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Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 4. zasedání konaného dne 20. 6. 2012
Přítomni: dr. Cahlíková, D. Čechlovský, Mgr. Hanusová, dr. Kopecký, dr. Kotlářová, dr. Koula, T.
Kučera, dr. Kudláčková, dr. Kuchařová, P. Matouš, T. Plucha, dr. Siatka, A. Sodomková, Mgr.
Szakošová, dr. Škarydová, dr. Šnejdrová, dr. Špulák, doc. Trejtnar Hosté: prof. Lázníček, doc.
Polášek, dr. Jílek, doc. Šimůnek, ing. Rudišar, Mgr. Drastík
Omluveni: doc. Šatínský, Mgr. Kratochvíl, T. Migkos, J. Weber, prof. Hrabálek, doc. Dušek, Ing.
Vlčková

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu
Vystoupení děkana a proděkanů
Projednání koncepce fakultní počítačové sítě
Pověření předsednictva AS na prázdninové měsíce
Různé

1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájila dr. Kotlářová ve 1402 hod. Nejprve byl hlasováním schválen program zasedání
v navržené formě.

2. Vystoupení děkana a proděkanů

Doc. Šimůnek informoval AS o schválení projektu PRVOUK Vědeckou radou UK 31.5.
2012. Projekt bude zahájen 1.7. 2012. Dále vyslovil pan proděkan uznání pracovníkům ÚVT,
kteří připravili inovované webové stránky fakulty.
T. Kučera vznesl dotaz na doc. Šimůnka na průběh a výsledky kontroly akreditací PGS na
FaF, která proběhla v nedávných dnech. Oficiální zpráva bude v průběhu července. V
polovině září zasedá akreditační komise, která vydá definitivní vyjádření. Dle neoficiálních
informací byly obory rozděleny do tří kategorií: excelentní obory, průměrné obory, a několik
oborů špatně hodnocených, u kterých bude zvažováno odnětí akreditace (gerontofarmacie,
kritické připomínky k sociální farmacii a lékárenství, nízké publikační aktivity členů oborové
rady, mnoho doktorandů na jednoho člena).
P. Matouš položil dotaz, zda platné prerekvizity budou ještě v následujícím období měněny,
tak jak se stalo v minulém akademickém roce. Prof. Lázníček odpověděl, že už k žádným
úpravám zatím nedojde, neboť v platné úpravě jsou již dostatečně zmírněny a není důvod
k dalším úpravám. V minulém roce se jednalo o mimořádnou událost.
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T. Plucha se otázal, jak bude probíhat zápis do prvních ročníků fakulty do kapacitně
naplněných předmětů (např. Letní výcvikový kurz, Poznávání léčivých rostlin apod.). Dle
platného systému jsou zvýhodnění studenti, kteří jsou přijati v prvním termínu. Prof. Lázníček
odpověděl, že tito studenti jsou zvýhodněni, avšak neuvažuje se o změně, neboť je obtížné
nalézt jiná kritéria, dle kterých by se mohlo postupovat.
T. Plucha dále položil otázku, týkající se oficiálních informací ohledně zápisného na VŠ. Prof.
Lázníček na tento dotaz reagoval s tím, že zápisné je otázkou vlády ČR. Před jeho možným
zavedením musí být vyřešen problém možné diskriminace sociálně slabých studentů.
Další otázka T. Pluchy směřovala k tomu, jaká je současná situace při přijímání studentů na
fakultu. Prof. Lázníček sdělil, že byl přijat poměrně vysoký počet uchazečů bez přijímacích
zkoušek, ale bude možno přijmout i poměrně velkou skupinu studentů, kteří uspěli při
přijímacích zkouškách. Uvedl též, že se řeší jiný způsob rozdělení nastupujících studentů do
studijních skupin, které bude založeno na rozdělení dle zapsaných cizích jazyků, na stupni
jazykových znalostí a na určité redukci počtu nabízených sportovních aktivit.
P. Matouš tlumočil požadavek studentů, aby podmínky pro udělení zápočtů a složení zkoušek
byly povinně zveřejňovány již před začátkem semestru, neboť se na fakultě vyskytují případy,
kdy se podmínky mění během akademického roku nebo dokonce ve zkouškovém období,
případně jsou podmínky sdělovány jen ústně. Prof. Lázníček odpověděl, že jej tyto informace
překvapují, neboť by k tomuto nemělo docházet. Uvedení podmínek pro zápočty a zkoušky je
povinností vedoucích kateder a vedoucích předmětů. Pan proděkan přislíbil projednání
problému v kolegiu děkana s cílem upozornit katedry na jejich povinnost. Příslušné podmínky
by studentům měly být k dispozici vždy před zahájením výuky. Tyto podmínky budou
zveřejňovány ve veřejných složkách v oddílu Studijní materiály ve složkách jednotlivých
kateder. Do diskuse na toto téma se dále zapojily dr. Kopecký, T. Kučera a T. Plucha.
3. Projednání koncepce fakultní počítačové sítě
Pro získání validních informací a kvalifikovanou diskusi na téma rozvoje a fungování
počítačové sítě na fakultě byl k jednání AS FaF přizván vedoucí ÚVT FaF ing. Rudišar.
Za AS vystoupil dr. Špulák s dotazem, který se týkal lokálních počítačů, které jsou zapojeny
do praktických cvičení, a počítačů, které jsou umístěny u přístrojů, které používají diplomanti.
Tázal se též, jaké jsou možnosti fakulty takové počítače pořídit. Ing. Rudišar vysvětlil, že
záleží jen na ekonomických podmínkách fakulty a dané katedry. Doc. Šimůnek upozornil, že
pro přístup na internet mají pregraduální studenti a diplomanti k dispozici počítače
v počítačových učebnách.
Dále Dr. Špulák položil dotaz na administrátorská práva v případě počítačů u přístrojů. Ing.
Rudišar odpověděl, že za dle stávající právní úpravy odpovídá za vše děkan fakulty. Současný
stav neomezuje zcela riziko instalace nelegálního software. Budou vytvořena pravidla, jak
průběžně kontrolovat software na lokálních počítačích. Na doplňující dotaz dr. Špuláka, jak
přenést odpovědnost za lokální počítače z děkana na jiné pracovníky fakulty, ing. Rudišar
