Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 6. zasedání konaného dne 10.10. 2012
Přítomni: dr. Cahlíková, Mgr. Hanusová, dr. Kopecký, dr. Kotlářová, dr. Koula, Mgr.
Kratochvíl, T. Kučera, dr. Kudláčková, dr. Kuchařová, P. Matouš, T. Plucha, dr. Siatka, A.
Sodomková, Mgr. Szakošová, dr. Škarydová, dr. Šnejdrová, dr. Špulák, doc. Trejtnar, J.
Weber
Hosté: prof. Hrabálek, doc. Polášek, dr. Jílek, doc. Šimůnek, doc. Dušek, Ing. Vlčková
Omluveni: D. Čechlovský, T. Migkos, doc. Šatínský, prof. Lázníček
Navržený program:
1.

Zahájení a schválení programu

2.

Vystoupení děkana a proděkanů

3.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

4.

Vyhlášení a organizace voleb do AS UK

5.

Různé

1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil P. Matouš ve 1403 hod. Nejprve byl hlasováním schválen program zasedání
v navržené formě.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Hrabálek vyslovil poděkování studentům, kteří se podíleli na zřízení oficiální
facebookové stránky fakulty. Dále poděkoval pracovníkům KTV a studentům ze SČSF za
organizaci setkání studentů nastupujícího 1. ročníku fakulty, které proběhlo 18. - 21. 9. 2012
na Stříbrném rybníce, neboť tato nově koncipovaná akce se jeví jako přínosná. Dne 23.10.
2012 se uskuteční oficiální zahájení stavby kampusu, poklepání základního kamene, kterého
se zúčastní rektor UK a další významní hosté. Seznámil dále AS s tím, že 10.-11.11. 2012 se
bude konat setkání vedení farmaceutických fakult Čech, Moravy a Slovenska. Konstatoval, že
byl definitivně schválen projekt REVIFAF, zaměřeného na opravy budov fakulty s 15%
spoluúčastí. Z prostředků projektu bude též pořízen hmotnostní spektrometr, který bude
lokalizován na katedře analytické chemie. Jedná se unikátní přístroj, který budou moci
využívat fakultní pracoviště. Děkan též uvedl, že jednal s představiteli petrohradské
university o spolupráci, např. výměně studentů. Nakonec se děkan vyslovil k dalšímu ročníku
soutěže Fakulta roku, pořádané Českou studentskou unií. Považuje tuto soutěž za chybně
koncipovanou a vyjádřil snahu vedení fakulty o vyřazení fakulty z této soutěže.
Dr. Kopecký položil otázku, jaké by byly dopady případného nálezu při archeologickém
průzkumu staveniště nového kampusu. Doc. Dušek vyjádřil obavy, že není jasné, jaké by to
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mohlo mít důsledky na výstavbu. Stavební společnost deklarovala, že má v rámci výstavby
určité časové rezervy.
T. Kučera se otázal vedení fakulty, jaké finanční závazky vyplývají pro fakultu z projektu
MEPHARED. Vedení fakulty vyčíslilo příspěvek fakulty z vlastního rozpočtu na projekt
MEPHARED v příštích dvou letech na cca 15 mil. Kč. Doplnil též, že další prostředky ve výši
přibližně 14 mil. Kč bude vyžadovat během tří let projekt REVIFAF. V tomto případě bude
fakulta ovšem ještě žádat o významný příspěvek univerzitu.
3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011
Vzhledem k tomu, že ve výroční zprávě o činnosti fakulty za rok 2011 byly provedeny
senátem požadované změny, bylo přistoupeno k hlasování a zpráva byla v předložené verzi
schválena.

