Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 1. zasedání konaného dne 25. února 2015 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu
Přítomni: ing. Lucie Cahlíková, dr. Lukáš Červený, Richard Gdovin, dr. Václav Koula, dr. Radim Kučera,
dr. Zděnka Kudláčková, mgr. Monika Kuchařová, dr. Josef Malý, Andrea Martišková, Martina
Medveďová, Maria Olenic, mgr. Veronika Pilařová, dr. Jaroslav Roh, dr. Tomáš Siatka, Veronika
Skalická, Mgr. Iveta Szakošová, mgr. Filip Škarda, dr. Eva Šnejdrová, Pavol Tomka, Manuela Voráčová.
Hosté: Doc. Šimůnek, Prof. Solich, prof. Wsól, Doc. Nachtigal, Prof.Štaud, Ing. Vlčková
Omluveni: Prof. Hrabálek, dr. Macháček, doc. Šatínský

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Volba předsedy AS FaF UK

3.

Volba místopředsedy AS FaF UK – za akademické pracovníky

4.

Volba místopředsedy AS FaF UK – za studenty zapsané na FaF UK

5.

Ustanovení pracovních komisí AS FaF UK

6.

Přestávka (jednání předsednictva AS FaF UK o návrhu konání dalšího zasedání AS FaF UK dne 25.
2. 2015)

7.

Rozhodnutí o konání dalšího zasedání AS UK

Návrh programu dalšího zasedání AS FaF UK dne 25. 2. 2015 (pravděpodobně od 15.00
hodin)
1. Vystoupení vedení fakulty
2. Informace ze zasedání AS UK
3. Různé

1. Zahájení
Zasedání zahájila dr. Zděnka Kudláčková ve 14:05 hod., přivítala účastníky, zvláště pak členy
vedení fakulty a nově zvolené členy senátu. Bylo konstatováno, že se Akademický senát sešel v
dostatečném počtu a je tudíž usnášeníschopný.
Zapisovatelem pro 31. zasedání AS FaF UK byl určen dr. V. Koula
Skrutátory pro 1. zasedání AS FaF UK byly určeny V. Pilařová a M. Olenic.

Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování 20-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil program 1. zasedání AS FaF UK.

Ustanovení volební komise
Byla ustanovena volební komise v tomto složení: Mgr. Szakošová, sl. Skalická, sl. Voráčová;
předsedkyní komise byla zvolena sl. Voráčová.

2. Volba předsedy AS FaF UK
Kandidáti na předsedu AS FaF UK:
Dr. Zděnka Kudláčková – návrh přijala

Výsledek voleb: volební komise obdržela celkem 18 hlasovacích lístků, z toho 18 platných.
Hlasování 17-1-1
Závěr: Předsedkyní AS FaF UK byla zvolena: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

3. Volba místopředsedy AS FaF UK – za akademické pracovníky
Kandidáti na místopředsedu AS FaF UK:
Doc. Radim Kučera – návrh přijal

Výsledek voleb: volební komise obdržela celkem 10 hlasovacích lístků, z toho 10 platných.
Hlasování 10-0-1
Závěr: Místopředsedou AS FaF UK za akademické pracovníky byl zvolen:
Doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

4. Volba místopředsedy AS FaF UK – za studentský sbor
Kandidáti na předsedu AS FaF UK:
Mgr. Filip Škarda – návrh přijal

Výsledek voleb: volební komise obdržela celkem 8 hlasovacích lístků, z toho 8 platných.
Hlasování 8-0-1
Závěr: Místopředsedou AS FaF UK za studentský sbor byl zvolen: Mgr. Filip Škarda

Paní předsedkyně pověřila volební komisi včasným vyhotovením zápisů.

