Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 8. zasedání konaného dne 12.12. 2012
Přítomni: dr. Cahlíková, D. Čechlovský, 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, prof. Lázníček, doc. Polášek, dr. Jílek, Ing. Vlčková, mgr. Mikušek, I.
Gottsteinová, V. Ježková
Omluveni: doc. Šatínský, T. Migkos, Mgr. Hanusová, doc. Dušek, doc. Šimůnek
Navržený program:
1.
Zahájení a schválení programu
2.
Vystoupení děkana a proděkanů
3.
Vyjádření AS k podmínkám vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky
získané v akad. roce 2011/2012
4.
Převod přídělu do fondů do fondu rozvoje investičních prostředků fakulty
5.
Vyhodnocení průběhu Dne otevřených dveří na fakultě
6.
Projednání návrhů rektora UK na změnu Statutu UK
7.
Různé

1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil doc. Trejtnar ve 13:03 hod. Nejprve byl hlasováním schválen program
zasedání v navržené formě.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
V rámci tohoto bodu žádný člen vedení fakulty nevystoupil.
3. Vyjádření AS k podmínkám vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní výsledky
získané v akad. roce 2011/2012
Prof. Lázníček přednesl odůvodnění tohoto návrhu. V následující diskusi se dr. Špulák otázal,
zda lze ještě/nějak přesněji odstupňovat výši tohoto stipendia dle prospěchu studentů a je
možné je dělit dle tohoto kritéria do skupin. Prof. Lázníček odpověděl, že stipendijní řád
neumožňuje dále rozdělovat studenty do skupin dle prospěchu a všichni obdrží stipendium ve
stejné výši, včetně zahraničních studentů. P. Matouš položil otázku, jaké je rozložení stipendií
mezi jednotlivé ročníky. Prof. Lázníček konstatoval, že položený dotaz není schopen na místě
zodpovědět a přislíbil, že požadované informace poskytne na příštím zasedání AS.
1