odpověděl, že se snad podaří nalézt právní cestu, jak počítač a jeho vybavení předat do
odpovědnosti dané osoby, která bude mít administrátorská práva. Na otázku Dr. Špuláka, zda
se budou platit poplatky, když tento software bude nainstalován v doméně fakulty, odpověděl
ing. Rudišar, že takové poplatky se platit nebudou.
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Doc. Šimůnek sdělil AS, že vedení fakulty chce podporovat práci zaměstnanců fakulty mimo
pracoviště. Proto připravuje možnost, aby v rámci programu PRVOUK měli vedoucí skupin
1x za 5 let 10 000 Kč jako příspěvek na nákup vlastního notebooku pro každého
akademického pracovníka.
Dr. Špulák požádal o vysvětlení, zda bude platit jeden pracovník = jeden počítač a jaké jsou
důvody tohoto omezení. Ing. Rudišar konstatoval, že hlavním důvodem je snížení nákladů za
licence Doc. Šimůnek doplnil, že v případech, kdy má pracovník fakulty dva počítače ve své
zodpovědnosti, zůstane to tak do odpisu počítače. Poté bude dotyčnému pracovníkovi navržen
odkup počítače do jeho vlastnictví. Cílovým stavem by měla být situace, kdy jeden pracovník
bude mít k dispozici jeden fakultní počítač.
Doc. Trejtnar se tázal, zda budou nějakým způsobem kodifikována pravidla pro zacházení
s PC na fakultě, např. opatřením děkana apod. Doc. Šimůnek odpověděl na tento dotaz, že
bude aktualizováno současně platné znění Řádu výpočetní techniky, který je dostupný na
webu fakulty. Ing. Rudišar upozornil, že většina informací je obsažena již ve stávající verzi
tohoto řádu. Doc. Trejtnar podotkl, že je třeba pracovníky fakulty na tento předpis znovu
upozornit, protože povědomí o existenci tohoto předpisu je na fakultě velmi malé.
Dr. Špulák dále položil otázku na finanční náročnost licencí nutných pro fungování výpočetní
techniky na fakultě a na možnosti nákup licencí optimalizovat. Ing Rudišar uvedl, že základní
roční licence od firmy Microsoft se pohybuje v řádu 350 tis. Kč, je nutné ovšem počítat ještě
s dalšími licencemi od jiných firem. Upozornil, že celkově platí základní pravidlo: čím méně
PC, tím nižší celkové náklady na licence.
Další otázka dr. Špuláka směřovala na problematiku životnosti PC a intervaly obměny
výpočetní techniky. Ing. Rudišar upozornil, že výhledově se budou na fakultě zřejmě užívat
převážně notebooky a ty mají životnost při každodenním používání kratší než 5 let. Obměna
bude tedy vycházet z této skutečnosti.
Doc. Trejtnar otevřel problém přihlašování více pracovníků na jeden počítač. Ing. Rudišar
odpověděl, že přihlašování pracovníků na jakýkoliv síťový počítač je možné. Problémem je
vícenásobné paralelní přihlašování osob na jeden počítač v přednáškových místnostech, kde
se vyučující neodhlašují a byl zachycen i případ, kdy bylo současně přihlášeno 14 osob.
V takovém stavu se pak počítač stává v zásadě nefunkčním, protože nezbývá dostatek paměti
pro práci dalšího uživatele. T. Plucha se otázal, zda by ke komunikaci na fakultě bylo možné
použít vedle SIS i systém MOODLE a upozornil, že někteří vyučující už moodle využívají
k vypisování termínů, pro přihlašování ke zkouškám apod. Ing. Rudišar ve své odpovědi
uvedl, že vyučující by měli primárně používat k výše zmíněným účelům SIS.Dr. Koula
upozornil, že Moodle není vhodný pro evidenci oficiální studijní agendy a pro tento účel jej
rektorát ani neurčil. Oba posledně jmenovaní se shodli na tom, že v současné době je třeba
povinně používat SIS. Moodle je koncipován pro e-learning, distanční studium a podporu
výuky, nikoliv primárně pro úlohy, které již zastává studijní agenda SIS. Prof. Lázníček
problematiku uzavřel s tím, že tato otázka bude řešena na poradě vedoucích kateder a bude
striktně požadováno, aby v rámci výuky byl vyučujícími využíván zásadně SIS.
Dr. Špulák položil otázku, zda bude nějaké zpoplatnění počítačů na fakultě. Jak ing. Rudišar,
tak doc. Šimůnek k této otázce nezaujali stanovisko, protože tato otázka bude teprve řešena
paní tajemnicí.
P. Matouš dále upozornil na nepřístupnost některých na webu vystavených materiálů, jako
jsou zápisy z kolegia, opatření děkana apod. pro pregraduální studenty. Doc. Šimůnek
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konstatoval, že zápisy z kolegia by měly být studentům na webové stránce přístupné. Dr.
Koula přislíbil, že se tento problém bude řešit, je ovšem třeba oficiální souhlas vedení fakulty.
Mgr. Hanusová upozornila, že na webové stránce není dostupný seznam předmětů
v akreditovaných programech PGS. Doc. Šimůnek přislíbil řešení této otázky během letních
měsíců.
T. Plucha otevřel otázku studentského portálu, který by mohl sloužit ke vzájemné komunikaci
studentů a zprostředkování studijních materiálů a dalších pro studium nezbytných prostředků.
Dr. Koula sdělil AS, že tato možnost existuje. ÚVT by vytvořil příslušné podmínky pro jeho
vytvoření, ale správa by musela být zajištěna studenty.
T. Plucha se tázal, zda by bylo možné nějakým způsobem oddálit dobu rychlost zrušení účtu
čerstvých absolventů fakulty. Ing. Rudišar uvedl ve své odpovědi, že se jedná o univerzitní
záležitost s právním podkladem a fakulta okamžité zrušení účtu absolventů nemůže ovlivnit, a
konstatoval, že studenti jsou na tuto skutečnost včas upozorňováni.
Doc. Trejtnar se dále věnoval otázce vytvoření oficiální facebookové stránky fakulty. Doc.
Šimůnek k tomuto bodu uvedl, že se tato problematika řeší v rámci jednání pana děkana a
Mgr. Kratochvíla. Více informací bude možné podat na příštím zasedání senátu.

