Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 2. zasedání konaného dne 15. 4. 2009
Přítomni: J. Ćwierz, J. Jajková, dr. Klusoňová, Mgr. Kopecký, dr. Kotlářová, Mgr. Křoustek,
Ing. Kubíček, Ing. Macáková, Ing. Pirner, Mgr. Roh, doc. Řehula, dr. Siatka, dr. Šimůnek,
F. Škarda, J. Tichý, dr. Vávrová, A. Weberová
Hosté: doc. Dušek, doc. Polášek, prof. Pour, Ing. Šlamborová
Omluveni: E. Procházková, Bc. Říhová, dr. Šatínský, Bc. Šenitková, doc. Trejtnar
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Projednání návrhu na rozšíření Vědecké rady FaF UK – prof. Ján Kyselovič a prof.
Vladimír Wsól
4. Projednání návrhů nových akreditací stávajících doktorských studijních programů Farmaceutická technologie, Farmakognosie, Gerontofarmacie, Klinická farmacie,
Toxikologie přírodních látek a Sociální farmacie - lékárenství
5. Doplňující volby do AS UK za studenty
6. Organizační a vnitřní záležitosti AS FaF
7. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil ing. Kubíček ve 1400 hod., poté se hlasovalo o navrženém programu, který byl
schválen beze změn. Zasedání bylo ukončeno v 1515 hod.

2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Dušek (zastoupil doc. Hrabálka) informoval o získání Ceny primátora města HK mgr. V.
Cvilinkem; úspěšné obhajobě docentury PharmDr. P. Nachtigala, Ph.D. na LF UK v HK; úspěšné
obhajobě profesury doc. PharmDr. A. Hrabálka, CSc. na UK; obhájení 8 projektů FRVŠ; obdržení
akreditace MŠMT pro Lékové informační centrum na fakultě; o akci Mistrovství studentů
v lékárenské komunikaci. Dále uvedl základní čísla k rozpočtu na rok 2009 – celá UK obdržela
rozpočet 3,98 miliardy, tedy o 2 % vyšší než v předchozím roku. Navýšena byla především dotace na
výuku a stipendia doktorských stud. programů, k mírnému snížení došlo u specifického výzkumu.
FaF získala celkovou dotaci ve výš asi 119,5 mil., což představuje navýšení o 3,3 %, přičemž dotace
na výuku vzrostla dokonce o 3,7 %.
Ing. Šlamborová sdělila, že (na podnět studentů) se připravuje oprava nevyhovujícího stavu koridoru
mezi oběma budovami fakulty. Zatím byla zadána studie, oprava (včetně vybavení nábytkem) bude
realizována po etapách. Dr. Klusoňová se zajímala, zda proběhlo výběrové řízení. – Jedná se pouze o
úvodní studii (relativně finančně nenáročnou), proto ne. Později však bude vypsáno.

3. Projednání návrhu na rozšíření Vědecké rady FaF UK
Doc. Dušek představil nově navrhované členy VR FaF - prof. Jána Kyseloviče, děkana FaF UKo
v Bratislavě a prof. Vladimíra Wsóla, vedoucího katedry biochemických věd FaF UK v Hradci
Králové. Byla zvolena volební komise ve složení: doc. Řehula, J. Ćwierz a A. Weberová. Poté
proběhlo (tajné) hlasování. Oba navrhovaní byli schváleni.

4. Projednání návrhů nových akreditací některých stávajících oborů doktorského studia
studijního programu Farmacie
Prof. Pour seznámil AS s předloženými návrhy, již schválenými na Vědecké radě FaF, pro doktorský
studijní program Farmacie se čtyřletou standardní dobou studia v oborech - Farmaceutická
technologie, Farmakognosie, Klinická farmacie, Toxikologie přírodních látek, Sociální farmacie a
lékárenství a pro tříletý obor Gerontofarmacie. Po rozpravě a hlasování AS vyjádřil souhlas s podáním
těchto žádostí.
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5. Doplňující volby do AS UK za studenty
Předseda dílčí volební komise J. Ćwierz přiblížil aktuální situaci v oblasti voleb do AS UK. Byli
navrženi dva kandidáti – M. Kočí (2. roč.), E. Procházková (3. roč.). Předsednictvo AS a volební
komise posunula z legislativních důvodů termín voleb na 20. a 21. 4. 2009. AS se změnou souhlasil.

