Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 2. zasedání konaného dne 25.4. 2012
Přítomni: dr. Cahlíková, Mgr. Hanusová, dr. Kotlářová, dr. Koula, Mgr. Kratochvíl, T.
Kučera, dr. Kuchařová, P. Matouš, T. Migkos, T. Plucha, dr. Siatka, A. Sodomková, Mgr.
Szakošová, doc. Šatínský, dr. Škarydová, dr. Šnejdrová, dr. Špulák, doc. Trejtnar, J. Weber
Hosté: prof. Hrabálek, prof. Lázníček, dr. Jílek, doc. Polášek, doc. Šimůnek, Ing. Vlčková
Omluveni: D. Čechlovský, dr. Kopecký, dr. Kudláčková, doc. Dušek
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na FaF UK v Hradci Králové pro akad. rok
2012/2013
4. Projednání návrhu na změny v organizaci a průběhu Dne otevřených dveří na FaF UK
5. Další organizace Hodnocení výuky studenty
6. Návrhy studijní komise AS a studentské komory AS v oblasti komunikace a IT na FaF UK
7. Návrhy studentské komory AS v oblasti pregraduálního a PGS studia na FaF UK
8. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil doc. Trejtnar ve 14:03 hod. Nejprve bylo navrženo předsedou AS upravit
program zasedání přesunutím původního bodu 5 za bod 7. Navržený program zasedání s touto
změnou byl hlasováním schválen (viz Usnesení). Finální program zasedání AS byl tedy
následující:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na FaF UK v Hradci Králové pro akad. rok
2012/2013
4. Projednání návrhu na změny v organizaci a průběhu Dne otevřených dveří na FaF UK
5. Návrhy studijní komise AS a studentské komory AS v oblasti komunikace a IT na FaF UK
6. Návrhy studentské komory AS v oblasti pregraduálního a PGS studia na FaF UK
7. Další organizace Hodnocení výuky studenty
8. Různé
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Hrabálek informoval nejprve o dokončení přípravy fakultního projektu PRVOUK. Dále
sdělil, že došlo k oficiálnímu ukončení fakultního výzkumného záměru (z období let 2005 –
2011) a jeho úspěšné obhajobě. Další informace se týkala stavu příprav projektu Mephared,
v jehož rámci byla koncem března vyhlášena veřejná nadlimitní zakázka na generálního
dodavatele stavby.
Doc. Šimůnek informoval o úspěšné Studentské vědecké konferenci, která se konala 4. 4.
2012 a v níž prezentovalo výsledky své vědecké práce okolo 50 studentů.
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3. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na FaF UK v Hradci Králové pro akad. rok
2012/2013
Dr. Jílek přednesl návrh Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu na fakultě na rok
2012/2013 uchazečů, kteří již studují jiný studijní program nebo jeho část na vysoké škole
v ČR nebo v zahraničí. Proti znění textu předloženému AS před zasedáním, navrhl změnu,
týkající se programu Farmacie. Pro snížení rizika možných legislativních problémů bylo znění
textu Podmínek redukováno pouze na podmínky pro bakalářské studium programu ZBIO a
text týkající se programu Farmacie byl vypuštěn. Prof. Lázníček doplnil zdůvodnění této
změny vysvětlením, že obavy členů AS deklarované před zasedáním senátu jsou oprávněné a
byly vzaty v úvahu. Dalším argumentem je též dostatečný zájem studentů o studium na
fakultě, který naplní plánované počty i bez přijímání dalších studentů dle zvláštních podmínek
přijetí. Po diskuzi, do níž se zapojili Mgr. Kratochvíl, prof. Hrabálek, dr. Kotlářová, došlo
k posunu konečného data pro podání přihlášek na 26.9. 2012 a odstranění textu v závorce
odkazující na zákon o vysokých školách. V takto upraveném znění byl návrh Podmínek přijetí
AS schválen.
4. Projednání návrhu na změny v organizaci a průběhu Dne otevřených dveří na FaF
UK
T. Plucha seznámil AS a vedení fakulty s materiálem ke Dni otevřených dveří, který
vypracoval a navrhl v něm řadu zlepšení průběhu Dne. Mimo jiné bylo navrženo např.
každému potencionálnímu zájemci poskytnout složku s ucelenými informacemi o fakultě,
označení organizátorů Dne, tak aby byli snadno identifikovatelní, zlepšení propagace na webu
a na facebooku, včetně videoupoutávky, hodnocení programu připraveného na katedrách
uchazeči či možnost podat přihlášku během Dne. Dále bylo navrženo uspořádat Den ve dvou
termínech, doplnění pozvánky na webu o dopravní údaje, vyvěšení plakátu na nádraží a
terminálu, orientační směrovky od MHD aj. Prof. Hrabálek se vyjádřil pochvalně o iniciativě,
avšak vyjádřil určitou obavu o přímém přijímání přihlášek již během Dne. Na organizaci Dne
otevřených dveří by se podílel proděkan dr. Jílek a SČSF. Diskuse k jednotlivým aspektům
Dne se dále zúčastnili A. Sodomková, T. Plucha, doc Trejtnar a pan děkan.
