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Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 5. zasedání konaného dne 19. 9. 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, doc. Šatínský, dr. Škarydová, dr.
Šnejdrová, dr. Špulák, doc. Trejtnar
Hosté: prof. Lázníček, doc. Polášek, dr. Jílek, doc. Šimůnek, doc. Dušek, Ing. Vlčková, K.
Musilová
Omluveni: J. Weber, prof. Hrabálek
Navržený program:
1.

Zahájení a schválení programu

2.

Vystoupení děkana a proděkanů

3.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

4.

Podmínky pro přijetí ke studiu na FaF UK v Hradci Králové pro akad. rok
2013/2014

5.

Různé

1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil doc. Trejtnar ve 1405 h. Nejprve byl hlasováním schválen program zasedání
v navržené formě.

2. Vystoupení děkana a proděkanů

Doc. Dušek seznámil AS se skutečností, že došlo k rozšíření rozšířeného kolegia o zástupce
AS FaF. Dále hovořil o předání staveniště v rámci projektu MEPHARED („kampus“) firmě,
která bude zajišťovat výstavbu. Proděkan též konstatoval, že byl přijat návrh projektu
REVIFAF a to ve výši 90 mil. Kč, s 15% spoluúčastí fakulty. Z těchto prostředků budou
financovány opravy budov fakulty, částka 10 mil. Kč je určena na přístrojové vybavení
fakulty.
Prof. Lázníček oznámil, že byla realizována některá opatření ve výuce, která požadoval AS.
Po obtížném jednání se podařilo uspořádat výuku tak, že výuka AJ bude realizována ve dvou
úrovních. Zařazování do výuky bude probíhat na základě znalostních testů. Rozdělování
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studentů do studijních skupin proběhlo v tomto roce dle požadavků KTV. Ovšem bude třeba
pro příští rok jednat o dalších úpravách, např. zvážit rozsah výuky TV na KTV. Dále
informoval o jednání vedení fakulty, na kterém bylo důrazně připomenuto, že podrobné
podmínky pro udělení zápočtu se musí zveřejňovat před zahájením semestru. Zveřejnění
podmínek musí být realizováno na webu fakulty ve složce daného předmětu. Zdůraznil, že
tyto podmínky se během semestru nesmí měnit. Při zjištění, že tato opatření nejsou plněna, je
možné kontaktovat pana proděkana. Kolegium děkana dále uložilo vyučujícím, aby se zápisy
na zápočet a zkoušky děly výhradně prostřednictvím SIS, jiné způsoby (např. MOODLE)
nemohou být pro tyto účely používány.
K výše uvedeným vystoupením se poté rozběhla živá diskuse. Dr. Kotlářová se otázala, co
přesně znamená pojem „podrobné podmínky zápočtu“. Prof. Lázníček odpověděl, že by měly
být stanoveny co nejpřesnější kritéria pro udělování zápočtů, např. typ otázek, hranice pro
úspěšnost, a nepostačuje tedy podmínka „zápočtový test“.
Mgr. Szakošová upozornila, že na výuku TV se letos přihlásilo přes 1000 studentů fakulty a
při organizaci této výuky je velmi obtížné vycházet z jiného rozdělení studentů. Upozornila
též, že cena pronájmů některých zařízení se výrazně mění dle denní doby a tomu je třeba též
výuku TV přizpůsobit. A. Sobotková upozornila, že možným opatřením v budoucnosti, které
by mohlo částečně přispět k řešení problému zařazování do studijních skupin, by mohlo být
spolufinancování výuky TV studenty.
Mgr. Kratochvíl položil dotaz na podíl prostředků na projektu REVIFAF , který bude muset
fakulta vynaložit z vlastních prostředků. Ing. Vlčková odpověděla, že projekt REVIFAF se
nachází ve stádiu negociace a upřesňující jednání tedy budou ještě dále probíhat.
Mgr. Kratochvíl se dále otázal, jaký bude osud prostor uvolněných katedrami po dokončení
projektu MEPHARED. Doc. Dušek odpověděl, že v nové budově budou k dispozici další
seminární místnosti a posluchárna. Pokud dojde k přesunu výuky středních zdravotnických
pracovníků na vysoké školy, pak bude možné tyto prostory pro tento účel využít. Další
možnost je využití uvolněných prostor pro činnost Centra farmakologického výzkumu, spinoff firmy apod.
Mgr. Szakošová požádala vedení fakulty o přehodnocení účasti externistů, zapojených do
výuky TV. Ing. Vlčková odpověděla, že se situace bude řešit s vedoucím katedry na kolegiu
děkana.
Dr. Jílek informoval AS o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu ZBIO do
roku 2019.
Doc. Šimůnek seznámil AS s výsledky jednání akreditační komise, která projednávala
hodnocení fakultních doktorských programů, s tím, že písemná zpráva komise bude
k dispozici později. Z 12 studijních oborů na fakultě bylo pět hodnoceno jako
bezproblémových, šest jako vyhovujících a jeden obor (Gerontofarmacie) bude ukončen
v roce 2013. Celkové hodnocení úrovně doktorských programů na FaF se pohybuje na úrovni
lepšího průměru v rámci UK. T. Kučera vznesl dotaz na doktorský obor klinická farmacie,
ve kterém připadá velmi vysoký počet studentů na jednoho školitele. Doc. Šimůnek
odpověděl, že tento problém bude řešen.
P. Matouš se otázal, jakým způsobem bude v tomto akademickém roce řešen přechod
pregraduálních studentů do dalších úseků studia („překlopení“). Prof. Lázníček odpověděl, že
před provedením tohoto procesu půjde upozornění s informací o datu provedení ke všem
studentům a vyučujícím. Bude to ovšem možné teprve v okamžiku, až budou všichni studenti
zapsáni (orientační termín mezi 10. - 15. 10. 2012). Také připomněl, že pedagogům bylo
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doporučeno nevypisovat termíny zkoušek po oficiálním dni zápisu studentů do příslušného
úseku studia.

