Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 1. zasedání konaného dne 7. 3. 2012
Přítomni: dr. Cahlíková, D. Čechlovský, Mgr. Hanusová, dr. Kopecký, dr. Kotlářová, dr.
Koula, Mgr. Kratochvíl, T. Kučera, dr. Kudláčková, dr. Kuchařová, P. Matouš, T.
Migkos, T. Plucha, dr. Siatka, A. Sodomková, Mgr. Szakošová, dr. Škarydová, dr.
Šnejdrová, dr. Špulák, doc. Trejtnar, J. Weber
Hosté: prof. Hrabálek, doc. Dušek, dr. Jílek, doc. Polášek, doc. Šimůnek, Ing. Vlčková, Mgr.
Křoustek, Ing. Macáková, Ing. Pirner, doc. Řehula, F. Škarda, Mgr. Tomšíková, doc.
Vávrová, doc. Pávek
Omluveni: doc. Šatínský
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba předsednictva AS FaF UK
3. Vystoupení děkana a proděkanů
4. Návrh na rozšíření Vědecké rady FaF UK – PharmDr. L. Chudoba, Doc. RNDr. J.
Spilková, CSc. a Doc. PharmDr. P. Nachtigal, Ph.D.
5. Vyjádření AS k návrhu Poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2012/2013*
6. Vyjádření AS k návrhu děkana na zřízení nového fakultního pracoviště a změna
Statutu FaF UK s tím spojená
7. Výsledky ankety Hodnocení výuky studenty za akad. rok 2010/2011
8. Projednání aktuální situace kolem věcného záměru nového VŠ zákona a zákona o
finanční pomoci studentům
9. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájila dr. Kotlářová ve 1400 hod. Nejprve bylo navrženo rozšíření programu o
nový bod Vyjádření AS k návrhu Poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2012/2013*.
Rozšířený program byl poté hlasováním schválen. Zasedání bylo ukončeno v 1630 hod.
2. Volba předsednictva AS
Pro volbu předsednictva AS byla odsouhlasena volební komise ve složení dr. Kopecký
(předseda), dr. Kuchařová a Mgr. Kratochvíl. Na předsedu AS byl navržen doc. Trejtnar a dr.
Kotlářová. Hlasování: z 21 hlasovacích lístků byly 2 neplatné, 18 hlasů získal doc. Trejtnar a
1 hlas dr. Kotlářová. Na místopředsedu sboru studentů byl navržen jediný kandidát P. Matouš,
který získal všech 9 platných hlasů. Za místopředsedu sboru akademických pracovníků byly
navrženy dr. Šnejdrová a dr. Kotlářová. Při hlasování bylo odevzdáno celkem 12 hlasovacích
lístků, z nich 1 neplatný. Dr. Kotlářová získala 6 platných hlasů, dr. Šnejdrová 5 platných
hlasů. Předsedou AS byl zvolen doc. Trejtnar, místopředsedy dr. Kotlářová a P. Matouš.
3. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Hrabálek na úvod svého vystoupení pronesl přípitek a poděkoval odcházejícím
přítomným členům AS, kteří byli pozváni na zasedání jako čestní hosté, za jejich stávající
práci pro fakultu. Zároveň poblahopřál novému předsedovi AS doc. Trejtnarovi i jeho
místopředsedům ke zvolení a celému senátu popřál do budoucna úspěšné a uvážlivé jednání a
rozhodování ve prospěch celé fakulty.
Dr. Jílek sdělil potěšující zprávu o počtech přihlášených uchazečů o studium na FaF UK.
Celkově se hlásí okolo 1 500 zájemců, z nich rámcově 1 200 na program Farmacie a přibližně
280 ke studiu Zdravotnické bioanalytiky. Více než 300 uchazečů splňuje podmínky pro přijetí
bez přijímacích zkoušek. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených v kombinované formě
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studia ZBio budou pro tyto zrušeny přijímací zkoušky. Následně poděkoval prof. Hrabálek dr.
Jílkovi za jeho aktivitu při propagaci a informování potenciálních zájemců o možnostech
studia na naší fakultě. Stejně tak ocenil v téže oblasti iniciativu Spolku studentů (SČSF) i
samotných studentů. V rozpravě dále vystoupili dr. Špulák, dr. Škarydová a doc. Trejtnar –
dotazy na porovnání s počty uchazečů v loňském přijímacím řízení (letos téměř dvojnásobné
zvýšení), na aktuální počty zájemců o studium na FaF VFU v Brně (nejsou zatím známy).
Doc. Šimůnek informoval o jednání Vědecké rady UK, kde byl schválen nový systém
institucionálního financování vědy PRVOUK (= Program rozvoje vědních oblastí na UK).