4. Převod přídělu do fondů do fondu rozvoje investičních prostředků fakulty
Ing. Vlčková přednesla zdůvodnění předloženého návrhu. Jako nejvýhodnější se jeví převést
podíl na zisku univerzity do fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) fakulty.
Konstatovala, že možné je i přesunutí prostředků do fondu odměn či použití k pokrytí
schodku.
Doc. Trejtnar se otázal, zda je rozdělení zisku v rámci UK proporční či jiné. Ing Vlčková
odpověděla, že se jedná o poměrné rozdělení zisku. Dále informovala, že prostředky budou
použity na investice, o jejichž použití rozhodne rada PRVOUK.
Do diskuse se dále zapojil T. Plucha s otázkou, zda lze s těmito prostředky počítat
v budoucnosti, a Mgr. Kratochvíl se zeptal, jaké potenciální úhrady se mohou z FRIM platit.
Ing. Vlčková odpověděla, že prostředky jsou závislé na hospodaření univerzity, takže je nelze
přesně plánovat, a informovala, že prostředky z FRIM lze použít na všechny hmotné a
nehmotné investice.
Dr. Šnejdrová se otázala, zda by prostředky mohly být použity do rozpočtu kateder, do fondu
odměn či na nákup např. notebooků pro zaměstnance. Ing. Vlčková konstatovala, že by to
nebylo vhodné řešení, protože by se vzhledem k částce finančně nepodařilo pokrýt celou
fakultu a optimální je tedy vložení do investičního fondu.
Doc. Trejtnar položil dotaz na možné použití těchto prostředků na plánovanou investiční
výstavbu. Ing. Vlčková vysvětlila, že tyto prostředky budou řešeny krácením rozpočtu fakulty
univerzitou.
Hlasováním byl návrh na přesun prostředků do FRIM schválen.
5. Vyhodnocení průběhu Dne otevřených dveří (DOD) na fakultě
V úvodu vyslovila A. Sodomková poděkování studentům, vedení fakulty, p. Shejbalové,
SČSF, firmě Dr. Müller-Pharma a zaměstnancům kateder za pomoc při přípravě a organizaci
DOD na fakultě. Připomněla též některé problémy, které se při organizaci DOD vyskytly,
např. nedostatek propagačních materiálů. Mgr. Kratochvíl informoval o poznatcích
z hodnotících dotazníků, které účastníci vyplňovali. Upozornil, že přes poměrně velký
význam, který uchazeči dle ankety DOD přikládají, nebyl na některých katedrách program
připraven tak odpovědně jako na jiných. Upozornil, že ne na všech katedrách je stanovena
přesná odpovědnost za průběh DOD a na některých katedrách není stanovena úloha
vedoucích kateder.
A. Sodomková a T. Plucha seznámili pomocí krátké prezentace AS s průběhem DOD a
získanými poznatky z jeho průběhu. V následné diskusi vyslovili své poznatky a názory Mgr.
Kratochvíl, A. Sodomková a dr. Škarydová.
Dr. Šnejdrová navrhla možnost pořádání DOD mimo výukové dny a potřebnost seznámit
vedoucí kateder se získanými poznatky. Upozornila též na příliš velké skupiny návštěvníků.
Dr. Kopecký upozornil na skutečnost, že problémem pro uspořádání programu během DOD je
probíhající výuka a navrhl též sestavení organizačního výboru pro DOD. Dr. Jílek akceptoval
tento návrh jako realizovatelný a přislíbil uspořádání koordinační schůzky před příštím DOD.
T. Plucha uvedl, že v případě, že se počítá s účastí studentů při organizaci příštího DOD, tak
je s přípravou třeba začít relativně brzo před jeho konáním.
Prof. Hrabálek poté vyslovil poděkování organizátorům DOD na fakultě.
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6. Projednání návrhů rektora UK na změnu Statutu UK
Doc. Trejtnar přednesl informaci o navrhovaných změnách ve Statutu UK, které AS FaF
obdržel od AS UK. Navrhl též zahrnout do stanoviska AS FaF návrh na upřesnění použití
znaku UK v kvalifikačních pracích a prezentacích a návrh na stanovení sankcí za poškození
dobrého jména UK. AS FaF doporučil AS UK též zvážit skutečnost, že přijímat nové znění
Statutu v oblasti etiky chování studentů a zaměstnanců UK bez existence Etického kodexu, na
který by se nový statut odvolával, není případné. AS pověřil předsedu odesláním stanoviska
do rukou AS UK.
7. Různé
Doc. Trejtnar informoval o posledním zasedání vedoucích kateder. Dále seznámil AS
s možnostmi a finanční náročností případného výjezdního zasedání AS.
T. Kučera informoval AS o probíhajících přípravách novely zákona o VŠ. Upozornil též na
skutečnost, že dojde zřejmě ke zrušení IGA MZ a zformování nové zdravotnické grantové
agentury.
T. Plucha upozornil členy AS na možnost vzdělávání v oblasti VŠ legislativy.
Dr. Koula informoval o připravované změně v SIS, která umožní registraci čekatelů při
zápisech na zkoušky.
P. Matouš informoval AS o předběžných výsledcích hodnocení výuky studenty a účasti
studentů na tomto hodnocení.
Zasedání AS bylo ukončeno v 16:35 h.

Usnesení z 8. zasedání AS FaF UK konaného dne 12. 12. 2012
Usnesení 8-1: AS schvaluje program zasedání. (Hlasování: 18 pro, 1 proti)
Usnesení 8-2: AS se kladně vyjadřuje k předloženému návrhu o podmínkách vyplácení a o výši
stipendia za vynikající studijní výsledky získané v akademickém roce 2011/2012. (Hlasování:
jednomyslně)
Usnesení 8-3: AS schvaluje převod celého přídělu do fondů z výsledků hospodaření UK za rok
2011 ve výši 2 114 000 Kč do fondu rozvoje investičního majetku fakulty. (Hlasování: 18 pro,
1 proti)
Usnesení 8-4: AS bere na vědomí informaci o průběhu Dne otevřených dveří, který se konal na
fakultě dne 21. 11. 2012, a návrhy organizátorů na optimalizaci průběhu akce v příštích letech. AS
vyslovuje poděkování zúčastněným studentům, členům vedení, p. Shejbalové, Spolku českých
studentů farmacie, firmě Dr. MüllerPharma a zaměstnancům kateder za jejich příspěvek k
organizaci a zajištění zdárného průběhu Dne otevřených dveří.
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Usnesení 8-5: AS pověřuje předsedu předáním připomínek k návrhu připravovaných změn statutu
UK tajemníkovi AS UK.
Usnesení 8-6: AS bere na vědomí předběžnou informaci o průběhu hodnocení výuky studenty.

V Hradci Králové dne 17. 12. 2012

Zapsal: doc. Trejtnar

Ověřila: dr. Kotlářová
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