Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 5. zasedání konaného dne 7. 10. 2009
Přítomni: J. Ćwierz, dr. Klusoňová, Mgr. Kopecký, dr. Kotlářová, Mgr. Křoustek, Ing.
Macáková, Ing. Pirner, E. Procházková, mgr. Roh, doc. Řehula, Bc. Říhová, dr. Siatka,
doc. Šimůnek, F. Škarda, J. Tichý, doc. Trejtnar, dr. Vávrová, A. Weberová
Hosté: prof. Hrabálek, doc. Dušek, prof. Lázníček, Ing. Šlamborová
Omluveni: Ing. Kubíček, doc. Šatínský, Bc. Šenitková
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Projednání usnesení předsednictva AS ze dne 10. 9. 2009 - „Podmínky pro přijetí
ke studiu pro akad. rok 2010/2011“
4. Informace volební komise k volbě kandidáta na děkana fakulty
5. Vyhlášení podrobností voleb do AS UK
6. Hodnocení výuky studenty za akad. rok 2008/2009
7. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil J. Ćwierz ve 14.00 hod., po přivítání hostů byl odsouhlasen program
zasedání. Zasedání bylo ukončeno v 15.15 hod.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Hrabálek sdělil, že rozpočet pro UK v příštím roce by měl být na obdobné výši jako
letos. V souladu se zákonem nesmí být poskytovány plošné dotace na výzkum, proto UK
vypíše na rok 2010 grantovou soutěž na specifický výzkum. Naše fakulta se zapojí třemi
projekty a měla by obdržet srovnatelné množství finančních prostředků jako doposud.
Dále představil aktuální stav v oblasti společného Kampusu FaF a LF UK. Zatím se jedná o
jedinou budovu (předpokládaný objem financí se postupně snižoval; z 5,5 mld. Kč na
současných 330 mil. Kč). Nyní probíhá konkretizace a zabudování požadavků kateder
sociální a klinické farmacie a biologických a lékařských věd, které zde mají sídlit v části
budovy. Plánována je také např. posluchárna pro 350 osob. Časový horizont – snad 3 roky.
Děkan konstatoval, že v posledních letech dochází ke stálému snižování průchodnosti
fakultou (zvyšuje se studijní neúspěšnost studentů), která se již blíží kritické hranici. Vedení
fakulty hledá příčiny tohoto negativního trendu a současně i reálná řešení, jak zvýšit studijní
úspěšnost, aniž by došlo k nežádoucímu ovlivnění kvality výuky. Obrátil se na učitele a
studenty s žádostí otevřít celofakultní diskuzi na toto téma s cílem nalézt východisko z tohoto
nepříznivého stavu.
Na závěr svého vystoupení děkan informoval, že fakulta připravuje v souvislosti
s předpokládaným ukončením činnosti vyšších odborných škol akreditaci bakalářského oboru
Farmaceutický asistent (FA), který nebude mít návazné magisterské studium.
Doc. Dušek podrobně přiblížil program oslav ke 40. výročí založení naší fakulty. Hlavní akcí
je společné setkání studentů, zaměstnanců i absolventů a přátel Farmaceutické fakulty UK
dne 27. 11. 2009 od 18 hod. v Aldisu, v kulturní části s koncertem skupiny Spirituál Kvintet.
Od 20.30 hod. následuje společenský večer s tancem. Druhý den mají účastníci možnost
prohlédnout si České farmaceutické muzeum na Kuksu a Botanickou zahradu léčivých rostlin
fakulty. Detailní informace o celé akci budou zveřejněny na webu fakulty.
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Ing. Šlamborová v souvislosti s novelou pravidel pro využití sociálního fondu fakulty uvedla
další možnosti čerpání (např. na část nákladů spojených se stravováním zaměstnanců). Po
konkretizaci bude materiál předložen na zasedání AS.
V rozpravě k FA vystoupili doc. Řehula, doc. Šimůnek, dr. Kotlářová – kolik studentů se
předpokládá; zda nelze na jiné VŠ otevřít návazný mgr. program pro FA; že by se fakulta
stále měla zaměřovat především na magisterské studium – odpovídali prof. Hrabálek, prof.
Lázníček a doc. Dušek. Vzhledem k fungování kreditního systému na VŠ v ČR a vzhledem
k demokracii panující v našem školském systému není v silách naší fakulty komukoliv
zabránit v tom, aby si podobné studium otevřel. Proto se o akreditaci tohoto studia pokoušíme
jako fakulta, která má v tomto vzdělávání tradici.
F. Škarda se opakovaně dotázal na možnost zavedení elektrických zásuvek pro notebooky
studentů do poslucháren. Ing. Šlamborová - zjistí aktuální stav.
Mgr. Roh upozornil, že studenti PGS v prezenční formě (pokud současně nejsou učiteli)
nemají možnost otevírání zadních vchodů fakulty identifikační kartou. Vedení FaF – prověří
situaci a případně upraví oprávnění.
3. Projednání usnesení předsednictva AS ze dne 10. 9. 2009 „Podmínky pro přijetí ke
studiu pro akad. rok 2010/2011“
Dr. Kotlářová informovala o schůzce předsednictva AS dne 10. 9. 2009 a tehdy přijatém
rozhodnutí ohledně Podmínek pro přijetí ke studiu na akad. rok 2010/2011. Následně se
uskutečnilo hlasování potvrzující toto rozhodnutí.