5. Ustanovení pracovních komisí AS FaF UK
Dr. Kudláčková seznámila členy AS se stavem v počtu y typu komisí senátu. AS FaF má zřízeny tři
komise: ekonomickou, studijní a legislativní. AS UK má zřízen větší počet komisí: sociální, ediční,
ekonomickou, legislativní, petiční. Dr. Kudláčková z pozice předsedkyně AS Faf dala ke zvážení
zřízení sociální komise na FaF a otevřela k tomuto tématu diskusi s ohledem na potřeby studentů
se speciálními potřebami.
Otázka dr. Červený: Kolik studentů na Faf je se speciálními potřebami?
Odpověď dr. Kudláčková: V roce 2014 to byli dva studenti, v roce 2015 1 student. Fakulta získává
na tyto studenty dodatečné finanční prostředky.
Otázka dr. Kudláčková: Jaký je názor studentského sboru?
Odpověď Mgr. Škarda: Zatím není třeba řešit a věc ponechat dalšímu vývoji.
Otázka dr. Červený: Jaký je názor studentů na případné další potřeby v sociální oblasti . např.
koleje, menzy…?
Odpověď Mgr. Škarda: Problém kolejí a menz řeší kolejní rada, oblast je tedy podchycena a
z pohledu AS FaF není třeba nic řešit.

Dr. Kudláčková seznámila členy AS se složením stávajícím komisí AS FaF a vyzvala členy k účasti
v komisích:
-

Ekonomická komise: všichni dosavadní členové potvrdili svoji další účast v komisi. Nově se
hlásí Pavol Tomka.
Aktuální složení: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. – předsedkyně, Ing. Ladislav Rudišar, Doc.
RNDr. Dalibor Šatínský. Ph.D., Mgr. Veronika Pilařová, PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D., Pavol
Tomka.

-

Studijní komise: z dosavadních členů odstupují Eva Gorbunovová, Petr Matouš, a Veronika
Skalická. Nově se hlásí Manuela Voráčová a Ondřej Keresteš.
Aktuální složení: Iva Gottsteinová – předsedkyně, PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D., PharmDr.
Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D., Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.,
Manuela Voráčová, Ondřej Keresteš, Martina Medveďová, Doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

-

Legislativní komise: zůstává Doc. Miloš Macháček, nově se hlásí Mgr. Filip Škarda, Pavol
Tomka a Andrea Martišková.
Aktuální složení: (Předseda prozatím nezvolen), Doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc., Mgr.
Filip Škarda, Richard Gdovin, Andrea Martišková.

Dr. Kudláčková vyzvala člena AS FaF, aby oslovili zájemce z řad akademické obce s žádostí o účast
v komisích.

Dr. Kudláčková vyhlásila přestávku, další jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Jednání se od
této chvíle účastnilo i vedení fakulty.
Před zahájením jednání podala dr. Kudláčková návrh na změnu programu, byl doplněn další bod
jednání „Představení nových členů akademického senátu“. Návrh programu byl dán
k odsouhlasení v následující podobě:
1. Představení nových členů akademického senátu
2. Vystoupení vedení fakulty
3. Informace ze zasedání AS UK
4. Různé

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
Hlasování 20-0-0
Závěr: AS FaF UK schválil úpravu programu 1. zasedání AS FaF UK.

Předsedkyně AS FaF dr. Kudláčková přivítala členy vedení fakulty a dále jako hosta dr. Zemanovou.

1. Představení nových členů AS Faf vedení fakulty
Dr . Kudláčková seznámila vedení fakulty s nově zvoleným předsednictvem senátu a dále
představila nové členy senátu.

2. Vystoupení děkana a proděkanů
Doc. Šimůnek:
Pan děkan gratuloval novému vedení ke zvolení do funkcí a pozval předsedkyni senátu a
místopředsedu za studentskou část k účasti na jednání rozšířeného kolegia děkana.
Pan děkan dále seznámil senát s výsledky plánu na dostavbu kampusu, který byl prezentován na
MŠMT na počátku ledna. Závěr MŠMT – jednání o projektu dále pokračuje, je třeba doplnit
informaci o vztahu mezi vědeckou a výukovou částí projektu „Věda, výzkum, vzdělávání“ a projekt
propojit s projekty v rámci operačních programů.

