Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 7. zasedání konaného dne 14. 11. 2012
Přítomni: dr. Cahlíková, D. Čechlovský, Mgr. Hanusová, dr. Kopecký, dr. Kotlářová, dr.
Koula, Mgr. Kratochvíl, T. Kučera, dr. Kudláčková, 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. Šimůnek, Ing. Vlčková
Omluveni: dr. Kuchařová, doc. Dušek, doc. Polášek
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze, Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové pro ak. rok 2013/2014 uchazečů, kteří již studují jiný studijní
program nebo jeho část na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí
4. Přijímací podmínky do doktorských studijních programů příslušných oborů pro
akademický rok 2013/2014
5. Zvýšení doktorandských stipendií s účinností dne 1. ledna 2013 v souladu s opatřením
rektora č. 13/2012
6. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájila dr. Kotlářová ve 1404 hod. Nejprve byl hlasováním schválen program
zasedání v navržené formě.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Hrabálek informoval AS o položení základního kamene a o zahájení výstavby kampusu.
Stavba by měla být dokončena v létě 2014. AS byl též seznámen se stavem projektu
REVIFAF, který bude realizován ve výši 90 mil. Kč a nutností podílet se na jeho financování
fakultou částkou odpovídající 15 % nákladů, přičemž univerzita přislíbila kofinancování
tohoto projektu v podstatné výši. Prof. Hrabálek dále sdělil, že dr. Mladěnka obdržel medaili
primátora města Hradce Králové za vynikající vědecké úspěchy a dr. Nováková získala cenu
ministra školství jako jediná oceněná z UK. Děkan též zmínil pořádání slavnostního večera
v Karolinu při příležitosti výročí 17. listopadu.
Dr. Jílek poděkoval studentům-členům AS, kteří se podíleli na úspěšném průběhu Dne
otevřených dveří na fakultě.
Doc. Šimůnek informoval o možnostech řešení oborů na fakultě, které mají potíže při nové
akreditaci. Určitou cestou se jeví spojení některých oborů. Snahou vedení je též posílení
oborů mladými habilitovanými pracovníky. Na Vědecké radě FaF UK, v souvislosti se
zařazením oboru Klinická farmacie mezi lékařské obory, byla upravena kritéria pro
habilitační řízení, což by mohlo usnadnit habilitace v této oblasti. Mgr. Hanusová se poté
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zeptala na jejich konkrétní znění. Dále doc. Šimůnek zdůraznil význam mobilit pro hodnocení
a financování fakulty. Další vývoj ovšem závisí i na zákonu o VŠ.
P. Matouš dále informoval AS a vedení fakulty, že studenti nepodporují další účast fakulty
v anketě „Fakulta roku“. T. Weber sdělil přítomným, že SČSF odeslal negativní stanovisko
k zařazení naší fakulty do této ankety.
3. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze, Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové pro ak. rok 2013/2014 uchazečů, kteří již studují jiný studijní
program nebo jeho část na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí
Dr. Jílek uvedl předložený návrh.
T. Kučera se otázal, proč nejsou všechny podmínky přijetí předkládány dle dohodnutých
pravidel společně před zahájením akademického roku, a vyslovil požadavek, aby v příštím
období byl požadovaný postup dodržován. Dr. Jílek přislíbil v příštím období tento postup
respektovat.
Hlasováním byl předložený návrh schválen.
4. Přijímací podmínky do doktorských studijních programů příslušných oborů pro
akademický rok 2013/2014
Doc. Šimůnek zdůvodnil předložený návrh vedení fakulty, ve kterém již byla oproti
původnímu znění zapracována zásadní připomínka legislativní komise.
Dr. Kotlářová přednesla vysvětlení připomínek legislativní komise AS k předloženému znění
a návrh na určité úpravy. Z legislativního pohledu nelze stanovovat další diskriminační
podmínky pro uchazeče do doktorských programů s magisterským studiem. V pravidlech by
se též neměl vyskytovat nesoulad mezi verzemi podmínek pro studium v ČJ a v AJ.
T. Kučera se tázal na uvádění částek za doktorské studium v předloženém návrhu i u oborů,
které nejsou na fakultě vedeny v AJ.
