Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 27. zasedání konaného dne 15. října 2014 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: K. Breiterová, Ing. Cahlíková, E. Gorbunovová, L. Górecki, Dr. Koula, Dr. Kučera, Dr.
Kudláčková, Dr. Kuchařová, Dr. Malý, P. Matouš, Mgr. J. Mikušek, Mgr. Pilařová, Dr. Siatka, V.
Skalická, Mgr. Szakošová, Doc. Šatínský, Dr. Špulák, M. Voráčová, Dr. Zemanová
Hosté: Doc. Šimůnek, Prof. Solich, Ing. Vlčková
Omluveni: Prof. Hrabálek, Prof. Nachtigal, Prof. Štaud, Prof. Wsól, Dr. Filipský, I. Gottsteinová,
Dr. Šnejdrová

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Vystoupení děkana a proděkanů

4.

Nominace delegátů na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

5.

Nominace delegátů za FaF UK do Rady vysokých škol na období 2015/2017

6.

Vyhlášení voleb do AS FaF UK na období 2015/2017

7.

Různé

1. Zahájení
Zasedání zahájil Petr Matouš ve 14 hod., poté přivítal účastníky a dále seznámil senát se
změnami v jeho obsazení. Z AS FaF UK odstoupil Mgr. Jiří Kratochvíl, na jeho místo nastoupil
Mgr. Jiří Mikušek, který byl zvolen v řádných volbách jako náhradník do AS za studentskou
komoru.
Skrutátory pro 27. zasedání AS FaF UK byly určeny V. Skalická a M. Voráčová.

2. Schválení programu
Hlasováním byl schválen program zasedání.
Závěr: Hlasování 19-0-0

3. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Šimůnek:
Projekt REVIFAF – rekonstrukce koridoru nabrala zpoždění; za finance ušetřené v průběhu
realizace projektu se provádí rekonstrukce vestibulu fakulty a výtahů – musí být hotovo do
půlky listopadu.
Projekt MEPHARED – platí opatření ÚOHS, čeká se na jeho rozhodnutí, zatím nelze
pokračovat ve výběrovém řízení. Do budoucnosti existují dvě varianty: zrušit pouze
rozhodnutí hodnotitelské komise nebo zrušit celé řízení. Na MŠMT dojednána lhůta na
prodloužení projektu až do 30.5.2015.
Proběhly zápisy do doktorského studia; 27 nových studentů (23 prezenční+4 kombinovaná
forma) – průměrný výsledek v porovnání s předchozími lety.
UCKF - byla zahájena činnost Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie (UCKF);
významný krok – sepjetí fakulty s klinickou praxí; 21.9. 2014 již proběhl první kurz s velmi
dobrým hodnocením.
Setkání SOVA na Hučáku- proběhlo 18.9.2014; poděkování patří kolegům dr. Jílkoví, prof.
Hrabálkovi a studentům postgraduálního studia (Mgr. Kováčik, Mgr. Valášková, Mgr.
Němeček, Mgr. Kubeš a Mgr. Zelená).
Přednáškový blok ve výukovém centru LFHK dne 11.11.2014 – 2 přednášky z FAF (prof. Pávek, doc.
Cahlíková) + 2 přednášky z LFHK; možnost setkání se středoškoláky
PostDok konference – na počátku února 2015; nabídka i pro kolegy z jiných fakult
Den otevřených dveří (DOD) – zajišťuje doc. Nachtigal; důležité, DOD je významnou položkou při
rozhodování studentů při volbě školy.
Oslavy 45. výročí založení fakulty – připomenutí; koncert 17.10.2014; 18.11.2014 – den otevřených
dveří pro absolventy s diskusí s vedeni fakulty.

Prof. Solich
Poděkování za vyvěšení informačních posterů na pracovištích.
Fakultní bufet – ještě je třeba dát více času na rozjetí činnosti a zhodnocení; předběžná
možnost uspořádat anketu.
Projekt nového Kampusu – UK požádala o dodání projektového záměru („proč chceme nový
kapus, co chcemem vybudovat“). Odevzdán 15.10.2014. Dále se rozpracovává představa o

nových budovách, protože podle původního plánu nelze postupovat; spolupráce se stejnou
firmou, která zpracovala původní návrh, na architektonické studii, měla by být hotova do
vánoc
Účast učitelů FaF na prezentacích na středních školách – podpora ze strany vedení,
získávání nových studentů přímým kontaktem.
Diskuse
Dotaz dr. Kudláčková: Proč nevyhovuje první architektonický návrh na kampus?
Odpověď doc. Šimůnek: Byly vzneseny nové požadavky fakult, měla se původně stěhovat jen půlka
fakulty, nyní chceme, aby se fakulta stěhovala celá; nemělo by se realizovat kongresové centrum a
výzkumné centrum CEBIOMED, které byly v původním návrhu – proto nový projekt. Dále také
nejsou k dispozici všechny potřebné pozemky +problém s parkovacími místy.

Ing. Vlčková
Rezerva z REVIFAF (16 mil. Kč) musí být utracena do půli listopadu.
Rezerva MŠMT na přístrojové vybavení (4,5 mil. Kč) – musí být utracena do konce listopadu.