4. Pověření předsednictva AS na prázdninové měsíce
Z důvodu zajištění funkce AS po dobu prázdnin bylo navrženo pověřit předsednictvo AS FaF
právem usnášet se na vyjádřeních po dobu prázdnin roku 2011/12. Hlasováním AS byl tento
návrh schválen.
5. Různé
Doc. Trejtnar seznámil AS s oznámením AS UK o vyhlášení voleb do AS UK. Volby se
budou konat během listopadu 2012. Dále seznámil AS s materiálem nazvaným Projekt
rozvoje akademické obce na UK. Z důvodu nejasné informace o osobách zodpovědných za
přípravu tohoto materiálu a nekonkrétnosti textu bylo vyjádření AS k tomuto materiálu
odloženo do doby, než budou k dispozici validnější údaje o této iniciativě.
T. Plucha nabídl členům senátu možnost školení v oblasti legislativy týkající se VŠ.
P. Matouš informoval AS o přípravách a zahájení dalšího kola hodnocení výuky studenty.
Na návrh předsedy studijní komise T. Pluchy byla formou tichého souhlasu kooptována do
studijní komise AS Mgr. Hanusová.
Zasedání AS bylo ukončeno v 1620 hod.
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Usnesení ze 4. zasedání AS FaF UK konaného dne 20. 6. 2012:
Usnesení 4-1: AS schvaluje program zasedání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 4-2: AS bere na vědomí sdělení proděkanů.
Usnesení 4-3: AS bere na vědomí uskutečněné a plánované změny počítačové sítě na FaF
a bude dále sledovat a podporovat její další rozvoj.
Usnesení 4-4: AS schvaluje pověření předsednictva AS FaF usnášet se na vyjádřeních
AS po dobu prázdnin (Hlasování:17 kladných hlasů, 1 se zdržel.)
Usnesení 4-5: AS schvaluje vstup Mgr. L. Hanusové do Studijní komise AS FaF UK
(Hlasování 17 kladných hlasů, 1 se zdržel)
V Hradci Králové dne 6. 7. 2012

Zapsala: dr. Kudláčková

Ověřil: doc. Trejtnar