Doc. Nachtigal:
Pokračuje úsilí fakulty o zvýšení počtu zahraničních studentů, novými aktivitami jsou
-

zrušení účasti na portálu EuroEducation, který se ukázal být neúčinným a nahrazení placeným
portálem;

-

účast na studentském veletrhu DEBEX konáním v SAR, Abú Dhabí, největší veletrh; náklady se
vrátí;

-

vylepšení webových stránek, nová online přihláška ke studiu, nové materiály.

V projektu „Kréta“ zatím nerozhodnuto, rozhodnutí akreditační komise se očekává v půli dubna.
Projekt Erasmus – studenti by mohli přijíždět na 1-2 semestry bezplatně a mohli by skládat zkoušky
a realizovat závěrečné práce.

Diskuse
Dotaz Mgr. Škarda: Jaké je cena za účast na veletrhu DEBEX?
Odpověď doc. Nachtigal: Pronájem plochy stojí 80.000 Kč, samotná účast 15.000 Kč. Tyto náklady
by se měly vrátit již v případě získání i jediného studenta.
Dotaz dr. Šnejdrová: Kdy by mohli přijít první studenti, kteří by u nás chtěli studovat v rámci projektu
Erasmus?
Odpověď doc. Nachtigal: Zájem zatím projevili studenti ze Slovinska. Budeme tuto aktivitu
podporovat, teprve se ovšem uvidí.
Dotaz Mgr. Škarda: Fungují stipendijní programy se snížením školeného?
Odpověď doc. Nachtigal: Lze prominout až 20% za vynikající výsledky.
Dotaz sl. Olenic (v angličtině): Chtěla bych být užitečná v záležitostech získávání zahraničních
studentů, ale nevím, koho z fakultního vedení kontaktovat.
Odpověď doc. Nachtigal (v angličtině): Ocenil aktivitu studentky a uvedl, že se může obracet přímo
na něj.
Odpověď doc. Šimůnek (v angličtině): Již jsme zahájili diskusi s několika studenty, slibně se vyvíjí
zájem ze strany studentů z Kosova.
Dotaz Mgr. Škarda: Pro získávání studentů ke studiu i pro projekt Erasmus by bylo možné využít
členy Spolku studentů farmacie, kteří mají významné funkce v mezinárodních organizacích a účastní
se zahraničních jednání.
Odpověď doc. Nachtigal: Ano, ale je potřeba cílit především na střední školy, na kongresech jsou už
však vysokoškoláci.

Prof. Wsól:
Prof. Wsól podal následující přehledové informace:

-

Byly podány závěrečné zprávy projektů SVV, všechny projekty jsou hodnoceny jako velmi
kvalitní až vynikající; SVV projekty se nicméně budou krátit v objemu minus 5-10%.

-

Byla zpracována zpráva za PRVOUK a odeslána na RUK.

-

Ve dnech 3.-4.2.2015 proběhla 5. Postgraduální a 3. Postdoktorandská vědecká konference FAF
UK. Velmi potěšující je viditelná zvyšující se úroveň příspěvků, a to jak obsahová, tak formální
(angličtina).

-

Na UK probíhá bouřlivá diskuse o poradenských firmách, pravděpodobně bude zastřešeno
univerzitou, aby byly splněny potřebné termíny.

-

Proběhla a dobíhá elektronizace doktorského studia v SIS v modulu PhDISP.

Prof. Solich:
Prof. Solich podal následující přehledové informace:
-

Průběh výběrového řízení na zateplení jižní budovy – zůstala jen jediná firma, proto musely
být řízení v rámci projektu REVIFAF ze zákona zrušeno. Další řízení může být vyhlášeno
nejdříve za 3-4 týdny, což by nestačilo k vlastní následující realizaci a tedy vyčerpání peněz do
potřebného data. Zateplení se tedy nebude realizovat. Hledá se náhradní řešení pro využití
cca 5 miliónů korun zůstavších z REVIFAF.
Doplnění ing. Vlčková -

-

Projekt zadání úklidu úklidové službě – byly podrobněji zpracovány požadavky na jednotlivé
místnosti pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Ta bude vypsána
v nejbližší době. Počítá se s tím, že asi deset místností zásadního významu nebude služba uklízet.