4. Vyhlášení a organizace voleb do AS UK
Doc. Trejtnar seznámil AS s návrhem na uspořádání průběhu voleb do AS UK na období 1. 2.
2013 – 31. 1. 2016, které vyhlásil AS UK na svém zasedání 28. 5. 2012. Po diskusi bylo
přijato usnesení o konání voleb na fakultě ve dnech 13. -14. 11. 2012 vždy od 10:00 do 14:00
hod. v zasedací místnosti děkanátu (viz usnesení). AS stanovil, že písemné návrhy na
kandidáty do AS UK se budou odevzdávat předsedovi dílčí volební komise nejpozději 6. 11.
2012 do 12:00 hod. Kandidátní listina bude zveřejněna 9. 11. 2012. Poté AS schválil dílčí
volební komisi pro tyto volby ve složení: dr. Kotlářová, doc. Trejtnar, dr. Kuchařová, T.
Plucha, A. Janečková, Z. Maděryčová.
5. Různé
AS obdržel pozvánku na nadcházející promoci absolventů a imatrikulaci studentů 1. ročníku.
Zastupováním AS FaF byla pověřena Dr. Kotlářová.
AS se usnesl, že nebudou vypsány doplňovací volby do AS UK na mandát Mgr. Kočího,
který úspěšně ukončil studium, neboť mandát byl uvolněn do 9 měsíců před ukončením
funkčního období.
AS se seznámil s dokumentem Prezentace Farmaceutické fakulty na sociálních sítích - report
2, kterou vypracoval L. Dušek, a postoupil tento dokument vedení fakulty. AS FaF UK
vyslovil poděkování Lukáši Duškovi za jeho aktivitu (viz usnesení).
P. Matouš informoval AS o dosavadním průběhu ankety pro hodnocení výuky studenty na
fakultě. AS vzal na vědomí prodloužení termínu pro hlasování v této anketě do 30. 11. 2012.
AS se usnesl, že další pravidelná zasedání AS FaF UK se budou konat 14.11. 2012 od 15:00h,
12.12. 2012 od 14:00 h a 20.2. 2013 od 14:00 h.
AS projednal uspořádání některého z budoucích zasedání jako výjezdního a pověřil předsedu
tyto možnosti ověřit.
Zasedání AS bylo ukončeno v 15:20 h.
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Usnesení ze 6. zasedání AS FaF UK konaného dne 10. 10. 2012:
Usnesení 6-1: AS schvaluje program zasedání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 6-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů.
Usnesení 6-3: AS schvaluje Zprávu o činnosti fakulty za rok 2011. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 6-4: AS se usnesl, že na uvolněné místo člena AS UK za studenty naší fakulty Mgr.
Michala Kočího, který úspěšně ukončil studium, nebudou vzhledem k vyhlášeným řádným
volbám do AS UK již vypsány doplňovací volby. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 6-5: AS stanovuje termín konání voleb do AS UK pro volební období 1. 2. 2013 –
31. 1. 2016 na dny 13. -14. 11. 2012. Volební akt proběhne po oba dny od 10:00 do 14:00
hod. v zasedací místnosti děkanátu. Písemné návrhy na kandidáty do AS UK se odevzdávají
předsedovi dílčí volební komise nejpozději 6. 11. 2012 do 12:00 hod. Kandidátní listina bude
zveřejněna 9. 11. 2012. Volby vyhlásil AS UK na svém zasedání dne 28. května 2012.
(Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 6-6: AS schvaluje dílčí volební komisi pro volby do AS UK ve složení: dr. Jana
Kotlářová, doc. František Trejtnar, dr. Monika Kuchařová, Tomáš Plucha, Adriana Janečková,
Zuzana Maděryčová. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 6-7: AS bere na vědomí dokument Prezentace Farmaceutické fakulty na sociálních
sítích - report 2, kterou AS předal L. Dušek, a postupuje jej vedení fakulty.
Usnesení 6-8: AS vyslovuje poděkování L. Duškovi za aktivity spojené s prezentací fakulty
na sociálních sítích.
Usnesení 6-9: AS bere na vědomí prodloužení termínu pro hlasování v anketě pro hodnocení
výuky studenty do 30. 11. 2012.
Usnesení 6-10: AS schvaluje harmonogram zasedání AS na další období – 14. 11. 2012
v 15:00, 12. 12. 2012 ve 14:00, 20. 2. 2013 ve 14:00.
V Hradci Králové dne 15. 10. 2012

Zapsal: doc. Trejtnar

Ověřila: dr. Kotlářová

3

