Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 18. zasedání konaného dne 20. listopadu 2013 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu

Přítomni: Ing. Cahlíková, T. Filipský, L. Górecky, I. Gottsteinová, L. Höchtberger, Dr. Kopecký,
Dr. Kotlářová, Dr. Koula, Mgr. Kratochvíl, T. Kučera, Dr. Kudláčková, Mgr. Kuchařová, P.
Matouš, Mgr. Pilařová, Dr. Siatka, Mgr. Szakošová, Doc. Šatínský, Dr. Škarydová, Dr.
Šnejdrová, Dr. Špulák, M. Voráčová
Hosté: Prof. Hrabálek, Dr. Jílek, Prof. Lázníček, Doc. Polášek, Doc. Šimůnek, Doc. Trejtnar,
Prof. Štaud
Omluveni: M. Štrofová, Doc. Dušek

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu
Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do AS FaF UK
Volba předsedy AS FaF UK
Vystoupení děkana a proděkanů
Projednání návrhu na akreditaci doktorských studijních oborů Klinická a sociální
farmacie a Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek
Projednání návrhu podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních
programech pro akademický rok 2014/2015
Projednání návrhu úpravy mzdových tarifů zaměstnanců FaF UK
Volba kandidáta na děkana FaF UK
Různé

1. Zahájení a schválení programu
Zasedání zahájil P. Matouš ve 14:00 hodin. Hlasováním byl schválen program o
doplněný bod programu: Informace o prezentaci FaF UK na sociálních sítích.
2. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do AS FaF UK
Novými členy AS FaF UK jsou: za studenty PGS – Mgr. Veronika Pilařová, za katedru
Farmakologie a Toxikologie – Dr. Tomáš Filipský
3. Volba předsedy AS FaF UK
Byla ustanovena volební komise v tomto složení: dr. Škarydová, dr. Koula, T. Kučera;
předsedou komise byl zvolen: T. Kučera.

Kandidáti na předsedu AS FaF UK:
Dr. Kotlářová – návrh přijala
Dr. Kudláčková – návrh přijala
Doc. Šatínský – návrh nepřijal
Dr. Špulák – návrh nepřijal
Výsledek voleb: volební komise obdržela celkem 21 hlasovacích lístků, z toho 19
platných.
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
6 hlasů
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
13 hlasů
Předsedkyní AS FaF UK byla zvolena: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
4. Vystoupení děkana a proděkanů
Děkan Fakulty Prof. Hrabálek:
Informace o Výroční zprávě hospodaření FaF UK – všechny nedostatky zprávy byly
odstraněny. Zpráva je uveřejněna na web stránkách fakulty.
Informace MEPHARED – práce probíhají dle harmonogramu, otázka sítí vyřešena
Informace REVIFAF – práce na jižní budově byly zahájeny, děkan žádá o zvýšenou
opatrnost všech zaměstnanců a studentů během pohybu na této budově
Parkoviště FaF UK – byla podepsána oboustranná smlouva mezi FaF UK a městem
Hradec Králové o zápůjčce pozemku, architektovi byl zadán projekt parkoviště, poté
bude vypsáno výběrové řízení – viz veřejná deska FaF UK
Dotazy:
Dr. Kudláčková – cena projektu – 20.000,- odpověděla tajemnice fakulty
Dr. Šnejdrová: zda parkoviště bude jen pro FaF, odpověděl děkan fakulta – záměr je,
že parkoviště bude chráněno závorou, ale o víkendech bude k dispozici požadavkům
města HK
Doc. Polášek:
Informace o projektu Kréta: vedení UK je tomuto projektu nakloněno, probíhá
doplnění akreditace pro výuku v anglickém jazyce, v lednu 2014 schvalování kolegiem
rektora UK, výuka by měla být zahájena v akademickém roce 2014/2015, podklady
k tomuto projektu bude schvalovat akademický senát
Dotazy:
Dr. Špulák: zda by mohl přijet zástupce školy, která vyzvala fakultu k této spolupráci a
informovat členy akademické obce o svých záměrech, odpověděl doc.Polášek – že, je
to možné
Doc. Šatínský – zda je dán nějaký finanční strop požadavků na vybavení zajišťující
výuku na Krétě, odpověděl doc. Polášek – strop nebyl stanoven
Závěr: předsedkyně AS FaF požádala, aby materiály o projektu Kréta byly zaslány AS,
co nejdříve, jak je to možné.
5. Projednání návrhu na akreditaci doktorských studijních oborů Klinická a sociální
farmacie a Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek

Doc. Šimůnek: předložil tento návrh a popsal změny, které již na doporučení
akreditační komise nastaly.
Závěr: AS FaF tento návrh schválil.
6. Projednání návrhu podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních
programech pro akademický rok 2014/2015
Doc. Šimůnek: na doporučení akreditační komise bylo odstraněno diskriminační
opatření, které limitovalo přijetí do PGS na FaF UK, v kompetenci oborových řad
zůstává rozhodnutí posoudit individuálně, zda je student schopen úspěšně konat
tento druh studia na FaF vzhledem k jeho zaměření předchozího studia.
Dotazy:
Mgr. Kratochvíl: jsou kapacitní limity do jednotlivých doktorských studijních
programů? Doc. Šimůnek odpověděl: to je v kompetenci oborových rad.
Závěr: AS FaF tento návrh schválil.
7. Projednání návrhu úpravy mzdových tarifů zaměstnanců FaF UK
Ing. Vlčková: FaF vycházela z dlouhodobého záměru UK.
U THP pracovníků dochází k rozčlenění do 15 tarifních tříd.
Dochází k navýšení příspěvku za vedení.
Dochází k navýšení balíčku osobního ohodnocení, o kterém rozhoduje vedoucí
katedry
Závěr: AS FaF tento návrh schválil.
8. Volba kandidáta na děkana FaF UK.
Volební komise:
RNDR. Jana Kotlářová, Ph.D. - předsedkyně
Mgr. Jiří Kratochvíl
PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
Kandidáti na děkana FaF UK na funkční období od 1.2.2014:
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Výsledek voleb:
Celkový počet hlasovacích lístků: 21
Počet platných hlasů: 20 Počet neplatných hlasů: 1
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – 12 hlasů
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. – 8 hlasů
Závěr volební komise: za kandidáta na děkana FaF UK byl zvolen
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FaF UK.

9. Informace o prezentaci FaF UK na sociálních sítích
Mgr. Kratochvíl: uvedl, že poděkování za organizaci a vedení patří Lukáši Duškovi, a že
jeho služba je nedocenitelná. Dále uvedl, že ze sociálních sítí přechází na web fakulty
11% lidí, což není zanedbatelný počet návštěvníků.
Děkan fakulty Prof. Hrabálek: poděkoval za prezentaci FaF UK na sociálních sítích
Lukáši Duškovi, Mgr. Kratochvílovi a celému týmu. Také poděkoval za reprezentaci
fakulty UK na Dnech vědy v Praze 2013 Andreji Kováčikovi a Veronice Pilařové. Dále
pan děkan uvedl, že informace o fakultě se objevila ve sdělovacích prostředcích
v roce 2013 326x (v roce 2012 280x). Dále uvedl, že je třeba v tomto trendu
pokračovat.
10. Různé
P. Matouš: na dalším zasedání bude třeba doplnit členy komisí AS
Dr. Špulák: podal demisi na všechny dosavadní funkce v komisích
Dr. Koula: se zavázal, že provede úpravy na web stránkách AS v souladu s aktuálními
změnami.
Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 16:15 hodin.
Usnesení z 18. zasedání AS FaF UK konaného 20. listopadu 2013:
Usnesení 18-1: AS schvaluje Návrh na akreditaci doktorských studijních oborů Klinická
a sociální farmacie a Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek (hlasování:
jednomyslně)
Usnesení 18-2: AS schvaluje Návrh podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských
studijních programech pro akademický rok 2014/2015 (hlasování: jednomyslně)
Usnesení 18-3: AS schvaluje Návrh úpravy mzdových tarifů zaměstnanců FaF UK
(hlasování: 1 zdržel se hlasování)

V Hradci Králové 28.11.2013

zapsala: Dr.Kudláčková

ověřil: P. Matouš

