Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 9. zasedání konaného dne 20. 2. 2013
Přítomni: dr. Cahlíková, I. Gottsteinová, dr. Kopecký, dr. Kotlářová, dr. Koula, Mgr.
Kratochvíl (účast od bodu 4), T. Kučera, dr. Kudláčková, dr. Kuchařová, P. Matouš, dr.
Siatka, Mgr. Szakošová, doc. Šatínský, dr. Škarydová, dr. Šnejdrová, dr. Špulák, doc. Trejtnar
Hosté: prof. Hrabálek, prof. Lázníček, dr. Jílek, doc. Šimůnek, doc. Dušek, T. Plucha
Omluveni: D. Čechlovský, Mgr. Hanusová, T. Migkos, A. Sodomková, J. Weber
Navržený program:
Zahájení a schválení programu
Oznámení o změně složení AS FaF UK – dodatečně schválený bod programu
Volba předsednictva AS
Vystoupení děkana a proděkanů
Projednání připomínek studijní komise a studentských členů akademické obce k výuce
na FaF UK
6. Projednání návrhu vedení FaF UK na akreditaci doktorského studijního oboru
Farmaceutická technologie
7. Stanovení termínů dalších zasedání AS
8. Různé
1.
2.
3.
4.
5.

1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil P. Matouš ve 1404 hod. Po otevření rozpravy k návrhu programu zasedání
byla navržena změna programu – zařazení nového bodu s názvem Oznámení o změně složení
AS FaF UK, který by byl zařazen jako bod 2, a ostatní body posunuty. Takto upravený
program byl jednomyslně schválen.
2. Oznámení o změně složení AS FaF UK
Doc. Trejtnar informoval členy AS o skutečnosti, že se člen senátu za studentský sbor T.
Plucha vzdal členství v AS FaF UK ke dni 11. 2. 2013. AS vzal na vědomí, že na uvolněné
místo nastoupila náhradnice z řad studentského sboru AS z posledních voleb Iva Gottsteinová.
3. Volba předsednictva AS
V souladu s čl. 7 Statutu FaF UK byla provedena volba předsednictva AS FaF UK na další
období. AS nejprve zvolil volební komisi ve složení dr. Kudláčková (předsedkyně), dr.
Špulák, T. Kučera. Na předsedu AS byl navržen doc. Trejtnar. Hlasování: z 16 hlasovacích
lístků byl 1 neplatný, 15 hlasů bylo kladných. Na místopředsedu sboru studentů byl navržen
jediný kandidát - P. Matouš, který získal ze tří odevzdaných hlasovacích lístků 3 platné hlasy.
Na místo místopředsedy AS za sbor akademických pracovníků byla navržena dr. Kotlářová.
Při hlasování bylo odevzdáno celkem 13 hlasovacích lístků, z nich 1 neplatný. Dr. Kotlářová

získala 12 platných hlasů. Předsedou AS byl zvolen doc. Trejtnar, místopředsedy dr.
Kotlářová a P. Matouš.
4. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Hrabálek popřál u úvodu svého vystoupení novému předsednictvu ke zvolení na další
období. Informoval dále o společném zasedání vedení fakulty s představiteli firem Zentiva a
Teva. Jedním z výsledků jednání je dohoda na aktivní účasti těchto firem na výuce v rámci
předmětů Industriální farmacie, Úvod do industriální farmacie a Exkurze do farmaceutického
průmyslu. Další zpráva se týkala návštěvy hejtmana Královéhradeckého kraje na fakultě a
jednání o účasti kraje na výstavbě VŠ klubu v prostorách Pajkrovy flošny. Byla také předána
informace o navržení prof. Květiny kolegiem děkana na výroční cenu města Hradce Králové.
Prof. Lázníček poděkoval studentům, kteří se podíleli na zajištění ankety k hodnocení výuky
na fakultě. V anketě se opět projevilo poměrně dobré hodnocení přípravných disciplín,
problémy však zůstávají u některých společenskovědních předmětů. Informoval o závěrech
vedení fakulty a rady garantů z hodnocení výuky a o konkrétních připravovaných změnách
v učebním plánu, např. časovém posunu v rámci doporučeného studijního plánu předmětů
Sociální farmacie, Komunikace, Zdravotnické prostředky, zavedení nových předmětů např.
Základy lékárenství se zaměřením na přípravu studentů 1. ročníku na praxi v lékárně, Úvod
do industriální farmacie a další.
J. Kratochvíl se dotázal na možnou míru změn ve výukovém plánu v rámci stávající
akreditace. Prof. Lázníček vysvětlil, že změny možné jsou, avšak jen do určité míry (max. do
15 %) a při zachování stanovených pravidel (např. 95 % kreditů musí být udělováno za
povinné a povinně volitelné předměty apod.). Při výraznějších změnách je třeba žádat o novou
akreditaci. Pravidla pro budoucí úpravy studijních plánů však budou záviset i na znění
připravované novely VŠ zákona.
T. Plucha položil otázku na personální zajištění výuky nových a inovovaných předmětů. Prof.
Lázníček a prof. Hrabálek jej ubezpečili, že výuka bude odpovídajícím způsobem zajištěna.
Doc. Dušek informoval AS o průběhu výstavby kampusu a o plánovaném Dnu Zentivy.
Doc. Šimůnek informoval o proběhlé vědecké konferenci pro PGS a postdoktorandy na
fakultě a o dolaďování vědeckého webového portálu fakulty.
Dr. Špulák se otázal na možnosti změnit charakter této konference na soutěžní a T. Plucha na
význam pořádání této konference v dané formě. Doc. Šimůnek odpověděl, že soutěžní
charakter konference by mohl přinést nezdravé soutěžení a význam konference je ve
vytipování kvalitních prací pro Cenu za farmacii, možnost jak si vyzkoušet odborné
vystoupení a seznámení ostatních příslušníků fakulty s vědeckou prací PGS a postdoktorandů.
T. Kučera se zajímal o budoucí směřování oborů na FaF po reformě VŠ s jejich rozdělením na
VŠ akademické, vědecké a pedagogické. Bude zejména záležet na konkrétním znění novely
VŠ zákona, pak bude upřesněno.
5. Projednání připomínek studijní komise a studentských členů akademické obce
k výuce na FaF UK
P. Matouš informoval AS o předání výsledků ankety k hodnocení výuky za období 2011/2012
vedení fakulty, o účasti studentů v anketě a o nejlépe a nejhůře hodnocených předmětech
v této anketě. Prof. Lázníček sdělil AS, že u předmětů hodnocených stupněm lépe než 1,5
bude garantům zaslán děkovný dopis děkana a poskytnuta odměna.