3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011
Doc. Dušek, prof. Lázníček a Ing. Vlčková představili stručně předloženou zprávu a poté byla
otevřena diskuse.
T. Kučera požádal o vysvětlení formulace v části 8.2, které se týkaly dlouhodobého majetku
fakulty, protože zde jsou pod podobnými názvy uvedeny velmi rozdílné hodnoty majetku.
Ing. Vlčková konstatovala, že k této otázce potřebuje bližší analýzu. Po jejím provedení
vysvětlila, že pojmy „dlouhodobý majetek“ a „dlouhodobý hmotný majetek“ představují jinak
tvořené ekonomické položky a nejsou tedy totožné.
Dr. Kotlářová navrhla, aby byl do výroční zprávy začleněn seznam zkratek. Také poukázala
na některé formální nedostatky zprávy (formátování, nekonzistentní používání termínů aj.) a
upozornila, že ve zprávě nejsou jmenováni studenti, ocenění při promoci za studijní a vědecké
výsledky. Prof. Lázníček přislíbil, že v příští zprávě budou tito studenti uvedeni. Dr. Kopecký
též vyjádřil určité výhrady k formální stránce zprávy a doporučil jejich odstranění před
zveřejněním zprávy. Návrhy na tyto změny, stejně jako dr. Kotlářová, předal paní tajemnici.
Dr. Šnejdrová poukázala na chybu v tabulce uvádějící přehled akademických pracovníků
fakulty. V kolonce odborní asistenti nad 60 let je uveden nulový počet takových pracovníků,
přestože minimálně jeden na fakultě pracuje.
V diskusi padl také dotaz, jaké studenty zahrnuje položka „studenti 6. úseku studia“, uvedená
ve zprávě. Prof. Lázníček vysvětlil legislativu, týkající se těchto studentů.
Vzhledem k formálním a obsahovým nedostatkům zprávy navrhl předseda pokračovat v jejím
projednávání po odstranění nedostatků na dalším zasedání. Tento návrh byl AS schválen.
4. Podmínky pro přijetí ke studiu na FaF UK v Hradci Králové pro akad. rok 2013/2014
Prof. Lázníček představil návrh na podmínky přijetí do magisterského studijního programu
Farmacie, bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika a navazujícího
magisterského studia programu Zdravotnická bioanalytika v roce 2013/2014. Informoval AS,
že jedinou změnou, ve srovnání s předcházejícím obdobím, je změna limitu průměrného
prospěchu na střední škole, který musí uchazeč dosáhnout, aby byl přijat ke studiu bez
přijímací zkoušky. Limit pro program Farmacie byl navržen na 1,1, pro program ZBIO na 1,5.
Hlavním důvodem tohoto opatření je motivovat vynikající studenty pro studium na fakultě a
přitom ponechat motivaci i dalším studentům s horším prospěchem.
T. Plucha přednesl za studijní komisi AS protinávrh, který navrhoval zavedení kvantitativního
limitu počtu studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek pro program Farmacie v počtu 100
studentů v pořadí dle prospěchu na střední škole. Zdůvodněním tohoto návrhu bylo motivovat
vynikající studenty pro studium na fakultě, avšak ponechat dostatečnou motivaci dalším
studentům s relativně dobrým, ale horším prospěchem. Dalším důvodem bylo zamezit
situacím s nadměrným počtem bez přijímací zkoušky přijatých studentů.
V diskusi se k problematice přijímacích podmínek vyslovila celá řada přítomných. Prof.
Lázníček zdůraznil, že vedení fakulty velmi pečlivě zvažovalo návrh předložených podmínek
přijetí a snažilo se najít optimální řešení. A. Sodomková upozornila na problém
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neabsolvování biologie či chemie studenty středních škol sice s celkově vynikajícím
prospěchem, avšak ze škol jiného zaměření než přírodovědného, což by mohlo vést k
přijímání studentů bez znalostí těchto oborů. Dr. Šnejdrová konstatovala, že průměr na střední
škole nemá v dnešní době patřičnou vypovídací hodnotu a někteří studenti s vynikajícím
prospěchem nemusí být kvalitní. Dr. Škarydová položila otázku, zda lze uvést, z jakých
středních škol pocházejí studenti přijímaní na fakultu a jak se situace v jejich skladbě mění.