Fakultní projekt PRVOUKu s názvem „Vývoj a výzkum léčiv“ byl odsouhlasen na zasedání
Vědecké rady FaF UK. Proděkan pro vědu krátce připomněl také konání Studentské vědecké
konference (SVK) dne 4. 4. 2012 a požádal o podporu účasti na této akci. V rozpravě Ing.
Cahlíková konstatovala, že nedostala informační mail o SVK. Doc Trejtnar se dotázal na
upřesnění finančních objemů určených na PRVOUK, bylo odpovězeno, že dosud z UK nejsou
žádné nové informace.
Doc. Polášek sdělil, že letos je nízký počet zájemců o studium Farmacie v anglickém jazyce,
zejména z Řecka, a proto se neuskuteční přijímací zkoušky v anglickém jazyce. Poprvé by na
fakultu měli nastoupit ke studiu 3 vládní stipendisté z Botswany jako prověření vhodnosti
pojetí studia pro potenciální budoucí rozšíření jejich počtu.
4. Projednání návrhu na nové členy Vědecké rady fakulty
Prof. Hrabálek krátce představil nové kandidáty na členství ve Vědecké radě fakulty:
PharmDr. Lubomír Chudoba - prezident České lékárnické komory; Doc. RNDr. Jiřina
Spilková, CSc. - vedoucí katedry farmakognozie; Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. vedoucí katedry biologických a lékařských věd. Dr. Kopecký se dotázal, zda takto dojde
k výměně stávajících členů VR nebo k jejímu faktickému rozšíření. Děkan objasnil, že půjde
o zvýšení počtu členů VR, neboť původní vedoucí obou kateder jsou zároveň proděkany.
Stejná volební komise jako při volbě předsednictva AS organizovala hlasování a vyhlásila
jeho výsledky. Všichni navržení kandidáti byli schváleni (hlasování viz usnesení ze zasedání).
5. Projednání návrhu na výši poplatků spojených se studiem pro akad. rok 2012/2013 a
s přijímacím řízením pro akad. rok 2013/2014
V tomto dodatečně zařazeném bodu programu nejprve dr. Jílek představil předložený materiál.
Oproti loňsku nedošlo k výrazným změnám. Poté doc. Šimůnek doplnil, že u doktorského studia
se snížil poplatek za přijímací řízení z 580,- na 100,- Kč. U doktorského studia v anglickém
jazyce klesla požadovaná částka na 4 000 EUR/rok. Po minimální rozpravě a hlasování AS
vyjádřil souhlas s tímto návrhem a výší poplatků v předloženém znění.
6. Vyjádření AS k návrhu děkana na zřízení nového fakultního pracoviště
Návrh na zřízení nového fakultního pracoviště Centrum vývoje léčiv, projednaný předchozí
den na Vědecké radě FaF, přednesl úvodem prof. Hrabálek. Následovala bohatá rozprava,
kterou zahájil T. Plucha žádostí o základní představení celého projektu. Na jednání přítomný
doc. Pávek, řešitel projektu Centra excelence uděleného Grantovou agenturou ČR, podrobněji
přiblížil problematiku navrhovaného. Navrhované Centrum by fakticky využilo nepoužívané
místnosti-laboratoří v Zámostí, které by byly vybaveny přístroji z těchto projektů, vlastním
know how laboratoře, zejména v oblasti ADME. Centrum by zároveň bylo předpokladem pro
využití ve vědeckém rozvoji fakulty i možností komerčně poskytovat speciální služby i jiným
subjektům. Dále v rozpravě vystoupili doc. Trejtnar, dr. Špulák, Mgr. Kratochvíl, dr.
Škarydová, mnozí i opakovaně. Vystoupení členů se týkala zejména finanční stránky provozu
nového pracoviště, personálního zajištění činnosti, bezpečností a požární ochrany v daných
prostorách při předpokládaném provozu. Na dotazy a připomínky senátorů reagovali doc.
Pávek a členové vedení fakulty prof. Hrabálek a Ing. Vlčková. Fakulta Centrum podporuje.
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Poté proběhlo o daném návrhu hlasování, v němž bylo rozšíření pracovišť fakulty o Centrum
vývoje léčiv schváleno.
7. Návrh děkana na změnu vnitřního předpisu Statut FaF UK v Hradci Králové
V souvislosti se schváleným zřízením nového fakultního pracoviště Centrum vývoje léčiv
předložil děkan návrh na změnu Statutu FaF UK. Návrh se prakticky týkal pouze rozšíření
počtu fakultních pracovišť v Příloze č. 2. (viz usnesení). Legislativním pokračováním po
schválení tohoto návrhu byl pověřen předseda AS.
