Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 3. zasedání konaného dne 20. 5. 2009
Přítomni: J. Ćwierz, Mgr. Kopecký, dr. Kotlářová, Mgr. Křoustek, Ing. Kubíček, Ing.
Macáková, Ing. Pirner, E. Procházková, Mgr. Roh, doc. Řehula, Bc. Říhová, dr. Siatka,
dr. Šatínský, Bc. Šenitková, dr. Šimůnek, F. Škarda, J. Tichý, doc. Trejtnar, dr. Vávrová
Hosté: doc. Hrabálek, doc. Dušek, prof. Lázníček, doc. Polášek, Ing. Šlamborová
Omluveni: J. Jajková, dr. Klusoňová, A. Weberová
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. (Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2008) - staženo
4. Projednání návrhu - Rozpočet FaF UK na rok 2009
5. Vyhlášení výsledků voleb do AS UK za studentský sbor
6. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil ing. Kubíček ve 1400 hod. Po stažení Výroční zprávy o hospodaření za rok
2008 ing. Šlamborovou byl odsouhlasen upravený program zasedání. Jednání skončilo v 1505.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Hrabálek informoval o výsledcích celostátního hodnocení vědy a výzkumu za rok 2008
podle nových kritérií (dle počtu publikací, počtu patentů, ...). Univerzita Karlova obsadila 2.
místo mezi vysokými školami. Farmaceutická fakulta v rámci všech fakult UK drží 5. místo.
(Doc. Trejtnar – výsledky jsou na www stránkách vlády ČR.)
Ing. Pirner (technické detaily) a dr. Kotlářová vznesli dotaz na možnost pořízení e-informační
tabule/nástěnky v prostorách fakulty, nejlépe koridoru nebo prostoru před bufetem. Doc.
Řehula se zajímal o finanční náročnost téhož. Děkan odpověděl, že vedení návrh zváží a bude
AS následně informovat.
Bc. Šenitková se dotázala, zda by na www stránkách fakulty nemohla být zavedena rubrika
nabídky zaměstnání i pro zdrav. bioanalytiky, obdobně jako pro farmaceuty. Doc. Hrabálek
tuto možnost připustil, ale nejdříve je třeba zjistit, koho oslovit, kdo by tam inzeroval.
3. Projednání návrhu - Rozpočet FaF UK na rok 2009
Ing. Šlamborová krátce uvedla návrh rozpočtu na rok 2009. Poté zodpověděla dotazy ekon.
komise k němu – na platby za energie je plánováno více než v minulém roce, jaký vliv má
tedy zateplení severní budovy na spotřebu energií? - Došlo ke zvýšení provozní dotace ze
státního rozpočtu asi o 3 mil. Nárůst energií je způsoben nejvíce nárůstem spotřeby el. energie
a její rostoucí cenou. Rozpočet plánuje na mzdové náklady o 1,4 % více než v roce 2008,
bude meziroční zvýšení mezd při zachování počtu pracovníků odpovídat 1,4 %? - Dochází k
mírnému zvýšení průměrné mzdy, nárůst mzdových nákladů je asi 2,1 %, což je dáno
odlišným způsobem výpočtu. Dotaz „Proč nedostal AS návrh rozpočtu pro jednotlivé
katedry?“ vyvolal diskuzi, v níž vystoupili ing. Šlamborová, doc. Trejtnar, dr. Šatínský, doc.
Řehula, dr. Kotlářová, doc. Dušek, doc. Hrabálek. Shrnutí ze strany vedení fakulty - rozpočet
kateder je stanoven jasnými pravidly, operativně se upravuje, při rozhodování je zastoupeno
vedení fakulty i zástupci kateder, rozpis je k dispozici u vedoucích kateder, kde se s ním
členové AS mohou seznámit, proto AS nemá důvod jej požadovat. AS přesto požádal, aby
dostal na vědomí navrhovaný rozpočet kateder, i když jej nebude schvalovat. Dr. Kotlářová
dále poukázala na rozdíl u Hosp. výsledku - Skutečnost roku 2008 celkem v návrhu rozpočtu
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(53 tis.) a ve výroční zprávě 2008 (52 tis.). Rozdíl je dle ing. Šlamborové opět dán odlišným
způsobem výpočtu. Poté bylo odhlasováno schválení rozpočtu.
4. Vyhlášení výsledků doplňujících voleb do AS UK za studentský sbor
Předseda volební komise J. Ćwierz seznámil AS s výsledky voleb do AS UK. Byli zvoleni
Michal Kočí (2. úsek studia) – 58 hlasů a Eva Procházková (3. úsek studia) – 48 hlasů. Voleb
ve dnech 20. a 21. 4. 2009 se zúčastnilo pouze 77 z 1 634 oprávněných voličů (tj. 4,7 %).
Ing. Kubíček blahopřál novým členům ke zvolení.
5. Různé
Bylo projednáno pověření předsednictva AS usnášet se na vyjádřeních AS po dobu prázdnin.
O hodnocení výuky studenty aktuálně referoval F. Škarda. Sběr dat bude uzavřen 22. 5. 2009.
Do rozpravy se zapojili dr. Kotlářová, ing. Kubíček, E. Procházková, doc. Řehula, Bc.
Šenitková, dr. Šimůnek, F. Škarda, doc. Trejtnar a dr. Vávrová. Ukázaly se některé problémy
při e-způsobu hodnocení v SIS, včetně technických (zde bude dále spolupracováno s dr.
Koulou). Zatím je velmi nízké zapojení studentů do ankety. Pro 1. úsek navazujícího studia
zdrav. bioanalytiky bude vytvořen papírový dotazník (nedostanou se do nabídky příslušných
předmětů v SIS). Byly vysloveny obavy, zda se s výsledky průzkumu bude něco dít dále, aby
nešlo jen o teorii. Byl řešen způsob zveřejňování hodnocení – do SIS fakulty; jak se k nim
dostanou jednotliví členové akad. obce; odstranění vulgarit vyškrtnutím celé věty – nelze.
AS byla dána na vědomí informace o vyplnění dotazníku pro studijní komisi AS UK o
hodnocení výuky na FaF a dále pozvánka na seminář projektu „Studentské posuzování kvality
výuky na celé UK“ dne 9. 6. 2009. Zúčastní se F. Škarda, dr. Kotlářová a doc. M. Doležal.
E. Procházková zmínila avizované vyhlášení voleb kandidáta na rektora UK na květnovém
zasedání AS UK a slíbila zaslat členům vlastní postřehy z tohoto zasedání.
Příští zasedání dle harmonogramu bude 17. 6. 2009.

Usnesení ze 3. zasedání AS FaF UK konaného dne 20. 5. 2009:
Usnesení 3-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 3-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a jeho příslib, že bude AS informovat o
projednání návrhu e-tabule/nástěnky.
Usnesení 3-3: AS schvaluje Rozpočet hlavní a doplňkové činnosti FaF UK na rok 2009
v předloženém znění. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 3-4: AS bere na vědomí výsledky voleb do AS UK. Zvoleni Michal Kočí (2. úsek
studia) – 58 hlasů a Eva Procházková (3. úsek studia) – 48 hlasů.
Usnesení 3-5: AS schvaluje pověření předsednictva AS FaF usnášet se na vyjádřeních AS
po dobu prázdnin. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 3-6: AS bere na vědomí sdělení o situaci v hodnocení výuky studenty a bude ji
nadále sledovat.

V Hradci Králové dne 22.5.2009
Zapsala: dr. Kotlářová
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Ověřil: Ing. Kubíček

