Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze

ZÁPIS
Zápis z 21. zasedání konaného dne 11. února 2014 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF
Přítomni:

Ing. Cahlíková, Dr. Filipský, E. Gorbunovová, L. Górecki, I. Gottsteinová,
Mgr. Kratochvíl, Dr. Kudláčková, Mgr. Kuchařová, Tomáš Kučera, Dr. Malý,
P. Matouš, Mgr. Pilařová, Dr. Siatka, Mgr. Szakošová, doc. Šatínský, Dr.
Škarydová, Dr. Šnejdrová, Dr. Špulák, M. Voráčová

Hosté:

doc. Šimůnek, doc. Nachtigal, prof. Solich, prof. Štaud, ing. Vlčková, prof.
Wsól, doc. Zimčík, Mgr. Mikušek

Omluveni:

prof. Hrabálek, Dr. Koula, Dr. Radim Kučera, M. Štrofová

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Vyjádření k Záměru děkana na jmenování nových proděkanů FaF UK

4.

Vystoupení děkana a proděkanů

5.

Projednání Žádosti děkana o odvolání stávajících členů vědecké rady a schválení
jmenování nových členů vědecké rady FaF UK

6.

Volba místopředsedy AS FaF UK

7.

Různé

Hlasování:

pro – proti – zdržel se

1. Zahájení
21 zasedání AS FaF UK zahájila předsedkyně Dr. Z. Kudláčková v 10 hod 04 min a
konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a termín jeho konání byl zveřejněn obvyklým
způsobem.
Skrutátorem byla navržena M. Voráčová. Přijato bez připomínek.
Zapisovatelem zasedání byl navržen L. Górecki. Přijato bez připomínek
Závěr: AS FaF UK určil M. Voráčovou skrutátorem a L. Góreckého zapisovatelem 21.
zasedání AS FaF UK.
2. Schválení programu
Hlasování: 19-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program program 21. zasedání AS FaF UK.
Schválený program:
1. Zahájení
2.

Schválení programu

3.

Vyjádření k Záměru děkana na jmenování nových proděkanů FaF UK

4.

Vystoupení děkana a proděkanů

5.

Projednání Žádosti děkana o odvolání stávajících členů vědecké rady a
schválení jmenování nových členů vědecké rady FaF UK

6.

Volba místopředsedy AS FaF UK

7.

Různé

3. Vyjádření k Záměru děkana na jmenování nových proděkanů FaF UK
Doc. Šimůnek
Děkan FaF UK doc. Šimůnek pozdravil členy AS a představil nové proděkany:
-

Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. – Proděkan pro studijní záležitosti

-

Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. – Proděkan pro mezinárodní vztahy
fakulty, studium v angličtině a studium Zdravotnické bioanalytiky

-

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. – Proděkan pro vědeckou činnost, doktorské
studium a akademické kvalifikace

-

Prof. PharmDr. Alexander Hrabálek, Ph.D. – Proděkan pro vnější vztahy
fakulty a transfer technologií

-

Prof. PharmDr. Petr Solich, Ph.D. – Proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské
fondy a strategický rozvoj fakulty

Volební komise: Ing. Cahlíková, P. Matouš, doc. Šatínský - předseda; Přijato bez připomínek
Hlasování: 18-0-0, 1 hlas neplatný
Závěr: AS FaF UK se kladně vyjadřuje ke jmenování nových proděkanů děkanem FaF UK.
4. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Šimůnek
Informace z porady děkanů na rektorátu:
-

příprava nového financování, projekt VVV a systém evropských fondů

-

jednání s celouniverzitním sjednocováním – délka všech pracovních smluv jen
na 3 roky od roku 2014, zatím v projednávání

-

novela o habilitaci profesorů – prezident Miloš Zeman odmítá habilitace a tlačí
na novelu, aby tato funkce byla převedena na jinou osobu, pravděpodobně
MŠMT. Obecný negativní postoj k tomu, zatím nebylo projednáno s rektory
univerzit.

-

Financování na rok 2014 bude obdobné jako na rok 2013, s tím že se počítá
s 1% nárůstem

