Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 4. zasedání konaného dne 17. 6. 2009
Přítomni: J. Jajková, dr. Klusoňová, Mgr. Kopecký, dr. Kotlářová, Ing. Kubíček, Ing. Macáková,
Ing. Pirner, E. Procházková, Mgr. Roh, doc. Řehula, Bc. Říhová, dr. Siatka, F. Škarda, J. Tichý,
doc. Trejtnar

Hosté: prof. Dršata, doc. Dušek, prof. Pour, Ing. Šlamborová
Omluveni: J. Ćwierz, Mgr. Křoustek, dr. Šatínský, Bc. Šenitková, dr. Šimůnek, dr. Vávrová,
A. Weberová

Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Projednání návrhu úpravy tarifních mezd od 1. 7. 2009
4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2008
5. Hodnocení výuky studenty – výsledky a diskuze
6. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana fakulty
7. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil ing. Kubíček ve 14.00 hod., po přivítání hostů byl odsouhlasen program zasedání.

2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Dušek (zastoupil doc. Hrabálka) ocenil ve svém sdělení výkony studentů E. Ornestové (1. roč.
farmacie) za 1. místo na Akademickém mistrovství ČR ve vodním slalomu v kat. 1 KŢ a E. Machové
a J. Kratochvíla (oba 4. roč. farmacie) za 1. místa v sekcích biologické a chemické na Nadnárodní
studentské vědecké konferenci v Praze. Dále přiblíţil letošní přijímací řízení v obou studijních
programech. Farmacie – 836 uchazečů; 710 se dostavilo ke zkouškám; 15 v náhradním termínu.
Zdrav. bioanalytika: Bc. – 168; 153; 2 přijdou; Mgr. – 43; 24; 15 přijato bez přijímaček; Bc. komb. –
78, 63, 1 přijde. Doktorské studium – 35 uchazečů; 23 prezenčně a 12 v kombinované formě. Promoce
absolventů se uskuteční ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2009. Informoval o hodnocení výuky – viz bod 5.
V rozpravě se F. Škarda dotázal na moţnost zavedení elektrických zásuvek pro notebooky studentů do
poslucháren. Odpověděla ing. Šlamborová, ţe vedení fakulty dosud vědělo pouze o poţadavku na
zásuvky do prvních lavic. Poţadavky budou ještě zváţeny.

3. Projednání návrhu úpravy tarifních mezd od 1. 7. 2009
Ing. Šlamborová představila návrh, schválený jiţ odborovou organizací FaF, na přibliţně 4% navýšení
tarifních mezd. S dalším platem se letos nepočítá, ale měly by být poskytnuty odměny (2x ročně),
pokud to hospodaření fakulty umoţní. V rozpravě nikdo nevystoupil a poté proběhlo hlasování.

4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2008
Ing. Šlamborová uvedla Výroční zprávu, kterou měli členové AS předem k dispozici. Ekonomická
komise neměla ţádné dotazy. Ing. Kubíček učinil dotaz na pohledávku fy. Generi Biotech (na str. 33)
ohledně odepsání dluhu a ing. Šlamborová vysvětlila situaci a řešení, které doporučil kvestor. Odpis
schvaluje AS UK. Dr. Kotlářová krátce upozornila na některé nedostatky zprávy, převáţně formálního
charakteru. Bylo hlasováno o poţadavku na provedení jejich dodatečných úprav. (Hlasování: pro 14
hlasů – proti 0 - zdrţel se 1). Následně se uskutečnilo hlasování o přijetí zprávy - byla schválena.

5. Hodnocení výuky studenty – výsledky a diskuze
F. Škarda informoval o ukončeném elektronickém hodnocení výuky studenty za loňský akad. rok
(podprogram Anketa, přes SIS) a jeho průběhu. Projevily se některé nedostatky elektronické podoby
hodnocení – nízká účast studentů, nemoţnost hodnotit u studentů 1. úseku navazujícího studia Zdrav.
bioanalytiky, neúplnost nabídky zúčastněných pedagogů pro jednotlivé předměty, přílišná roztříštěnost
hodnocení v rámci jednoho předmětu; nutnost řešit některé „extrémní“ situace – „musí být“
hodnocena praktika u předmětů, které mají jenom přednášky, kvalita přednesu přednášky u
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jednorázových exkurzí a studijní materiály k ní, apod.; slovní vyjádření k pedagogům. Dr. Kotlářová
přečetla dopis děkana k tomuto tématu - vedoucí kateder mají informovat děkana o stanoviscích a
přijatých opatřeních u závaţných nebo opakujících se připomínek studentů; u zveřejněných číselných
výsledků a slovních hodnocení byl AS upozorněn na nesoulad s Řádem pro hodnocení výuky studenty
UK v Praze a poţadavkem na jeho nápravu. Do následující rozpravy se zapojili téměř všichni
přítomní členové AS, doc. Dušek a prof. Dršata. Bylo diskutováno, jakým způsobem zvýšit účast
studentů; otázky anonymity při slovním hodnocení; způsob zveřejňování hodnocení – co, komu a jak
předat; vypovídací hodnota hodnocení při nízké účasti; moţnosti programu Anketa a zkušenosti ze
semináře o hodnocení výuky na UK ze dne 9. 6. 2009. Letošní elektronické hodnocení je povaţováno
za přelomové a pilotní pro hledání a zavedení optimálního způsobu.
Závěry z diskuze – realizovat hodnocení co nejdříve, nejlépe při zápisu nebo do konce října; případně
uskutečnit v rámci předmětu při výuce na PC; lze dát upozornění při kaţdém přihlášení do SIS, ţe
přihlášený ještě nehodnotil; podmiňovat hodnocení jako povinnost ani dát kredity za vyplnění nelze;
dát také moţnost, ţe přihlášený nechce hodnotit (vůbec nebo jen vybrané části); upravit pokyny pro
vyplňování, ţe veškeré slovní připomínky k výuce, rozvrhu a pedagogům je nutno podepsat; nelze
zveřejňovat anonymní slovní vyjádření; obdobně učitelé musí mít moţnost se vyjádřit nebo reagovat
na podněty; zjistit nějakou moţnost zapojení se do ankety pro čerstvé absolventy (bezprostředně po
sloţení poslední státnicové povinnosti jsou odpojeni od SIS); zváţit případně ještě papírovou formu
hodnocení s el. formou snímání a vyhodnocení.

6. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana fakulty
Dr. Kotlářová informovala o poţadavku na vypsání volby kandidáta na funkci děkana v souvislosti
s končícím funkčním obdobím děkana (do 31. 1. 2010) a poţadavky příslušných předpisů. Byla
odsouhlasena volební komise pro volbu kandidáta ve sloţení: doc. Řehula, mgr. Kopecký a E.
Procházková. Po krátké diskuzi proběhlo hlasování o harmonogramu voleb. Návrh byl schválen.

7. Různé
AS se zabýval vyhlášením volby kandidáta na funkci rektora. Vzhledem k tomu, ţe jiţ bylo podáno
několik shodných návrhů na kandidáta, který kvalitně naplňuje představy AS o vhodném uchazeči,
bylo rozhodnuto nepodávat samostatný návrh, avšak vyjádřit souhlasné stanovisko s těmito návrhy.
AS stanovil termín příštího zasedání AS na 7. 10. 2009. Ing. Kubíček poděkoval E. Procházkové za
písemnou zprávu ze zasedání AS UK, kterou ještě rozšířila o komentář k některým bodům, např.
vnitrouniverzitní materiál k reformě terciárního vzdělávání. Přítomné členy AS zaujala informace o
grantu na audiovizuální projekt o zprávách a reportáţích z UK a fakult. Poté dr. Kotlářová veřejně
přislíbila nápravu nevyhovujícího stavu přístupu k zápisům ze zasedání AS.
S přáním pěkných prázdnin a dovolených bylo jednání ukončeno v 15.10 hod.
****************************************************************************
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Usnesení ze 4. zasedání AS FaF UK konaného dne 17. 6. 2009:
Usnesení 4-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 4-2: AS bere na vědomí sdělení proděkana.
Usnesení 4-3: AS souhlasí s návrhem na úpravu tarifních mezd od 1. 7. 2009. (Hlasování:
jednomyslně.)
Usnesení 4-4: AS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2008 s požadavkem
provedení dodatečných formálních úprav.(Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 4-5: AS bere na vědomí sdělení o situaci v hodnocení výuky studenty a dopis
děkana. Úplné výsledky hodnocení budou předány členům AS a vedení fakulty (děkanovi).
Zveřejněno bez omezení bude číselné hodnocení, pokud hodnotilo minimálně 5 studentů, a
na interním webu v SIS pouze podepsaná slovní vyjádření. Pro příští hodnocení budou
upraveny otázky i systém provedení ankety. Zodpovídají: J. Ćwierz, F. Škarda, studijní
komise, dr. Kotlářová.
Usnesení 4-6: AS vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana fakulty a stanovuje
následující harmonogram volby. (Hlasování: jednomyslně.)
Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta – do středy 30. září 2009 do 18.00 hod.
Zveřejnění kandidátní listiny – čtvrtek 1. října 2009
Představování kandidátů – pondělí 19. října 2009
Termín volebního aktu – středa 21. října 2009
Usnesení 4-7: AS schvaluje složení volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana:
doc. Řehula, mgr. Kopecký a E. Procházková. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 4-8: AS vyjadřuje plnou podporu kandidatuře stávajícího rektora Prof. RNDr.
Václava Hampla, DrSc. pro další volební období.
Usnesení 4-9: AS bere na vědomí veřejný příslib dr. Kotlářové v oblasti zlepšení přístupu
k zápisům ze zasedání AS.
Usnesení 4-10: Příští zasedání AS se koná dne 7. října 2009. Volba kandidáta na děkana
se uskuteční na samostatném zasedání ve středu 21. října 2009.

V Hradci Králové dne 22. 6. 2009
Zapsala: dr. Kotlářová
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Ověřil: Ing. Kubíček