T. Kučera upozornil na neaktuální informace vystavené na úřední desce fakulty ve vestibulu
fakulty. Prof. Hrabálek sdělil, že úřední desku mají na starosti referenti příslušných oddělení,
slíbil prověření stavu a ubezpečil, že elektronická úřední deska na webové stránce je aktuální.
6. Projednání návrhu vedení FaF UK na akreditaci doktorského studijního oboru
Farmaceutická technologie
Prof. Hrabálek odůvodnil záměr fakulty požádat o novou akreditaci končícího doktorského
studijního programu Farmaceutická technologie, včetně jeho prodloužení na 4 roky. AS vzal
tento návrh na vědomí.
7. Stanovení termínů dalších zasedání AS
AS stanovil další zasedání v letním semestru akad. roku 2012/13 na dny 20. 3., 24. 4., 15. 5. a
19. 6. 2013.
8. Různé
Doc. Trejtnar informoval o záměru požádat vedení fakulty o vyčlenění rozpočtu pro AS. Dále
seznámil členy AS s možnostmi účasti členů AS a dalších zaměstnanců a studentů fakulty na
seminářích o VŠ legislativě.
P. Matouš sdělil, že se připravuje veřejná schůze studentského sboru AS se studenty fakulty.
AS dále schválil rozšíření Studijní komise AS. Novými členkami se staly Veronika Skalická
(1. ročník, obor Farmacie) a Iva Gottsteinová.
P. Matouš informoval o záměru zabezpečit hodnocení výuky i pro studenty 5. ročníku, kteří
zakončí studium a nemají poté v současných podmínkách přístup do systému.
Zasedání AS bylo ukončeno v 15:44 hod.

Usnesení z 9. zasedání AS FaF UK konaného dne 20. 2. 2013:
Usnesení 9-1: AS schvaluje program zasedání se změnou: jako 2. bod zasedání bude
zařazeno oznámení o změně ve složení AS. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 9-2: AS bere na vědomí písemné prohlášení T. Pluchy o vzdání se členství v AS ke
dni 11. 2. 2013. Na uvolněné místo ve studentském sboru nastoupila studentka 2. úseku
studia programu Farmacie Iva Gottsteinová, zvolená jako náhradnice v prosinci 2011.
Usnesení 9-3: AS po schválení volební komise (předsedkyně dr. Kudláčková, členové dr.
Špulák, T. Kučera) zvolil předsednictvo AS FaF UK v následujícím složení:
předseda doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (Hlasování: z 16 hlasů bylo 15 hlasů
pro doc. Trejtnara, 1 hlas neplatný.)
místopředsedkyně za akad. pracovníky RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. (Hlasování: z 13
hlasů bylo 12 hlasů pro dr. Kotlářovou, 1 hlas neplatný.)
místopředseda ze sboru studentů Petr Matouš. (Hlasování: ze 3 hlasů zvolen jednomyslně.)
Usnesení 9-4: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů.
Usnesení 9-5: AS bere na vědomí předání materiálu Studijní komise AS s návrhy a
připomínkami k výuce vedení fakulty.
Usnesení 9-6: AS bere na vědomí návrh děkana na akreditaci doktorského studijního oboru
Farmaceutická technologie.
Usnesení 9-7: AS schvaluje Ivu Gottsteinovou a Veroniku Skalickou (studentka 1. úseku
studia programu Farmacie) jako nové členky Studijní komise AS FaF UK. (Hlasování:
jednomyslně.)
Usnesení 9-8: AS stanovuje harmonogram zasedání AS na letní semestr 2012/13 na dny
20.3., 24.4., 15.5. a 19.6. 2013.

V Hradci Králové dne 22. 2. 2013

Zapsal: doc. Trejtnar

Ověřila: dr. Kotlářová

