Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 10. zasedání konaného dne 20. 3. 2013
Přítomni: D. Čechlovský, I. Gottsteinová, Mgr. Hanusová, dr. Kopecký, dr. Kotlářová, dr.
Koula, Mgr. Kratochvíl, T. Kučera, dr. Kuchařová, P. Matouš, T. Migkos, A. Sodomková,
Mgr. Szakošová, doc. Šatínský, dr. Škarydová, dr. Šnejdrová, dr. Špulák, doc. Trejtnar, J.
Weber
Hosté: prof. Hrabálek, doc. Šimůnek, doc. Dušek, ing. Vlčková, Mgr. Mikušek
Omluveni: dr. Kudláčková, prof. Lázníček, dr. Jílek, doc. Polášek
Neomluveni: dr. Cahlíková, dr. Siatka
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu
Vystoupení děkana a proděkanů
Facebook a public relations fakulty
Projednání návrhu na zřízení samostatného rozpočtu AS
Různé

1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil doc. Trejtnar ve 14:00 hod. Hlasováním byl schválen program zasedání
v navržené formě.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Hrabálek sdělil, že rozpočet fakulty, který je již zpracováván, bude vyšší než v minulém
roce, včetně prostředků na vědu. Upozornil, že se zvýšila i finanční částka přidělovaná na
studenta fakulty, ačkoliv došlo ke snížení počtu financovatelných studentů. Narostl i počet
fakultou získaných bodů v RIV a fakulta se pohybuje mezi pěti nejvýkonnějšími fakultami na
univerzitě. Dále seznámil AS se skutečností, že počet přihlášek uchazečů je kolem 1 600, což
je vyšší počet než minulý rok. Poděkoval všem pracovníkům a studentům, kteří se podíleli na
propagaci fakulty v minulém období. Informoval též o skutečnosti, že se nově stal
zastupitelem města Hradce Králové, a o darování vysloužilého elektronového mikroskopu do
Národního technického muzea.
Doc. Dušek sdělil AS, že výstavba kampusu probíhá dle harmonogramu, na jaře 2014 by měla
být hotova hrubá stavba.
Ing. Vlčková informovala AS, že projekt REVIFAF bude kofinancován univerzitou ve výši
7,5 mil. Kč. Dr. Špulák se otázal na finanční zabezpečení provozu nového hmotnostního
spektrometru, jehož nákup bude financován z prostředků projektu REVIFAF. Prof. Hrabálek
odpověděl, že požadovaná finanční spoluúčast na nákupu přístroje bude hrazena katedrou
analytické chemie z prostředků programu PRVOUK a ubezpečil, že nebude třeba přijímat
dalšího pracovníka na obsluhu tohoto přístroje. Doc. Trejtnar se tázal, zda v projektu je

zahrnuta i rekonstrukce fakultního vivária. Ing. Vlčková odpověděla, že není a ani to nebylo
možné, protože cílovou skupinou projektu byli studenti. Prof. Hrabálek upozornil, že nebylo
možno v tomto projektu financovat výzkumné záležitosti.
T. Kučera vyzdvihl, že úřední deska fakulty je již v náležitém stavu a poděkoval za vyřešení
zastaralosti informací, na což upozornil na minulém zasedání AS. Otázal se též, jaký je
odhadovaný počet uchazečů o studium na fakultě, kteří budou přijati bez přijímacích zkoušek.
Prof. Hrabálek odpověděl, že odhad je přibližně 80-90 studentů.
Dr. Špulák položil vedení fakulty dotaz, zda jsou dostupné prostory pro vykonání přijímacích
zkoušek tak velkého počtu uchazečů, jaký se hlásí ke studiu tento rok. Prof. Hrabálek
ubezpečil, že na UHK existují rezervy a organizace přijímacích zkoušek je prostorově
zabezpečena.
3. Facebook a public relations fakulty
Mgr. Kratochvíl seznámil ve svém vystoupení přítomné se změnou správce oficiální
facebookové stránky fakulty. Od 1.4. 2013 bude tuto správu vykonávat Lukáš Dušek.
Konstatoval zvýšený zájem o tuto stránku v minulém období a uvedl, že největším
problémem je předávání a dostatek aktuálních informací z fakulty a jejích jednotlivých
součástí. Pro zlepšení tohoto stavu bude zřízena speciální emailová adresa, na kterou bude
možné zasílat informace a zprávy, které by měly být vyvěšeny na facebook.
Prof. Hrabálek vyjádřil své poděkování všem, kteří se podílejí na činnosti v oblasti public
relations fakulty a přislíbil pokračování finanční podpory zainteresovaným studentům.
Informoval dále, že je připravován dokument o fakultě a o výzkumné práci, která zde probíhá.
4. Projednání návrhu na zřízení samostatného rozpočtu AS
Doc. Trejtnar přednesl vedení fakulty návrh na zřízení samostatného rozpočtu AS a odůvodnil
potřebu jeho zřízení lepším plánováním činnosti AS v kalendářním roce a zpřehledněním
financování činnosti AS. Doc. Šimůnek zpochybnil potřebu takového rozpočtu s tím, že lze
čerpat finance pro AS z fakultního rozpočtu. Dr. Špulák zdůraznil, že rozpočet by měl sloužit
především ke školení členů senátu v legislativních a dalších záležitostech a podpořil tento
návrh. Po této diskusi prof. Hrabálek požádal AS, aby vypracoval finanční rozvahu rozpočtu a
jeho podrobné zdůvodnění, a předložil jej vedení fakulty k projednání.
5. Různé
Mgr. Mikušek sdělil, že na zasedání AS UK bylo odsouhlaseno přidělení dotace pro naši fakultu
na projekt REVIFAF ve výši 7,5 mil. Kč a schválen celkový rozpočet univerzity na rok 2013.
Doc. Trejtnar informoval o předloženém návrhu o poplatcích za studium, který by měl
projednán na příštím zasedání AS. V této souvislosti Mgr. Kratochvíl upozornil na skutečnost,
že jiné VŠ vybírají neoprávněně různé poplatky.
P. Matouš informoval o předání výsledků hodnocení výuky studenty v minulém roce prof.
Lázníčkovi.
Doc. Trejtnar konstatoval na neaktuální stav nástěnky AS a na nutnost řešení tohoto stavu.
Nová členka I. Gottsteinová přislíbila, že se bude věnovat této oblasti. Doc. Trejtnar dále
informoval členy AS, že návrhy a připomínky ke změnám statutu UK, o kterých byli
informováni v předcházejícím období, je možné předávat až do 12.4. 2013 do 12:00 hod. do
rukou tajemníka AS UK.

Zasedání AS bylo ukončeno v 15:05 hod.

Usnesení z 10. zasedání AS FaF UK konaného dne 20. 3. 2013:
Usnesení 10-1: AS schvaluje program zasedání. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 10-2: AS bere na vědomí sdělení děkana a proděkanů.
Usnesení 10-3: AS bere na vědomí pověření Lukáše Duška jako správce fakultního
facebooku.
Usnesení 10-4: AS doporučuje předložení návrhu na samostatný rozpočet AS FaF UK
vedení fakulty a pověřuje vypracováním návrhu ekonomickou komisi AS.
V Hradci Králové dne 22. 3. 2013

Zapsal: doc. Trejtnar

Ověřila: dr. Kotlářová