-

Projekt Horizon – vyvíjí se snaha, aby byly v rámci OPVV financovány z Horizon ty projekty, které
neuspěly v mezinárodním prostředí, ale přitom byly vysoce pozitivně hodnoceny.

-

V rámci Erasmus+ se připravují ze zahraničními fakultami projekty strategického partnerství. Za
FaF jedná doc. Mladěnka.

-

Kvůli obměně audiovizuální (AV) techniky se na vedení kateder obrátí CIT. Zatím v přípravě,
hledají se finanční zdroje v objemu cca 10 miliónů korun. Týká se AV techniky v posluchárnách
i v seminárních místnostech kateder.

-

Skončily projekty FAFIS a PostDoc I. Oba velmi úspěšné, připravují se závěrečné zprávy.

-

Projekty TEAB a PostDoc II končí v červnu, připravují se monitorovací zprávy.

ing. Vlčková:
-

Projekt REVIFAF, doplnění informace podané prof. Solichem - na účet FaF byla převedena
bankovní záruka, firma PRIMA zatím nereagovala.

-

Projekt MEPHARED
- úsilím obou zúčastněných fakult byl posílen realizační tým, tak aby se předešlo případným
problémům v závěru projektu; za FaF se účastní dobrovolný pracovník pan Matoušek.
- dne 14.3. bude ukončeno podávání nabídek na veřejnou zakázku „nábytek“;
- byly uzavřena smlouva mezi UK a vítěznou firmou na výstavbu přístupové komunikace;
- budou schvalovány smlouvy o věcných břemenech;
- s firmou Metrostav se řeší úhrada nákladů spojených s prodloužením projektu, dá se řešit
jedině formou náhrady škody, což je postup doporučený UK, Metrostavu byl zaslán dopis
v tomto duchu.

Diskuse
Dotaz dr. Šnejdrová: Mohla byste vysvětlit okolnosti převedení bankovní záruky na účet fakulty?
Odpověď ing. Vlčková: Pokutu společnost Prima nezaplatila, ale její úhrada se řešila cestou
bankovní záruky, neboť jde o nezaplacenou pohledávku. Částka již byla převedena na účet FaF.
Dotaz dr. Kudláčková: Co znamená, že p. Matoušek účastnící se práce na projektu MEPHARED je
„dobrovolník“ ?
Odpověď ing. Vlčková: Ano, p. Matoušek pracuje bezplatně. Jeho cílem je získat zkušenosti a
případně se ucházet o některou z budoucích pozic na fakultě v rámci některého z projektů.
Dotaz dr. Kučera: Není mi jasné, v čem spočívá náhrada škody Metrostavu resp. kdo komu hradí.
Odpověď ing. Vlčková: Hledá se legální cesta, jak zaplatit Metrostavu náklady spojené
s prodloužením projektu.
Dotaz dr. Kučera: Nově vzniklá kolárna neposkytuje dostatečnou ochranu proti krádežím kol. Bylo
by možné ještě upravit?
Odpověď ing. Vlčková: Architekt nedovolil celkové opláštění objektu ani vyšší ohrazení. Budu se
dále informovat na případné další možnosti zvýšení ochrany.

Prof. Štaud:
-

Na kolegiu byly schváleny termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací,
promocí a imatrikulací.

-

Doplnění informací z minulého zasedání AS k hodnocení výuky studenty: hodnocení mělo své
dopady – byly uskutečněny pohovory s vedoucími kateder, kde nebylo hodnocení dobré (KSKF,
KFG, KFCHKL), z těchto kateder již byly dodány podklady s přijatými změnami a opatřeními; nyní
se plánují schůzky se všemi členy těchto kateder s vedením.