5. Návrhy studijní komise AS a studentské komory AS v oblasti komunikace a IT na
FaF UK
T. Plucha seznámil vedení fakulty s návrhy Studijní komise. Jedním z hlavních problémů se
jeví operativní komunikace mezi studenty a vedením fakulty. Běžné provozní záležitosti
nemůže řešit operativně AS a SČSF má též jiné zaměření. Prof. Hrabálek konstatoval, že se
studenti mohou obracet přímo na příslušné proděkany a ti by měli problém řešit. Byla
diskutována i možnost zavedení vedoucích skupin, kteří by komunikovali s garanty předmětů,
vedením kateder a fakulty. Panovala zde však nejednotnost v pojetí toho, zda se těmito
vedoucími myslí vedoucí z řad studentů nebo z řad pedagogů. Závěrem diskuse bylo, že
v současné situaci je nereálné se k tomuto institutu vrátit, pokud by vedoucími měli být
pedagogové přidělení k jednotlivým studijním skupinám. Bylo opětovně diskutováno zřízení
informační tabule, která by přinášela aktuální informace o změnách v organizaci výuky.
S příspěvkem z oblasti IT vystoupil J. Kratochvíl a seznámil AS a vedení fakulty se
současným stavem komunikace studentů a uchazečů na facebooku. Dokumentoval existenci
několika diskusních skupin o fakultní problematice, z nichž ovšem žádná není oficiální
platformou fakulty. Upozornil na výskyt zavádějících a falešných informací v těchto
skupinách. Navrhl proto zřízení oficiální facebookové stránky fakulty, která by umožnila
odpovídat na dotazy uchazečů a studentů a podávat oficiální informace o dění na fakultě a
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zabránit tak šíření nesprávných informací. Předpokladem by dále byl pověřený garant těchto
FB stránek, nejlépe student či mladší pedagog. Prof. Hrabálek upozornil na problém náplně
činnosti a úvazku pověřené osoby a také na způsob spolupráce s vedením fakulty. Tyto otázky
bude třeba ještě podrobněji řešit. Doc. Trejtnar upozornil vedení fakulty na důležitost
komunikace s potencionálními uchazeči o studium na fakultě pomocí facebooku, neboť v této
věkové skupině je využití tohoto komunikačního prostředku velmi výrazné.
Dr. Špulák a několik dalších členů AS poukázalo na nutnost změn webových stránek fakulty,
jejichž obsah a forma již neodpovídají dnešním možnostem a potřebám.
T. Migkos upozornil vedení fakulty, že mnoho informací z webových stránek není přeloženo
do AJ a nejsou tak přístupné zahraničním studentům. Jedná se např. o rubriky Daidalea,
Mikroskopie drog, Molekulové modely. Nejsou též přeloženy důležité údaje týkající se AS a
děkanátu. V diskusi se k této problematice Doc. Šimůnek, Prof. Hrabálek a dr. Koula
vyjádřili, že zatím není mechanismus a síla, jak zajistit překlad všech informací z webových
stránek fakulty do AJ. Důvodem je nedostatečná kapacita ÚVT pro takovou činnost, potřeba
finančních prostředků pro autorizované překlady a zatížení pedagogů, kteří by mohli tyto
překlady provádět. Prof. Hrabálek přislíbil zajištění překladu potřebných legislativních
materiálů jako je Volební a jednací řád AS do AJ.
T. Plucha se otázal, zda by bylo možné umožnit přístup studentům do rezervačního systému
fakulty, aby si mohli zajišťovat prostory pro svoje aktivity. Prof. Hrabálek upozornil na
možná úskalí takového opatření a přislíbil, že studenti by mohli alespoň do rezervačního
systému nahlížet a rezervovat si místnosti přes pověřenou osobu na děkanátu fakulty.
T. Kučera upozornil, že studenti nemají přístup k opatřením děkana, která jsou vystavena na
webu fakulty. Dr. Koula potvrdil, že přístup k těmto dokumentům je pro studenty omezený.
Prof. Hrabálek přislíbil, že se vedení fakulty nad touto otázkou zamyslí a pokud to bude
možné, tak se pokusí problém společně s ÚVT vyřešit tak, aby byly přístupné alespoň
relevantní materiály.
Dr. Škarydová navrhla zřízení fakultní osoby pro public relations. Svůj návrh zdůvodnila
nutností více komunikovat s mimofakultní veřejností a vytvářet účinněji obraz o fakultě.