Diskuse
Dotaz dr. Kučera: K jednání s ÚOHS – co se stane, když se zruší rozhodnutí hodnotitelské
komise?
Odpověď ing. Vlčková: Lepší varianta, vede ke „kratšímu“ řešení. Důvodem pro rozhodnutí
ÚOHS bylo to, že dvě firmy uvedly tzv. „nulové položky“, pro ÚOHS nevěrohodné.
Dotaz doc. Cahlíková: Co se bude dít, když se budou firmy stále odvolávat?
Odpověď ing. Vlčková: Složité, nejednoznačný zákon, ale nedá se postupovat jinak, ale
fakulta nemůže ovlivnit tento postup.
Dotaz Mgr. Pilařová: Kdo má na starost doplňování hygienických prostředků na WC
(kritika)?
Odpověď ing. Vlčková: Bude zajištěna náprava. Bude možné změnit po přechodu na služby
uklízecí firmy – uvažuje se o této variantě.
Dotaz Mgr. Mikušek: Pokud uklízecí firma – kdy a jak?
Odpověď ing. Vlčková: Nyní ve fázi poptávky a nabídky, po vyhodnocení od přibližně
poloviny příštího roku spuštění úklidu. Jednalo by se o úklid obou budov fakulty a Zámostí.

4. Nominace delegátů na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání –
Gaudeamus
Dr. Kudláčková informovala o tom, že účast FaF na veletrhu je pod patronací
doc. Nachtigala, který požádal AS o nominování těchto zástupců: sl. Gorbunovová, sl.
Králová.
Nikdo z členů senátu neměl výhrady
Závěr: tichý souhlas senátu s nominací výše uvedených studentek

5. Nominace delegátů za FaF UK do Rady vysokých škol na období 2015/2017
Doc. Šimůnek – Rada vysokých škol (RVŠ) je důležitý orgán ve spolupráci při tvorbě zákonů
pro vysoké školy a obecně se týkajících oblasti vzdělání; v minulém období zaznamenala
FaF úspěch, když se do připravovaného zákona o fakultních nemocnicích podařilo doplnit i
nemocniční lékárny. Prof. Šimůnek navrhl jako zástupce FaF v RVŠ doc. Františka Trejtnara.
Dr. Kudláčková – uvedla, že návrh pana děkana se kryje s návrhem AS a představila
kandidáta a oznámila, že doc. Trejtnar nabídku přijal. Zároveň oznámila, že AS žádnou další
nominační listinu neobdržel.
p. Matouš – otevření diskuze, nebyly vzneseny žádné dotazy.
Dále byla navržena volební komise ve složení dr. Malý, dr. Špulák, dr. Kudláčková. Nikdo
z přítomných senátorů nebyl proti. Za předsedou volební komise byl navržen dr. Špulák,
který tuto funkci přijal.
Závěr:
Usnesení 27-1: na základě řádné volby v souladu s volebním a jednacím řádem AS FaF UK
byl doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. zvolen delegátem za FaF UK do Rady vysokých
škol na funkční období 2015/2017.
Hlasování: 19-0-0
Dr. Kudláčková – Byli jsme AS UK vyzváni, abychom delegovali další kandidáty do RVŠ, celkem jsou
požadavky na další 4 osoby. Studentská komora nenavrhla žádného zástupce za FaF.

6. Vyhlášení voleb do AS FaF UK na období 2015/2017
p. Matouš – představil dokument „vyhlášení Voleb do Akademického senátu FaF UK pro
volební období 1.2.2015 – 31.1.2018“.

Závěr: AS vyslovil souhlas s tímto dokumentem
Usnesení: 27-2: AS FaF UK vyhlašuje „Volby do Akademického senátu FaF UK pro funkční
období 1.2.2015 – 31.1.2018“.
Hlasování: 19-0-0

7. Různé
Mgr. Mikušek – zprávy z Akademického senátu UK


rektor prof. Zima:
o VŠ zákon: RVŠ a ČKR je ve shodě, chybí pouze drobná dopracování, je zde
snaha, aby novela v nepozměněné formě prošla sněmovnou.
o proběhne inventura vnitřních předpisů UK;
o u malých oborů snaha o tzv. join-degree – spojení výuky pro více univerzit
o operační program – k čerpání 16-17 mil. Kč, UK bude vystupovat jako 1
projekt – nutná koordinace s fakultami
o hodnocení vědy - zachovány stejné principy jako doposud
o ranking univerzity – podprůměrná v internacionalizaci
o pan rektor pozval akademickou obec na vzpomínkové akce k 17. listopadu
1989
o problematika institucionální akreditace - zaniknou pojmy obor a program –
dojde ke sjednocení do oblastí. Staré akreditace budou 3 roky dobíhat
o personální změny na ÚVT RUK






schválení dlouhodobého záměru UK
schválení nových členů Vědecké rady
schválení nových opatření rektora
etická komise řešila 4 případy

dr. Kudláčková – stanovení dalších termínů jednání AS



12.11.2014 ve 14:00 hodin
10.12.2014 ve 13:00 hodin

Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 16.00 hodin

V Hradci Králové 30.10.2014
zapsal: RNDr. Václav Koula
ověřila: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D, ověřil: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.