Doc. Šimůnek akceptoval připomínky členů AS a přislíbil následně nápravu formálních
nedostatků ve spolupráci s jednotlivými oborovými radami.
Dr. Špulák vznesl připomínku, že dle navrhovaných podmínek se budou moci ucházet o
doktorské studium na fakultě uchazeči z velmi různých oborů a vyslovil pochybnost, zda
výběrové komise budou na takovéto uchazeče připraveny a budou moci na základě
stanovených podmínek moci provést adekvátní výběr.
Dr. Kotlářová upozornila, že komise při přijímacím řízení mají pravomoc ověřit znalosti
uchazečů a mohou tak posoudit jejich kvalifikaci pro přijetí do doktorských studijních oborů
na fakultě a adekvátně rozhodnou i v rámci navrhovaných pravidel.
Hlasováním AS byl poté návrh přijat v modifikovaném znění.
5. Zvýšení doktorandských stipendií s účinností dne 1. ledna 2013 v souladu s opatřením
rektora č. 13/2012
Doc. Šimůnek zdůvodnil předložený návrh na úpravu stipendií doktorandů především
přijatým nařízením rektora UK. Jedná se o zvýšení stipendií pro PGS ve všech ročnících
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studia. Zvýšení bude vyžadovat navýšení prostředků na stipendia v celkové výši cca 170 tis.
Kč za rok. Upozornil dále, že na fakultě je snaha o motivační způsob odměňování doktorandů
v závislosti na počtu a kvalitě publikací, účasti na PGS konferenci a za přípravu podávání
grantových přihlášek do soutěže GAUK. Tento způsob umožňuje další významné navýšení
stipendií u jednotlivých studentů.
Doc. Trejtnar upozornil, že v případě nekonkurenceschopné výše stipendií na UK ve srovnání
s jinými institucemi bude dále přetrvávat nedostatečný zájem absolventů o tento typ studia i
na naší fakultě.
Dr. Špulák v souvislosti s odměnami za vědecké výsledky upozornil na problematiku
financování vědy z projektu PRVOUK.
Ing. Vlčková a doc. Šimůnek vysvětlili současný způsob financování za vědu na fakultě
v tomto období včetně mechanismů vyplácení odměn za vědecké výsledky.
Předložený návrh na zvýšení stipendií byl poté AS schválen.
6. Různé
Doc. Trejtnar požádal členy AS, aby promysleli svůj postoj k samostatnému rozpočtu AS
v roce 2013. Informoval též členy AS o možnostech výjezdního zasedání AS a o účasti na
volbách do AS UK a o výsledcích těchto voleb.
Zasedání AS bylo ukončeno v 15:35 h.
Usnesení ze 7. zasedání AS FaF UK konaného dne 14. 11. 2012:
Usnesení 7-1: AS schvaluje program zasedání. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 7-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů.
Usnesení 7-3: AS schvaluje Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitě Karlově v
Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové pro ak. rok 2013/2014 uchazečů, kteří již
studují jiný studijní program nebo jeho část na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí,
v předloženém znění. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 7-4: AS schvaluje Přijímací podmínky do doktorských studijních programů
příslušných oborů pro ak. rok 2013/2014 ve znění nově předloženém před zasedáním AS
děkanem fakulty po úpravách před zasedáním vyžádaných členy AS. (Hlasování:19 pro, 2 se
zdrželi.)
Usnesení 7-5: AS schvaluje zvýšení doktorandských stipendií s účinností od 1. ledna 2013
v souladu s opatřením rektora č. 13/2012. (Hlasování: jednomyslně.)
Usnesení 7-6: AS vyslovuje poděkování pracovníkům děkanátu fakulty – p. Kysilkovi, p.
Shejbalové, ing. Krieglerové. sl. Kadeřábkové a p. Matouškové za spolupráci při přípravě a
realizaci voleb do AS UK.
Usnesení 7-7: AS bere na vědomí předběžné výsledky voleb do AS UK.
V Hradci Králové dne 19. 11. 2012

Zapsal: doc. Trejtnar

Ověřila: dr. Kotlářová
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