8. Výsledky ankety Hodnocení výuky studenty za akad. rok 2010/2011
Místopředseda P. Matouš informoval, že anketa již byla uzavřena a zapojení studentů dosáhlo
asi 32 %. Poté F. Škarda jako předchozí garant hodnocení konstatoval, že číselné hodnocení a
podepsané připomínky k pedagogům, předmětům i obecně rozvrhům či výuce jsou zveřejněny
ve Studijním informačním systému SIS v podprogramu Anketa. Veškeré podněty včetně
nepodepsaných příspěvků dostalo k dispozici předsednictvo AS a posléze byly předány také
p. děkanovi. V předchozích letech přijatá praxe dále umožňovala do nich nahlédnout všem
členům AS přímo u předsedy či garanta hodnocení. F. Škarda stručně zmínil základní
poznatky z ankety.
V rozpravě prof. Hrabálek sdělil, že vzhledem ke krátké době znalosti výsledků ankety se
nyní vedení fakulty k nim nemůže zodpovědně vyjádřit, ale v budoucnu senát seznámí se
svým stanoviskem. Technickou stránku některých skutečností okolo hodnocení vysvětlil dr.
Koula, včetně nové možnosti reagovat na konkrétní podnět za předmět, kdy doporučil, aby
každá katedra stanovila jednoho garanta za všechny předměty dané katedry, který by získal
oprávnění odpovědět na podnět přímo v SIS. Do rozpravy se zapojili také doc. Trejtnar, dr.
Kotlářová, doc. Šimůnek, T. Plucha a někteří další členové AS. Bylo upraveno předběžné
znění návrhu usnesení do konečné podoby. Diskuze k systému Hodnocení výuky studenty
ještě znovu pokračovala na závěr zasedání AS v rámci bodu Různé.
Na dodatečný dotaz Mgr. Kratochvíla, zda bude někde možno najít detailní informace o
hospodaření Centra vývoje léčiv, odpověděl prof. Hrabálek záporně.
9. Projednání aktuální situace kolem věcného záměru nového VŠ zákona a zákona o
finanční pomoci studentům
P. Matouš přiblížil členům AS dění spojené s nesouhlasem VŠ obce v ČR s věcným záměrem
nového VŠ zákona a zákona o finanční pomoci studentům v posledních dvou měsících včetně
některých společných aktivit realizovaných studenty naší fakulty, studentským sborem AS
včetně jeho místopředsedy i Spolku studentů SČSF. Studenti monitorovali setkání a činnost
Hradeckého studentského hnutí 2012 organizovaného na UHK a přiměřeně se aktivně
zapojili. Samostatně bylo v souvislosti s Týdnem neklidu na vysokých školách uspořádáno
Informační shromáždění akademické obce Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v Nové
posluchárně FaF UK dne 28. 2. 2012. Jeho průběh byl celkově hodnocen jako úspěšný a
důstojný, odpovídající také počtem i chováním účastníků představám o akci tohoto
charakteru. Vystoupili v něm zástupci obou fakult, za studenty Filip Škarda, prezident SČSF a
David Řezáč z LF UK HK, i za pedagogy děkan FaF UK a prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.,
předseda AS LF HK. Na fakultě byl vyvěšen na koridoru transparent – „Bojujeme za kvalitu
vysokých škol“. Někteří studenti se také aktivně připojili k protestnímu pochodu ulicemi HK,
pořádanému dne 29. 2. 2012 Hradeckým studentským hnutím 2012. T. Plucha upřesnil, že
studenti vystupovali sami za sebe a nikoliv konkrétně za Farmaceutickou fakultu.
10. Různé
Byly dohodnuty termíny zasedání AS v letním semestru - 25. 4. a 23. 5. 2012. První podzimní
zasedání se uskuteční dne 10. 10. 2012.
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T. Migkos požádal o anglický překlad vnitřních předpisů fakulty, zejména o Statut a Volební
a jednací řád AS. Žádost bude oficiálně postoupena vedení fakulty.
AS v krátké rozpravě projednal složení komisí AS FaF - ekonomické, legislativní a studijní.
Jejich úplné složení je po odsouhlasení akademickým senátem i jednotlivými členy komise
uvedeno v usnesení. Na prvním zasedání každé komise bude zvolen předseda komise.
Bezprostředně po ukončení zasedání AS se sešla legislativní komise ke krátkému jednání,
předsedkyní byla zvolena dr. Kotlářová.
Dr. Kotlářová informovala o semináři k hodnocení výuky studenty, který bude pořádán na
UK dne 28.3. Semináře se za studenty zúčastní P. Matouš.
Mgr. Kratochvíl se dotázal na chybějící zápisy ze zasedání AS v předchozím období. Dr.
Kotlářová přislíbila jejich dopracování a dodatečné zveřejnění v přiměřeném termínu, který
však nebyl konkretizován.
Dále byla T. Pluchou otevřena diskuze na téma organizačních záležitostí AS FaF formou
dotazu na možnost vyčlenit na fakultním webu sekci určenou pro studentské senátory. Dr.