Dr. Kudláčková poděkovala členům vedení fakulty za jejich vystoupení a otevřela celkovou diskusi

Celková diskuse
Dotaz dr. Kučera: Jak je to s Opatřením rektora č 1/2015 k používání znaku UK směrem k jeho užití
v závěrečných pracích studentů?
Odpověď doc. Šimůnek: Znak fakulty je nožné používat, znak univerzity pouze v tzv. III. Typu a jen
za splnění určitých podmínek. Aktuální informace bude zveřejněna na webu fakulty.
Dotaz Mgr. Škarda: Co vše bude uklízet úklidová firma? Jak budou podchyceny vykonané práce?
Přítomnost chemikálií na pracovištích – jak bude řešeno?
Odpověď prof. Solich: FaF si vymíní práce, že může odmítnout kteréhokoliv zaměstnance úklidové
agentury; bude také zájem minimalizovat střídání pracovníků. Smlouvy bude uzavřena na jeden
rok, pak se vyhodnotí zkušenosti. Nebudou se uklízet všechny místnosti (náročná technika),
chemikálie na stolech budou “nedotknutelné“.

3. Informace ze zasedání AS UK
Mgr. Mikušek podal zprávu ze zasedání AS UK v Praze a to ze dne 23. 1. 2015 a 6. 2. 2015.
-

Rektor UK hovořil o:
stavu novelizace VŠ zákona
výběrovém řízení na fotografování v Karolinu
výběrovém řízení na bankovní služby UK
univerzitním plesu 14.3.2015
o tom, že byla schválena novela Statutu – poplatky za studium
operačním programu
tom, že bude setkání členů senátu UK a senátu FaF a LFHK, podobně jako v loňském roce.

Doc. Šimůnek - doplňující komentář ke schvalování vysokoškolského zákona: První verze
připravovaná MŠMT nebyly směrem k farmacii kvalitní, cestou pana rektora se podařilo nahradit za
standardy EU pro oblast farmacie. Přes českou komisi rektorů se podařilo do příslušné komise
nominovat prof. Štauda.

Dr. Kudláčková – seznámení se složením předsednictva AS UK.
Předsedou je PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., místopředsedou Bc. Martin Holý, členové předsednictva:
MUDR. Josef Fontana (3. LF), Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (LF HK), JUDr. Ing. Josef Staša,
CSc. (PF), Doc. František Zahálka, Ph.D. (FTVS).

4. Různé

Dr. Kudláčková – stanovení dalších termínů jednání AS
-

1.4.2015 ve 14:00 hodin
29.4.2015 ve 14:00 hodin
27.5.2015 ve 14:00 hodin
24.6.2015 ve 14:00 hodin

Dr. Kudláčková seznámila členy AS s možností absolvovat školení na téma legislativních procesů na
vysokých školách a vyzvala členy k účasti.

Mgr. Pilařová vznesla připomínku směrem ke zřízení „papírové“ nástěnky Akademického senátu
v areálu fakulty. V rámci diskuse zazněl názor, že by postačovala pouze elektronická forma nástěnka
na webu fakulty. Předsedkyně senátu dr. Kudláčková proto nechala o zřízení „papírové“ nástěnky
členů senátu hlasovat.
Hlasování 11-1-7
Závěr: AS FaF UK schválil zřízení nástěnky v areálu fakulty.

Usnesení 1-1: Akademický senát Farmaceutické fakulty zvolil předsedkyní AS PhDr. Zděnku
Kudláčkovou, Ph.D.
Usnesení: 1-2: Akademický senát Farmaceutické fakulty zvolil místopředsedu AS za akademické
pracovníky Doc. PharmDr. Radima Kučeru, Ph.D.
Usnesení: 1-3: Akademický senát Farmaceutické fakulty zvolil místopředsedu AS za studentský
sbor Mgr. Filipa Škardu.
Usnesení 1-4: Akademická senát Farmaceutické fakulty schválil zřízení nástěnky AS v areálu
fakulty.
Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 16.45 hodin

V Hradci Králové 3.3.2015

zapsal: RNDr. Václav Koula
ověřila: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

