Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis ze 14. zasedání konaného dne 25. 9. 2013
Přítomni: dr. Cahlíková, L. Górecki, I. Gottsteinová, dr. Kopecký, dr. Kotlářová, Mgr.
Kratochvíl, T. Kučera, dr. Kudláčková, dr. Kuchařová, P. Matouš, dr. Siatka, Mgr. Szakošová,
doc. Šatínský, dr. Škarydová, dr. Šnejdrová, dr. Špulák, M. Štrofová, doc. Trejtnar
Hosté: doc. Dušek, prof. Lázníček, dr. Jílek, doc. Polášek, doc. Šimůnek, ing. Vlčková
Omluveni: Mgr. Hanusová, dr. Koula, prof. Hrabálek
Navržený program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Vystoupení děkana a proděkanů
3. Směna pozemků fakulty s firmou Toyota
4. Podmínky pro přijetí ke studiu na FaF UK na rok 2014/15
5. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu pro uchazeče studující jiný studijní program pro rok
2014/15
6. Stanovení výše doktorandských stipendií
7. Dílčí změny statutu UK
8. Různé

1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil P. Matouš ve 14:00 hod. Hlasováním byl schválen program zasedání
v navržené formě.
2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Dušek podal zprávu o průběhu výstavby v rámci projektu Mephared a o možnostech
využití zbývajících finančních prostředků v projektu REVIFAF.
Dr. Jílek informoval o konání Nábřeží VŠ v Hradci Králové a o plánované účasti fakulty na
této akci. Na dotaz dr. Špuláka upřesnil dr. Jílek termín konání Nábřeží VŠ na 24.9. 2014.
3. Směna pozemků fakulty s firmou Toyota
Doc. Trejtnar uvedl předkládaný záměr fakulty a jeho opakované předložení vedením fakulty
k projednání.
Ing. Vlčková informovala o jednání s panem kvestorem ohledně plánované směny.
Zdůraznila, že optimálním řešením je provést směnu pozemků s firmou Toyota ještě v tomto

kalendářním roce vzhledem k potenciální změně legislativních norem, které by mohly vyústit
v obtížnější podmínky a nutnost nových úprav připravených smluvních ujednání.
AS se posléze hlasováním vyjádřil kladně k tomuto záměru.
4. Podmínky pro přijetí ke studiu na FaF UK na rok 2014/15
Prof. Lázníček zdůvodnil předložení návrhu a zdůraznil změny, které předloha obsahuje ve
srovnání se stavem v minulém roce. Jednalo se především o vypuštění ustanovení o přijímání
uchazečů, kteří se účastnili celostátního kola SOČ, bez přijímací zkoušky. Dále seznámil AS
s výsledky analýzy, srovnávající úspěšnost studentů, kteří byli v minulém období přijati bez
přijímací zkoušky a těch, kteří prošli běžným přijímacím řízením. Zdůraznil, že bylo možné
analyzovat příliš krátké období a bylo by dobré ještě alespoň rok ponechat dosavadní systém
s možností přijetí studentů s vynikajícím prospěchem do 1,1 bez přijímací zkoušky. Upozornil
na možné riziko snížení zájmu kvalitních studentů při zrušení této možnosti.
Doc. Trejtnar položil otázku na důvod zrušení přijímání bez zkoušky pro studenty účastnící se
celostátního kola SOČ. Prof. Lázníček zdůvodnil nutnost modifikace podmínek zkušenostmi
z minulého období, kdy docházelo ke zvýhodnění uchazečů za činnost v rámci SOČ, která
nijak nesouvisela s odbornými předpoklady pro studium na fakultě. Dr. Kudláčková se tázala,
zda šlo jen o ojedinělý případ a upozornila, že jako porotce se účastní SOČ a může dosvědčit,
že tyto práce jsou v celostátním kole na vysoké úrovni. Konstatovala, že fakulta by měla o
tyto studenty bojovat.
Mgr. Kratochvíl v diskusi podotkl, že otázky týkající se možnosti přijetí bez přijímací
zkoušky na základě průměru známek na střední škole stále přetrvávají a tato podmínka přijetí
by měla být dále podrobena revizi, případně zrušena.
I. Gottsteinová se otázala, zda neklesá prestiž fakulty, pokud je uplatňováno přijímání
uchazečů bez přijímací zkoušky.
Prof. Lázníček odpověděl na všechny tyto připomínky s tím, že toto opatření bylo přijato
v období poklesu přihlášek uchazečů a s ohledem na nepříznivý demografický vývoj, a
osvědčilo se, neboť počet přihlášek je nyní značně vyšší.
Dr. Šnejdrová položila dotaz, zda by např. bylo možné brát pro hodnocení uchazečů při
přijímání bez přijímacích zkoušek v úvahu jen nejdůležitější předměty – biologii a chemii.
Prof. Lázníček odpověděl, že by to bylo velmi obtížné z důvodu různého rozsahu výuky
těchto předmětů na středních školách, např. některé školy mají několik na chemii zaměřených
předmětů.
Dr. Jílek seznámil AS s podmínkami přijetí pro bakalářské a navazující magisterské studium
programu Zdravotnická bioanalytika. Snížení potřebného průměru na střední škole, nutného
pro přijetí bez přijímací zkoušky pro prezenční formu programu ZB, na 1,3, odůvodnil
zvýšením atraktivnosti studia pro další studenty. Zrušení přijetí bez přijímací zkoušky
v navazujícím magisterském programu vysvětlil nutností vyhnout se možnosti soudních sporů
při přijímání uchazečů z jiných oborů mimo fakultu.
Hlasováním byl návrh podmínek pro přijetí ke studiu na rok 2014/15 schválen v předloženém
znění.

5. Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu pro uchazeče studující jiný studijní program
pro rok 2014/15
Dr. Jílek odůvodnil předložený návrh podmínek pro přijetí ke studiu programu Zdravotnická
bioanalytika na FaF UK uchazečů, kteří studují jiný studijní program nebo jeho část na
vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. T. Kučera požadoval upřesnění, zda se předložené
podmínky týkají prezenční nebo kombinované formy studia programu. Dr. Jílek odpověděl,
že se vztahují na obě formy studia.
Předložené odlišné podmínky studia byly hlasováním AS schváleny.
6. Stanovení výše doktorandských stipendií
Doc. Šimůnek informoval AS o úpravě limitů pro výši stipendií studentů doktorského studia,
které provedl AS UK. Z této skutečnosti vyplývá i nutnost provést určité úpravy na naší
fakultě. Navrhované stipendium bude činit 6300 Kč v prvním ročníku, 8500 Kč v druhém
ročníku a 9500 Kč ve třetím a čtvrtém roce studia.
Doc. Trejtnar se otázal, v jakých mezích se stipendia na fakultě budou po úpravách
pohybovat. Doc. Šimůnek odpověděl, že tak jako dříve na dolní hranici stanovených limitů.
Následně proběhlo hlasování a předložený návrh byl přijat.
7. Dílčí změny statutu UK
Doc. Trejtnar seznámil přítomné s hlavními záměry navrhovaných změn Statutu UK (10. dílčí
změna Statutu UK a 6. změna přílohy Statutu UK), které se týkaly problematiky poplatků
spojených se studiem a vyplývají z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Formou tichého
souhlasu bylo přijato usnesení o podpoře těchto navrhovaných změn Statutu UK.
8. Různé
Mgr. Kratochvíl informoval o připravovaném jednání s dr. Jílkem, které se bude týkat
pořádání Dne otevřených dveří na fakultě. Dr. Šnejdrová upozornila na nutnost aktivního
zapojení více kateder do činnosti během DOD.
Dr. Kotlářová referovala o přípravě voleb děkana fakulty a o navrženém harmonogramu
volby. Harmonogram byl navržen v této podobě. konečný termín pro podání návrhů na
kandidáty do úterý 15. října 2013, oznámení kandidátní listiny ve středu 16. října 2013,
vystoupení kandidátů před akademickou obcí se bude konat ve čtvrtek 17. října 2013, konání
volebního aktu bylo navrženo na středu 30. října 2013. Navržený harmonogram volby děkana
byl schválen formou tichého souhlasu.
P. Matouš informoval AS o přípravách dalšího ročníku hodnocení výuky studenty a oznámil,
že anketa bude studentům zpřístupněna dne 30. září 2013.
Doc. Trejtnar informoval AS o některých bodech, které byly projednávány na zasedání
rozšířeného kolegia, především o stavu příprav projektu „Kréta“. Dále informoval o stavu
příprav setkání s kandidáty na rektora 2. října 2013. Dr. Kudláčková v této souvislosti nabídla
svoji pomoc při zajištění výzdoby posluchárny.
AS vyhlásil uspořádání voleb do studentského sboru AS během září 2013 s odkazem na
minulé zasedání, kde byl uspořádáním volby volební komise a organizací voleb pověřen
místopředseda za studentský sbor AS P. Matouš.

Zasedání AS bylo ukončeno v 16:15 h.

Usnesení ze 14. zasedání AS FaF UK konaného dne 25. 9. 2013:
Usnesení 14-1: AS schvaluje program zasedání. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 14-2: AS se vyjadřuje kladně k podepsání smlouvy na směnu pozemků s firmou
Toyota. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 14-3: AS schvaluje směnu pozemků fakulty a firmy Toyota. (Hlasování:
jednomyslně)
Usnesení 14-4: AS schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/15 do
magisterského studijního programu Farmacie v prezenční formě, bakalářského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika v prezenční a kombinované formě, do navazujícího
magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika v prezenční formě studia a
do magisterského studijního programu Farmacie vyučovaném v anglickém jazyce.
(Hlasování: 10 pro, 7 proti, 1 se zdržel)
Usnesení 14-5: AS schvaluje odlišné podmínky pro přijetí ke studiu pro ak. rok 2014/15 do
programu Zdravotnická bioanalytika uchazečů, kteří studují jiný studijní program nebo
jeho část na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 14-6: AS schvaluje návrh na úpravu výše stipendií studentů doktorského studia na
FaF UK. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 14-7: AS podporuje navrhované změny Statutu UK (10. dílčí změna Statutu UK
a 6. změna přílohy Statutu UK). (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 14-8: AS vyhlašuje volby děkana a harmonogram této volby: termín pro podání
návrhů na kandidáty – úterý 15. října 2013, oznámení kandidátní listiny – středa 16.
října 2013, vystoupení kandidátů před akademickou obcí – čtvrtek 17. října 2013,
konání volebního aktu – středa 30. října 2013. (Hlasování: jednomyslně)
Usnesení 14-9: AS vyhlašuje doplňovací volby do studentského sboru AS FaF UK na
období zaří-říjen 2013. Organizací je pověřen místopředseda P. Matouš. (Hlasování:
jednomyslně)

V Hradci Králové dne 1. 10. 2013

Zapsal: doc. Trejtnar

Ověřil: P. Matouš