Informace z rozšířeného kolegia děkana FaF
o Během března vystoupení vedení před akademickou obcí ve velké posluchárně
o V září plánované výjezdní zasedaní všech učitelů – seznamovací akce ke
zlepšení komunikace, v plánu i pro zástupce akademického senátu (naposled
před 3 lety). Zatím třeba zajistit sponzora a finance pro tuto akci, případně je
možnost uspořádání na fakultě.
o Uspořádat anketu mezi akademickými pracovníky, dotazník je možné vyplnit
anonymně i autorizovat.
o Změna projednávaní na kolegiu – rutinní věci předat do rukou daných
proděkanů, možnost odvolání na děkana. Na kolegiu se budou řešit pouze
problematické věci. Některé věci se tak budou rychleji vyřizovat a nebude se
tak muset čekat na schválení kolegia.
o Vedoucí kateder – změna funkčního období na 5 let. Proběhnou výběrová
řízení u těch kateder, kde jsou vedoucí ve funkci déle než 5 let.
o V rámci děkanátu nová oddělení:
 Vnějších vztahů a transferu technologií
 Oddělení strategie a evropských fondů
o Pořádání první inaugurace děkana. Proběhne v domě U Špuláků, pozváno
pouze rozšířené kolegium a hosti (primátor, děkani a rektor UHK, hejtman,
atd.)
o Na fakultu byl pozván místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. A to v termínu:
24. 2. 2014. Spolu s ním byl pozván i primátor Hradce Králové.
o Film o fakultě, o vědě a vědcích - hledání medikamentů. V režii prof.
Hrabálek, postupně vývoj farmacie z muzea až na fakultu bude vysílán na ČT2
ke konci února.

Proděkani
Proděkani poděkovali Akademickému senátu za udělenou důvěru. Zatím žádné nové
návrhy ani změny, zatím vše v projednávání, více informací na dalším zasedání AS.

Diskuze:
Dr. Šnejdrová: Dotaz na sborník osob akademické obce a zaměstnanců.
Dr. Špulák: Zda u vedoucích kateder je omezen počet funkčních období. Odpověď:
Počet funkčních období vedoucích kateder v řadě za sebou není omezen.
Dr. Malý: Dotaz na oslavy výročí fakulty.
Dr. Kudláčková: Otázka na prof. Hrabálka. Zda dopis pro rektora od děkana fakulty,
který mu byl odeslán 31. 1. 2014, bude přeposlán AS. Odpověď: Ano bude v nejbližší době.
5. Projednání Žádosti děkana o odvolání stávajících členů vědecké rady a schválení
jmenování nových členů vědecké rady FaF UK
Doc. Šimůnek
Pan děkan uvedl, že cílem je, aby vědecká rada byl radou vědců a odborníků (děkan je
předsedou této rady). Pan děkan oslovil všechny profesory fakulty do 65 let. Všichni s
členstvím až na jednoho souhlasili. Dále dostali nabídku mladí nadějní docenti, kteří splňují
podmínku brzké možné habilitace na profesora. Dále vybrání externí odborníci.
Diskuze:
Dr. Špulák: Připomínka ohledně navýšení počtu členů vědecké rady, dříve 27 dnes 37.
- Doc. Šimůnek: Bylo třeba, aby dostali šanci všichni, kteří splňovali habilitační podmínku a
dále zahrnout pro fakultu důležité externisty.
T. Kučera: Dotaz ohledně možné nerovnováhy mezi zastoupení chemických a
biologických oborů ve vědecké radě. – Doc. Šimůnek: Po přepočítání je poměr vyrovnán.
Ing. Cahlíková: Pokud člen vědecké rady dosáhne důchodu, zda bude nahrazen. Odpověď: Ne, pokud se sám nevzdá funkce, nebo nebude odvolán děkanem pro případné
vážnější pochybení v etických nebo v jiných ohledech.
Volba nové vědecké rady
Volební komise: Petr Matouš – předseda; Ing. Lucie Cahlíková, Mgr. Iveta Szakošová. Přijato
bez připomínek.
Hlasování: 19 – 0 – 0 (viz zápis o volbě)
Závěr: AS FaF UK schvaluje nové členy Vědecké rady FaF UK.
6. Volba místopředsedy AS FaF UK
Návrh na odložení volby místopředsedy na příští zasedání AS.
Hlasování: 17 – 0 – 1
Závěr: AS FaF UK odkládá volbu místopředsedy AS FaF UK na příští zasedání AS.

7. Různé
Mgr. Mikušek: Informace ze zasedání AS UK.
Došlo ke změnám ve vedení AS UK Praha. 4.2014 proběhne inaugurace nového
rektora UK. 7.4.2014 budou zahájeny oslavy 666.výročí Univerzity Karlovy.
Dr. Kudláčková: Informace z kolegia děkana (viz bod 4). Snaha o otevřenost fakult a
předávání si informací o počtu pregraduálních a postgraduálních studentů.
Dr. Kudláčková ukončila 21. zasedání AS FaF UK v 12:18.
Usnesení z 21. zasedání AS FaF UK konaného 11.2.2014
Usnesení 21-1: AS FaF UK se kladně vyjadřuje ke jmenování nových proděkanů děkanem
FaF UK.
Usnesení 21-2: AS FaF UK schvaluje nové členy Vědecké rady FaF UK.
Usnesení 21-3: AS FaF UK odkládá volbu místopředsedy AS FaF UK na příští zasedání AS.

V Hradci Králové dne 25. 2. 2014
zapsal: Lukáš Górecki
ověřil: Zdenka Kudláčková