4. Informace volební komise k volbě kandidáta na děkana fakulty
Doc. Řehula jako předseda volební komise sdělil, že komise přijala celkem 3 návrhy na
kandidáta na děkana. Všechny obsahovaly návrh na stávajícího děkana – Prof. PharmDr.
Alexandra Hrabálka, CSc. Kandidátní listina byla v termínu vyvěšena, předvolební zasedání
proběhne 19. 10. 2009. Vlastní volba se uskuteční dne 21. 10. 2009.
5. Vyhlášení podrobností voleb do AS UK
Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 11. 5. 2009 vyhlásilo v souladu s Volebním a
jednacím řádem AS UK volby do AS fakult přidělených do I. části dle Přílohy č. 3 Statutu
UK. AS FaF po projednání na dnešním zasedání stanovil termín voleb na Farmaceutické
fakultě UK na dny 2. a 3. 11. 2009 od 10.00 do 14.00 hod. v zasedací místnosti na fakultě. Po
krátké rozpravě byla odsouhlasena i dílčí volební komise - J. Ćwierz, dr. Kotlářová, Mgr.
Křoustek, Ing. Pirner, Bc. Říhová a F. Škarda, která se sešla ihned po skončení zasedání AS.
6. Hodnocení výuky studenty za akad. rok 2008/2009
F. Škarda sdělil AS základní informace o přípravách na hodnocení výuky studenty za akad.
rok 2008/2009. Byly vyřešeny některé loňské problémy při hodnocení; otázky budou po
dohodě se studentským sborem AS ještě upraveny; zatím firma Erudio technicky řeší
upozornění při každém přihlášení do SIS, že přihlášený ještě nehodnotil. Předpokládá se
spuštění ankety přes SIS na přelomu října a listopadu. Návazný 1. roč. mgr. studia může zatím
hodnotit pouze papírovou formou.
Hodnocení výuky studenty za akad. rok 2007/2008 včetně nepodepsaných připomínek
k jednotlivým učitelům je pro členy AS k nahlédnutí u dr. Kotlářové. Pro ostatní členy akad.
obce se nachází v SIS – číselné hodnocení pěti a více studenty, podepsané připomínky
k učitelům a všechny obecné připomínky k výuce.
7. Různé
AS FaF podpořil kandidaturu stávajícího rektora Prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. i pro
příští volební období (viz usnesení AS 4-8 ze dne 17. 6. 2009), a proto jej pozval na setkání
s akad. obcí naší fakulty, které bude v úterý dne 13. 10. 2009 v 11.00 hod. Dr. Kotlářová
informovala členy AS o přerušení studia J. Jajkové. Přerušením došlo k zániku jejího členství
v AS. Termín volby náhradníka nebyl určen. Byly dohodnuty termíny zasedání AS v ZS.
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Usnesení z 5. zasedání AS FaF UK konaného dne 7. 10. 2009:
Usnesení 5-1: AS schvaluje pořad jednání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 5-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů.
Usnesení 5-3: AS doporučuje otevření celofakultní diskuze na téma zvýšení studijní
úspěšnosti studentů při zachování stávající kvality výuky a předpokládá v této oblasti aktivní
zapojení studijní komise.
Usnesení 5-4: AS potvrzuje usnesení předsednictva AS ze dne 10. 9. 2009 o schválení
„Podmínek pro přijetí ke studiu pro akad. rok 2010/2011 do magisterského studijního
programu Farmacie v prezenční formě studia, bakalářského studijního programu
Zdravotnická bioanalytika v prezenční a kombinované formě studia, do navazujícího
magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika v prezenční formě studia“.
(Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 5-5: AS bere na vědomí informaci volební komise, že kandidátem na děkana byl
navržen Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Představení kandidáta akademické obci
se uskuteční v pondělí dne 19. 10. 2009 v 9.45 hod v posluchárně N.
Usnesení 5-6: AS schvaluje dílčí volební komisi pro volby do AS UK ve složení J. Ćwierz,
dr. Kotlářová, Mgr. Křoustek, Ing. Pirner, Bc. Říhová a F. Škarda. Volby do AS UK na
období 2010 - 2013 proběhnou ve dnech 2 . a 3 . 11. 2009 v zasedací místnosti na fakultě.
(Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 5-7: AS bere na vědomí sdělení F. Škardy o přípravách na hodnocení výuky
studenty za akad. rok 2008/2009. Elektronická anketa přes SIS bude spuštěna na přelomu
října a listopadu.
Usnesení 5-8: AS bere na vědomí zánik členství J. Jajkové v AS FaF UK z důvodu
přerušení studia. Zatím nebudou vypsány volby na náhradníka.
Usnesení 5-9: AS bere na vědomí informaci, že kandidátem na rektora byl navržen Prof.
RNDr. Václav Hampl, DrSc. Představení se kandidáta Prof. V. Hampla akademické obci
FaF UK se uskuteční v úterý dne 13. 10. 2009 v 11.00 hod. na Farmaceutické fakultě
v Hradci Králové.
Usnesení 5-10: Harmonogram zasedání na zimní semestr: 21. 10., 18. 11. a 16. 12. 2009.

V Hradci Králové dne 13. 10. 2009
Zapsala: dr. Kotlářová
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Ověřil: J. Ćwierz

