Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 13. zasedání konaného dne 24. 10. 2007
Přítomni: J. Ćwierz, K. Hrušková, dr. Jílek, M. Jungmann, dr. Karlíčková, dr. Kastner, dr. Kotlářová,
mgr. Křoustek, ing. Kubíček, dr. Siatka, dr. Šatínský, I. Šenitková, dr. Šimůnek, K.
Škrášková,doc. Trejtnar, mgr. Valášková, dr. Vávrová, doc. Zatloukal, F. Zemek

Hosté: doc. Hrabálek, doc. Dušek, prof. Pour, ing. Šlamborová
Omluveni: P. Los, mgr. Spáčil
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Projednání usnesení předsednictva AS z období prázdnin
4. Projednání systému Hodnocení výuky studenty
5. Volby v akademickém senátu - vyhlášení výsledků voleb na katedře Farmaceutické
technologie; vyhlášení voleb pro studenty 1. ročníku; volba místopředsedy
studentského sboru AS
6. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil místopředseda AS ing. Kubíček ve 1405 hod. Nejprve přivítal nového člena doc.
Řehulu. Hlasováním byl přijat navržený program. Zasedání bylo ukončeno v 1530 hod.

2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Hrabálek sdělil aktuální situaci přestavby severní budovy, věnoval se etice vědecké
práce a přiblížil jedno z usnesení Vědecké rady FaF, že školiteli doktorské práce mohou být i
odborní asistenti s publikačními výsledky před dokončením habilitace.
Doc. Dušek komentoval projekt společného kampusu FaF a LF v Hradci Králové.
Prof. Pour požádal AS o projednání žádostí o akreditaci doktorských studijních programů
Organická chemie, obor Bioorganická chemie a Farmacie, obor Farmaceutická analýza, se
čtyřletou standardní dobou studia. V rozpravě vystoupili doc. Řehula, doc. Trejtnar, dr.
Kastner, dr. Šimůnek. Shrnutí rozpravy – délka 4 roky studia se vztahuje na nově nastupující
studenty, čtvrtý rok bude finacován z MŠ (u „nově“ akreditovaných oborů), ostatní oborové
rady dosud nepožádaly o prodloužení studia, pro PGS budou oficiálně upřesněna kritéria
v oblasti publikací. Poté proběhlo hlasování AS o souhlasu s podáním žádostí o akreditaci.
3. Projednání usnesení předsednictva AS z období prázdnin
Dr. Kotlářová informovala o pracovní schůzce AS dne 12.9.2007 a tehdy přijatém rozhodnutí
předsednictva ohledně Podmínek pro přijetí ke studiu na akad. rok 2008/2009. Následně se
uskutečnilo hlasování potvrzující toto rozhodnutí.
4. Projednání systému Hodnocení výuky studenty
Doc. Hrabálek uvedl k tématu základní fakta po formální stránce. Dr. Kotlářová doplnila
sdělení doc. M. Doležala (poradce pro hodnocení výuky studenty), předem zaslané členům
AS, o komentář a drobné úpravy v dotazníku. V bohaté rozpravě diskutovali doc. Řehula, dr.
Jílek, ing. Kubíček, F. Zemek, dr. Siatka, dr. Vávrová, M. Jungmann, K. Hrušková, dr.
Kotlářová. Shrnutí rozpravy – studentský sbor AS ve spolupráci se studijní komisí má již od
jara pověření k tomuto Hodnocení, ale dosud se příliš nepokročilo. Proto letos v rámci
přechodu ze stávajícího systému (Studijní oddělení realizovalo Hodnocení v den zápisu do
vyšších ročníků a poté vyhodnotilo) na nový, se uskuteční dotazníková akce ještě v papírové
podobě (převod dat pro vyhodnocení potenciálně s využitím čtečky) s výhledem na
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elektronickou formu. Vzhledem k nejasnostem, zda bude Hodnocení součástí Studijního
informačního systému danou z rektorátu, vyčkat s podrobným rozpracováním hodnocení.
Dosud se jedná o hodnocení konkrétního předmětu, ne pedagogů. Získají se pouze rámcové
informace, studentům chybí větší zpětná vazba. Hledání způsobů, jak zapojit do Hodnocení
co nejvíce studentů a jak využít a zefektivnit aplikaci výsledků.
5. Volby v akademickém senátu
Ve volbách na katedře Farmaceutické technologie získal prvenství doc. M. Řehula a bude
zastupovat katedru v AS místo doc. Z. Zatloukala.
Byly vyhlášeny volby do AS pro studenty 1. ročníku, garantem budou zástupci 2. ročníku.
Pro volbu nového místopředsedy studentského sboru byla schválena volební komise v tomto
složení: K. Hrušková, M. Jungmann a F. Zemek. Poté proběhla vlastní volba místopředsedy.
Jediným navrženým kandidátem byla I. Šenitková, která také volby vyhrála.
6. Různé
Byly dohodnuty termíny zasedání AS v zimním semestru. Na pořad jednání bude příště
zařazena diskuze o příčinách nižšího zájmu o studium na naší fakultě a případné možnosti
jeho zvýšení a dále projednání věcného záměru novely Volebního a jednacího řádu AS FaF.
Usnesení:
Usnesení 13-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 13-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů.
Usnesení 13-3: AS projednal podání žádostí o akreditaci doktorských studijních programů
Organická chemie, obor Bioorganická chemie a Farmacie, obor Farmaceutická analýza se
čtyřletou standardní dobou studia a souhlasí s jejich podáním. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 13-4: AS potvrzuje usnesení předsednictva AS ze dne 12.9.2007 o schválení
Podmínek pro přijetí ke studiu pro akad. rok 2008/2009. (Hlasování: pro 18 hlasů – proti 0 zdržel se 1)
Usnesení 13-5: AS projednal návrh systému Hodnocení výuky studenty s těmito závěry –
Hodnocení za uplynulý akad. rok bude provedeno v papírové podobě s mírně upraveným
stávajícím zněním dotazníku. AS žádá vedení fakulty o aktivní spolupráci při technickém
provedení hodnocení.
Termín: Vlastní zadání dotazníků studentům se uskuteční nejpozději do 7.12.2007, u
studentů 5. ročníku do 15.2.2008.
Zodpovídá: I. Šenitková
Usnesení 13-6: AS bere na vědomí informaci o výsledcích voleb do AS FaF na Katedře
farmaceutické technologie. Novým členem AS byl zvolen doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
Usnesení 13-7: AS vyhlašuje volby do AS FaF pro 1. ročník, jejich organizací jsou pověřeni
J. Ćwierz a K. Škrášková.
Usnesení 13-8: Místopředsedkyní studentského sboru AS byla zvolena Iva Šenitková.
(Hlasování: z 6 vydaných a odevzdaných hlasů byl 1 neplatný. Pro bylo 5 platných hlasů.)
Usnesení 13-9: Na program příštího zasedání AS zařadit bod týkající se příčin sníženého
zájmu uchazečů o studium na FaF včetně možných způsobů řešení této situace a diskuzi
k Volebnímu a jednacímu řádu AS FaF.
Usnesení 13-10: Příští zasedání AS se konají dne 21.11. 2007 a 9.1.2008.
V Hradci Králové dne 27.10.2007

Zapsala: dr. Karlíčková
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Ověřila: dr. Kotlářová