Prof. Lázníček uvedl, že přes 90 % studentů přijatých na fakultu pochází z gymnázií. Dále
upozornil, že na základě analýz, provedených v minulosti, není možné položit jasnou korelaci
mezi prospěchem na střední škole, výsledky přijímací zkoušky a výsledky při studiu na
fakultě. Mgr. Kratochvíl upozornil na demotivující účinek přijetí více než 300 studentů bez
přijímací zkoušky v tomto roce na další uchazeče o studium na fakultě a vyslovil se pro
podporu návrhu vybrat 100 nejlepších studentů dle prospěchu na střední škole. Dr. Šnejdrová
otevřela otázku „recyklovaných“ studentů. Na dotaz, zda lze omezit počet „recyklovaných“
studentů, odvětil prof. Lázníček, že nelze. Konstatoval, že jde v podstatě o náhradu opakování
ročníků, které v rámci kreditního systému není možné. Dr. Špulák upozornil, že
nejspravedlivější možnosti jsou dvě - přijímat studenty pouze na základě přijímací zkoušky
nebo přijmout všechny zájemce a provést výběr až v úvodních částech studia. Dále zdůraznil,
že vedle podmínek přijetí je třeba zintenzivnit promotion směrem ke středoškolákům. Dr.
Kopecký položil otázku, jaká je studijní úmrtnost recyklovaných studentů. Prof. Lázníček
uvedl, že nejsou k dispozici statistické údaje. Avšak vzhledem k jejich náskoku před ostatními
studenty po jejich znovupřijetí, jich většina úspěšně fakultu dokončí. Dr. Jílek apeloval na
přítomné, aby šířili informaci, že v příštím roce budou studenti přijímáni na fakultu převážně
na základě přijímacích zkoušek. Na dotazy členů AS, jaký je meziroční vývoj v počtu
studentů přijatých ze SR a na možnosti stanovení podmínek pro jejich přijímání, odpověděl
prof. Lázníček, že podmínky musí být pro všechny uchazeče stejné. Uvedl, že zvýšení počtu
těchto studentů je poměrně významné, zvláště po změně přijímacích podmínek v posledním
přijímacím řízení. Ze 154 přijatých studentů ze SR se zapsalo 93, z nichž reálně nenastoupilo
okolo 20 studentů. Doc. Šimůnek vyzvedl kvalitu studentů ze SR a hodnotil kladně jejich
stoupající podíl. Prof. Lázníček dále apeloval na členy AS, aby akceptovali návrh předložený
vedením fakulty. Argumentoval především nedostatečnými zkušenostmi z modifikovaných
podmínek přijetí a slíbil budoucí možnou revizi podmínek na základě zkušeností
z nadcházejícího akademického roku.
Pro obsáhlou diskusi a trvání vedení pouze na předloženém znění návrhu bez přijetí
jakýchkoliv pozměňovacích návrhů AS vyhlásil předsedající přestávku v zasedání v délce 10
minut. Po diskusi členů AS konstatoval doc. Trejtnar vysokou míru odpovědnosti členů
směrem k fakultě, která umožnila přistoupit k hlasování, na jehož základě byl návrh podmínek
pro přijetí na období 2013/2014 schválen v původní podobě.
5. Různé
Doc. Trejtnar upozornil členy AS, že významnou součástí příštího zasedání AS bude
vyhlášení voleb do AS UK na fakultě a projednání organizace těchto voleb. Zároveň je vyzval
k zamyšlení nad případnými kandidáty do AS UK.
Zasedání AS bylo ukončeno v 1717 hod.
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Usnesení z 5. zasedání AS FaF UK konaného dne 19. 9. 2012:
Usnesení 5-1: AS schvaluje program zasedání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 5-2: AS bere na vědomí sdělení proděkanů.
Usnesení 5-3: AS odkládá projednání a schválení Zprávy o činnosti fakulty za rok 2011 na
další zasedání AS a požaduje odstranění zjištěných nedostatků. (Hlasování 20 kladných hlasů,
1 se zdržel.)
Usnesení 5-4: AS schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu na FaF UK v Hradci Králové do
magisterského studijního programu Farmacie v prezenční formě, bakalářského
studijního programu Zdravotnická bioanalytika v prezenční a kombinované formě a do
navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika
v prezenční formě pro akademický rok 2013/2014 v předloženém znění. (Hlasování 16
kladných hlasů, 5 se zdrželo.)

V Hradci Králové dne 26 9. 2012

Zapsal: doc. Trejtnar

Ověřil: dr. Kotlářová