Mgr. Hanusová upozornila, že na webových stránkách neexistuje oddíl pro cizojazyčné PGS a
zaměstnance. Může se tak stát, že takoví pracovníci, jichž v budoucnosti pravděpodobně bude
přibývat, nebudou mít přístup k řadě informací, které jsou na fakultním webu. Z následné
diskuse vyplynulo, že problém a obtíže řešení jsou podobné jako v případě zahraničních
pregraduálních studentů, ale zatím je tato otázka vzhledem k jejich nízkému počtu méně
aktuální.
6. Návrhy studentské komory AS v oblasti pregraduálního a PGS studia na FaF UK
A. Sodomková přednesla návrh studentské komory AS, aby rozdělení studentů
pregraduálního studia do studijních skupin nebylo dále prováděno dle příslušnosti ke
skupinám v rámci předmětu TV, ale aby rozdělení probíhalo dle úrovně znalostí cizích
jazyků. Důvodem je vyšší racionalita takového způsobu rozdělení do skupin a výhodnost pro
studenty. Předestřela, že úroveň znalostí by mohla být ověřována testem např. u zápisu. Prof.
Lázníček ocenil tento návrh a přislíbil se jím zabývat a posléze informovat AS na dalších
zasedáních o přijatých opatřeních. Doc. Polášek vyjádřil velmi negativní postoj k tomuto
návrhu s tím, že fakulta není jazyková škola a tedy rozdělení dle úrovně znalostí cizích jazyků
není na místě.
T. Plucha vznesl požadavek na rychlejší přerozdělování studentů („překlopení“) do
distribučních emailových skupin při přechodu z jednoho akademického roku do dalšího, tak
aby se nestávalo, že jsou studenti ještě nějaký čas zařazeni neaktuálně. Prof. Lázníček
přislíbil, že před zahájením akademického roku dostanou studenti a zaměstnanci upozornění,
kdy dojde k překlopení. Pravděpodobně to bude 10.-11. října. V diskusi se k problematice
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vyjádřili doc. Šimůnek, dr. Koula a dr. Kotlářová. Prof. Lázníček připomněl, že problém je
především u studentů, kteří opakovaně vstupují na fakultu, u kterých je třeba volit poměrně
pozdní hranici pro jejich zápis.
T. Plucha otevřel diskusi na téma informovanosti studentů o organizaci přednášek. Vyslovil
požadavek, aby studenti obdrželi na začátku akademického roku přesný plán přednášek a
apeloval na dodržování tohoto plánu. Prof. Lázníček odpověděl, že tento plán by studentům
měl být znám před začátkem semestru. Avšak technické okolnosti mohou někdy vést k
nezbytným změnám. Přislíbil připomenout tuto skutečnost vedoucím kateder na zasedání
kolegia.
7. Další organizace hodnocení výuky studenty
P. Matouš seznámil přítomné se stavem příprav dalšího ročníku hodnocení. Konstatoval, že
po jednáních s předsedou a dalšími členy AS zůstává hodnocení výuky v elektronické formě a
ve struktuře jako minulý rok. Navrhl možnost otevřít hodnocení již v květnu či červnu, aby
studenti mohli hodnocení provádět aktuálněji než by tomu bylo v podzimních měsících a
mohli se zúčastnit i studenti posledního ročníku. Konstatoval, že problémem bude opět získat
zájem o anketu mezi studenty. Doc. Trejtnar vyzval členy AS, aby se zamysleli nad
možnostmi, jak tento zájem podpořit. Upozornil, že dostatečná účast studentů je důležitá
z pohledu relevance výsledků ankety a tedy pro jejich využití vedením fakulty k následným
opatřením ve výuce.
8. Různé
Vzhledem k délce zasedání AS byly další možné jednací body přesunuty na následná zasedání
AS.
Zasedání AS bylo ukončeno v 17:25 hod.
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Usnesení z 2. zasedání AS FaF UK konaného dne 25. 4.
2012:
Usnesení 2-1: AS schvaluje upravený program zasedání - původní bod 5 byl přesunut za
bod 7. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 2-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů.
Usnesení 2-3: AS schvaluje návrh „Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitě
Karlově v Praze, FaF v Hradci Králové pro akad. rok 2012/2013 uchazečů, kteří již
studují jiný studijní program nebo jeho část na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí“
v upraveném znění předloženém na jednání. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 2-4: AS podporuje změny v organizaci Dne otevřených dveří na FaF UK
navržené studijní komisí AS. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 2-5: AS doporučuje návrhy studentské části AS a studijní komise AS týkající
se oblasti komunikace a IT na FaF UK.
Usnesení 2-6: AS doporučuje návrhy studentské části AS a studijní komise AS týkající
organizace pregraduálního studia.

V Hradci Králové dne 9. 5. 2012

Zapsal: doc. Trejtnar
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Ověřil: dr. Kotlářová

