FaF pro 4. ročník v termínu únor 2007, jejichž
organizací jsou pověřeni V. Šumpichová a P. Los.
Usnesení 8-6: Příští zasedání AS se uskuteční 4.4.2007.
V Hradci Králové dne 13.1.2007

Zapsala: dr. Karlíčková
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Ověřila: dr. Kotlářová