6. Organizační a vnitřní záležitosti AS FaF
Komise AS byly ustaveny dle zájmů jednotlivých členů (viz Usnesení 2-5) a v rámci komisí byli
zvoleni předsedové: ekonomická - doc. Trejtnar, studijní – mgr. Roh, legislativní – dr. Kotlářová.
Hodnocení výuky studenty uvedl F. Škarda. V diskuzi vystoupili dále dr. Šimůnek, mgr. Roh, doc.
Řehula, dr. Kotlářová. Řešeny otázky, jak hodnotit předmět s více učiteli, jak zajistit vyšší účast
studentů (návrhy - vícenásobné připomínání studentům, podmiňovat zápis vyplněním dotazníků,
provést hodnocení v rámci výuky určitého předmětu), odhalit potenciální „technické“ problémy.
Optimalizovat počet otázek a jejich vhodnost a objektivitu, znát využití výsledků a možnosti AS něco
změnit, zvážit, co nechat veřejně přístupné, co omezit jen pro členy akademické obce.
Dr. Kotlářová podrobněji informovala o semináři dne 25. 3. 2009 na UK zaměřenému na univerzitní
verzi věcného záměru VŠ zákona, k níž mohly být podány připomínky do dneška. AS nemá k návrhu
připomínky. Byla připomenuta souvislost s Bílou knihou terciárního vzdělávání. Doc. Řehula
zvažoval, zda má význam se zabývat původním návrhem MŠMT k tomuto zákonu, když jeho osud je
spjat s poněkud nejasnou politickou situací. Dále byly AS krátce přiblíženy návrhy na změnu vnitřních
předpisů UK - Statutu UK a jeho příloh č. 2 a č. 8, Studijního a zkušebního řádu, Grantového řádu,
Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Lze připomínkovat na UK do 10. 5. 2009.

7. Různé
Dr. Kotlářová navrhla změnu umístění nástěnky AS na sousední panel, s čímž AS nesouhlasil. Ing.
Pirner opakovaně doporučil přejít na elektronickou formu informační tabule nejen pro AS, nejlépe
také spojit s úpravami v koridoru, včetně zastínění. Podnět bude předán vedení fakulty.
Mgr. Kopecký upozornil na ne vždy vyhovující dostupnost zápisů ze zasedání AS, kolegia děkana,
Vědecké rady FaF. Byla přislíbena náprava.
Příští zasedání dle harmonogramu bude 20. 5. 2009.

Usnesení ze 2. zasedání AS FaF UK konaného dne 15. 4. 2009:
Usnesení 2-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 2-2: AS bere na vědomí sdělení proděkanů.
Usnesení 2-3: AS schvaluje prof. PharmDr. Jána Kyseloviče, CSc. a prof. Ing. Vladimíra
Wsóla, CSc. za členy Vědecké rady FaF UK. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 2-4: AS souhlasí s podáním žádostí o akreditaci následujících oborů v rámci
doktorského studijního programu Farmacie - Farmaceutická technologie, Farmakognosie,
Gerontofarmacie, Klinická farmacie, Toxikologie přírodních látek a Sociální farmacie a
lékárenství. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 2-5: AS schvaluje jednomyslně komise AS FaF ve složení (předseda zvýrazněn):
Ekonomická – ing. Kubíček, ing. Pirner, doc. Trejtnar, A. Weberová
Studijní – J. Ćwierz, mgr. Roh, dr. Šimůnek, F. Škarda, J. Tichý, dr. Vávrová
Legislativní – J. Jajková, dr. Kotlářová, E. Procházková, doc. Řehula
Usnesení 2-6: Doplňující volby studentů do AS UK proběhnou ve dnech 20. a 21. 4. 2009.
Usnesení 2-7: AS bere na vědomí sdělení o situaci v hodnocení výuky studenty a bude ji
nadále sledovat.
Usnesení 2-8: AS požaduje zlepšení přístupu k zápisům ze zasedání AS, kolegia děkana
Vědecké rady FaF.
V Hradci Králové dne 21.4.2009
Zapsala: dr. Kotlářová
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Ověřil: Ing. Kubíček