Koula sdělil, že se v blízké době plánuje úprava designu webu fakulty a požadavek lze bez
problémů naplnit. Byly vzneseny dotazy na financování potřeb senátu (za tisky materiálů,
proplácení cestovného a případných kurzů pro senátory – např. nedávno se uskutečnil
dotovaný seminář pro studentské senátory zaměřený na legislativu, předpisy a akce akad.
senátů). Zatím je vše potřebné hrazeno z rozpočtu FaF, bez samostatného oddělení financí pro
AS. Řešil se také způsob zajištění zápisů ze zasedání AS, po dohodě se tato otázka přesunula
na příští jednání AS.
Dr. Koula, P. Matouš a T. Plucha navrhovali zvážit řešení optimálnější podoby ankety na
Hodnocení výuky – např. přesunout termín ankety na květen (aby se vyjádřily i odcházející
ročníky); hodnotit výuku po semestrech; posoudit, zda je nezbytné, aby student hodnotil
výuku teprve po uzavření předmětu; realizovat hodnocení opět formou papírových dotazníků.
AS rozhodl o pokračování této diskuze na příštím zasedání AS.
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Usnesení z 1. zasedání AS FaF UK konaného dne 7. 3. 2012:
Usnesení 1-1: AS schvaluje rozšíření programu zasedání o bod č. 5 - Vyjádření AS
k návrhu Poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2012/2013. (Hlasování:
jednomyslně.)
Usnesení 1-2: AS po schválení volební komise (předseda dr. Kopecký a členové dr.
Kuchařová a mgr. Kratochvíl) zvolil předsednictvo AS FaF UK v následujícím složení:
předseda doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (Hlasování: z 21 hlasů bylo 18 hlasů
pro doc. Trejtnara, 1 hlas pro dr. Kotlářovou, 2 hlasy neplatné.)
místopředsedkyně za akad. pracovníky RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. (Hlasování: z 12
hlasů bylo 6 hlasů pro dr. Kotlářovou, 5 hlasů pro dr. Šnejdrovou, 1 hlas neplatný.)
místopředseda ze sboru studentů Petr Matouš. (Hlasování: z 9 hlasů zvolen jednomyslně.)
Usnesení 1-3: AS bere na vědomí sdělení proděkanů.
Usnesení 1-4: AS schvaluje rozšíření Vědecké rady FaF UK o následující členy:
PharmDr. L. Chudoba (Hlasování: z 21 hlasů bylo 19 hlasů kladných, 1 neplatný.), Doc.
RNDr. J. Spilková, CSc. (Hlasování: z 21 hlasů bylo 19 hlasů kladných, 1 neplatný.) a Doc.
PharmDr. P. Nachtigal, Ph.D. (Hlasování: z 21 hlasů bylo 20 hlasů kladných, 1 neplatný.).
Usnesení 1-5: AS schvaluje návrh „Poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2012/2013
a s přijímacím řízením pro akad. rok 2013/2014“ v předloženém znění. (Hlasování:
jednomyslně.)
Usnesení 1-6: AS schvaluje návrh děkana na zřízení nového fakultního pracoviště Centrum vývoje léčiv. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 1-7: AS schvaluje návrh děkana na změnu vnitřního předpisu Statut FaF UK
v Hradci Králové. Příloha č. 2 Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se v bodě 1.
Seznam fakultních pracovišť rozšiřuje o další středisko fakulty s názvem Centrum vývoje
léčiv. (Hlasování: 20 kladných hlasů, 1 záporný.)
Usnesení 1-8: AS bere na vědomí informaci o uzavření ankety a zveřejnění výsledků
Hodnocení výuky studenty za akad. rok 2010/11.
Usnesení 1-9: AS bere na vědomí sdělení P. Matouše o aktivitách studentů a
studentského sboru v souvislosti s Týdnem neklidu na vysokých školách a aktuální
situací v oblasti věcného záměru VŠ zákona a zákona o finanční pomoci studentům.
Usnesení 1-10: AS schvaluje ustavení komisí AS FaF UK v následujícím složení:
Ekonomická – D. Čechlovský, dr. Kopecký, T. Migkos, doc. Šatínský, dr. Šnejdrová, dr.
Špulák, doc. Trejtnar
Studijní – dr. Kudláčková, P. Matouš, T. Plucha, doc. Trejtnar, J. Weber
Legislativní – dr. Kotlářová (předsedkyně), Mgr. Kratochvíl, T. Kučera, A. Sodomková
Usnesení 1-11: AS schvaluje harmonogram zasedání AS na letní semestr - 25. 4. a 23. 5.
První zasedání v novém akad. roce se uskuteční dne 10. 10. 2012.

V Hradci Králové dne 12. 3. 2012

Zapsala: dr. Kotlářová
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Ověřil: doc. Trejtnar

