Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 13. zasedání konaného dne 19. 6. 2013
Přítomni: D. Čechlovský, I. Gottsteinová, Mgr. Hanusová, dr. Kopecký, dr. Kotlářová, dr.
Koula, T. Kučera, dr. Kuchařová, P. Matouš, T. Migkos, dr. Siatka, Mgr. Szakošová, dr.
Škarydová, dr. Šnejdrová, dr. Špulák, doc. Trejtnar, J. Weber
Hosté: prof. Hrabálek, prof. Lázníček, dr. Jílek, doc. Šimůnek, A. Sodomková
Omluveni: dr. Cahlíková, Mgr. Kratochvíl, dr. Kudláčková, doc. Dušek, doc. Polášek
Neomluveni: doc. Šatínský
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Organizace voleb děkana fakulty
4. Uspořádání setkání AS s kandidáty na rektora UK
5. Organizace hodnocení výuky studenty
6. Harmonogram zasedání AS v zimním semestru ak. roku 2013/14
7. Pověření předsednictva usnášet se na vyjádřeních pro období prázdnin
8. Různé
1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil doc. Trejtnar ve 13:20 hod. Hlasováním byl schválen program zasedání
v navržené formě.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Prof. Hrabálek informoval AS o průběhu přijímacího řízení na fakultě. Dále konstatoval, že
Farmaceutické muzeum získalo grant ve výši 950 tis. Kč na expozici o vývoji průmyslové
farmacie. Spoluúčast ve výši 15% bude hrazena z prostředků Spolku pro vybudování muzea
farmacie. Zmínil též skutečnost, že při výstavbě v rámci projektu Mephared došlo k určitému
zpoždění.
Dr. Jílek požádal AS o vytipování 5 studentů, kteří by mohli být nominování do disciplinární
komise fakulty. Je třeba nominovat 3 kandidáty z řad pregraduálních studentů, jednoho
zahraničního studenta a jednoho studenta z řad PGS.
Doc. Šimůnek informoval o přijímacím řízení do postgraduálního studia na fakultě. Upozornil
dále na konání kolokvia v rámci projektu PRVOUK, které se bude konat na fakultě v měsíci
září.

3. Organizace voleb děkana fakulty
Pro nadcházející volbu děkana FaF UK byli do volební komise členy AS navrženi dr.
Kotlářová, dr. Špulák a Mgr. Kratochvíl. AS navržené složení volební komise pro volbu
děkana schválil. Termín volebního zasedání, na kterém by se uskutečnila volba děkana FaF
UK byl navržen na 30.10. 2013 (viz bod 6.). Setkání kandidátů na děkana s akademickou obcí
se uskuteční 24. října 2013.
4. Uspořádání setkání AS s kandidáty na rektora UK
Doc. Trejtnar informoval AS o zájmu tří předpokládaných kandidátů na rektora UK o setkání
s AS FaF UK před nadcházejícími volbami rektora. Zájem o setkání projevili Doc. Michal
Stehlík (FF UK), Prof. Stanislav Štech (PedF UK) a Prof. Tomáš Zima (1. LF UK). AS se
rozhodl uspořádat setkání formou veřejného zasedání s akademickou obcí fakulty během října
v termínu před volbou rektora 2013. Navrhovaný termín je 2. října 2013, avšak je třeba jej
upřesnit jednáním s kandidáty. Tuto formu sekání s výše uvedenými (případně dalšími)
kandidáty na rektora AS hlasováním schválil. Předseda AS se na jmenované kandidáty na
rektora obrátí s uvedeným návrhem.
5. Organizace hodnocení výuky studenty
P. Matouš připomenul členům AS výsledky minulého hodnocení výuky a účast studentů v
proběhlé anketě (pohybovala se kolem 20%). AS pověřil studentský sbor AS organizací
hodnocení výuky za akademický rok 2012/13. AS apeloval na své členy, aby informovali
studenty o důležitosti hodnocení výuky a o významu jejich účasti v anketě mimo jiné i
prostřednictvím sociálních sítí. Důležité je především upozornění, že vedení fakulty
přistoupilo na základě výsledků proběhlé ankety k určitým změnám ve studijním plánu a
připomínky studentů tak mohou potenciálně formovat i další budoucí změny.
6. Harmonogram zasedání AS v zimním semestru ak. roku 2013/14
Návrh předsedy AS na konání dalších zasedání AS FaF UK ve dnech 25.9. 2013, 2.10. 2013,
30.10. 2013, 27.11. 2013 a 18.12. 2013 vždy od 14:00 byl hlasováním AS schválen. Zasedání dne
30.10. 2013 bude volebním - v jeho rámci bude provedena volba nového děkana FaF UK.

7. Pověření předsednictva usnášet se na vyjádřeních pro období prázdnin
Návrh předsedy AS na pověření předsednictva usnášet se na vyjádřeních po období prázdnin
akademického roku 2012/13 byl hlasováním AS schválen.
8. Různé
P. Matouš informoval o předání výsledků hodnocení výuky studenty v minulém roce prof.
Lázníčkovi.
Doc. Trejtnar konstatoval, že čtyři členové AS z řad studentů předali předsedovi AS
prohlášení o vzdání se členství v AS. Jedná se o A. Sodomkovou (k 19. 6. 2013), T. Migkose
(k 20.6.2013), T. Webera (k 20.6.2013) a D. Čechlovského (k 20.6.2013). Vzhledem
k nedostatečnému počtu náhradníků z minulých voleb bude tak třeba uspořádat doplňkové

volby do studentského sboru během září až října 2013, tak aby byl počet členů doplněn před
nadcházející volbou děkana fakulty. AS pověřil organizací doplňkových voleb místopředsedu
za studentský sbor P. Matouše.
T. Weber informoval AS, že ve dnech 17.-20 září proběhne neformální setkání studentů
nastupujícího ročníku s vedením a staršími studenty fakulty organizované SČSF na Stříbrném
rybníce.
Zasedání AS bylo ukončeno ve 14:45 hod.

Usnesení z 13. zasedání AS FaF UK konaného dne 19. 6. 2013:
Usnesení 13-1: AS schvaluje program zasedání. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 13-2: AS zvolil volební komisi pro nadcházející volbu děkana FaF UK ve složení
dr. J. Kotlářová, dr. M. Špulák a Mgr. Kratochvíl. (Hlasování: 16 pro, 1 se zdržel)
Usnesení 13-3: AS schvaluje konání představení kandidátů na rektora UK pro nadcházející
volební období formou setkání s akademickou obcí fakulty 2. října 2013.
Usnesení 13-4: AS stanovuje harmonogram dalších zasedání AS v následujícím období roku
2013 takto: zasedání se budou konat 25.9. 2013, 2.10. 2013, 30.10. 2013, 27.11. 2013, 18.12.
2013.
Usnesení 13-5: AS schvaluje pověření předsednictva AS usnášet se na vyjádřeních pro
období prázdnin 2012/13 (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 13-6: AS pověřuje studentský sbor AS organizací hodnocení výuky studenty za
akademický rok 2012/13. (Hlasování: 16 pro, 1 se zdržel)
Usnesení 13-7: AS pověřuje místopředsedu za studentský sbor organizací doplňovacích
voleb do studentského sboru AS FaF UK. (Hlasování: 16 pro, 1 se zdržel)

V Hradci Králové dne 25. 6. 2013

Zapsal: doc. Trejtnar

Ověřila: dr. Kotlářová

