Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze

Zápis z 2. zasedání konaného dne ve středu dne 1. dubna 2015 od 14:00 hodin
Přítomni: dr. Zděnka Kudláčková, doc. Radim Kučera, Mgr. Filip Škarda, doc. Lucie Cahlíková,
dr. Lukáš Červený, Richard Gdovin, dr. Václav Koula, dr. Monika Kuchařová, Mgr. Miloslav
Macháček, Andrea Martišková, Martina Medveďová, Maria Olenic, dr. Veronika Pilařová, dr.
Jaroslav Roh, dr. Tomáš Siatka, Veronika Skalická, Mgr. Iveta Szakošová, doc. Dalibor Šatínský
(z pracovních důvodů odešel v průběhu před koncem zasedání), dr. Eva Šnejdrová, Pavol
Tomka, Manuela Voráčová
Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. Hrabálek, doc. Nachtigal, prof. Solich, prof. Wsól, ing.
Vlčková, prof. Štaud, prof. Doležal
Omluveni: Dr. Malý (přišel v průběhu zasedání)
Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Vystoupení vedení fakulty

4.

Projednání dokumentu Svěření výkonu práva správy nemovitého majetku, Univerzita
Karlova, pozemek č. parc 201/17

5.

Různé

1.

Zahájení
Předsedkyně dr. Kudláčková zahájila 2. zasedání Akademického senátu (AS) ve 14 hod 10
min. Bylo konstatováno, že se AS sešel v dostatečném počtu a je tudíž usnášeníschopný.
Zapisovatelem pro 2. zasedání AS FaF UK byl určen dr. Červený.
Skrutátorky: V. Skalická a Mgr. Pilařová

2.

Schválení programu
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky. Hlasováním byl schválen program
zasedání.
Závěr: Hlasování 21-0-0

3.

Vystoupení vedení fakulty
Doc. Šimůnek:



Proběhla výběrová řízení na pozice vedoucích kateder s následujícími výsledky:
o Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv – prof. Doležal
o Katedra farmaceutické technologie – doc. Šklubalová
o Katedra biofyziky a fyzikální chemie – nepřihlásil se zájemce, vedením
katedry byl pověřen dr. Kubíček



Ministerstvo školství podpořilo prodloužení lhůty pro dokončení projektu
MEPHARED I do konce září, nicméně vedení FaF UK předpokládá dokončení do
30. 6. 2015
o Kolaudace je ohrožována výběrem dodavatele interiéru
o Stavba příjezdové komunikace probíhá bez problémů



Probíhá příprava MEPHARED II a hledají se možnosti jeho financování
z operačního programu VVV



Pan děkan zmínil důležitost programů celoživotního vzdělávání pro FaF UK

Připomínka doc. Cahlíkové – Univerzita Pardubice má programy pro celoživotní vzdělávání a je o
ně velký zájem
Dotaz Mgr. Škarda – Má vedení fakulty stále v plánu propagovat FaF UK na středních školách
pomocí studentů či zaměstnanců? (souhlasná odpověď, je ovšem potřeba všemu dát nějaký
jednotný rámec)

prof. Wsól:


FaF UK má pět projektů SVV



FaF UK získala 11 projektů GAUK z 36 podaných



V rámci projektu PRVOU P-40 disponuje FaF UK pro tento se 42 mil. Kč (proběhlo
zasedání komise PRVOUKu, která rozdělila částky na základě žádostí o dotaci
z Fondu děkana)



AS byl informován o setkání vedení fakulty s PGS studenty



AS byl informován o setkání představitelů FaF UK s vedením Leiden University

Dotaz dr. Šnejdrová – Můžou být peníze z SVV využity pro pregraduální studenty? (odpověď ANO)

Doc. Nachtigal


13. 4. – definitivní rozhodnutí o akreditaci



Agentury podnikající v oblasti vzdělání nemají o FaF UK zájem, probíhá propagace
FaF UK na veletrzích vzdělání



Byl zprovozněn webový portál, kde se můžou studenti ptát a získávat informace o
studiu na FaF UK



Probíhají další změny na webu směřující k větší otevřenosti FaF UK vůči zájemcům
o studium ze zahraničí



Probíhá diskuse se současnými zahraničními studenty (významná část studentů je
tu na základě reference, studenti si stěžují na malou míru socializace)

Dotaz Mgr. Škarda – jsou známy hodnotící kritéria pro výjezd na ERASMUS a budou někde
zveřejněny?
Odpověď doc. Šimůnek – pravidla byla schválena na Kolegiu děkana (vychází z požadavků UK) a
jsou tedy dohledatelná na webu FaF UK (hlavním kritériem je prospěch, zájem o vědu a proškolní
aktivity můžou postavení v seznamu zájemců mírně zlepšit)

prof. Hrabálek:


Byly podány informace o smluvním výzkumu a spolupráci s aplikační sférou –
Centrum pro přenos poznatků a technologií vytvoří adresář schopných týmů na
UK v podobě vizitek a bude je nabízet pro realizaci VHČ, za FaF UK podporu
týmům zajistí Ing. Benešová



Byly podány dva projekty gama (TAČR) – prof. Doležal a doc. Dytrych



Den Zentivy (17. 3. 2015) proběhl úspěšně, bylo odhaleno logo Zentivy, čímž se
ztvrdil pevný vztah mezi FaF UK a Zentivou



23. 4. 2015 se bude konat akce „Nábřeží vysokých škol“ – je možné dodávat
náměty na realizaci stánku dr. Jílkovi



Byly získány prostředky na stálou výstavu kresleného humoru Vladimíra Renčína
na Kuksu



FaF UK navrhuje prof. Květinu na Cenu hejtmana v oblasti farmacie

Prof. Štaud


Informace o hodnocení výuky, proběhla schůzka se zaměstnanci „problémových“
kateder a došlo k dohodě



Připravuje se studijní plán pro 2. ročník



Byl schválený harmonogram pro rok 2015/2016



Počet přihlášených uchazečů o studium na FaF UK je 1115



Dle dostupných informací byl bez příjímacích zkoušek přijato 180 studentů (z ČR
160 a ze SR 20), letošní kritéria pro přijetí bez přijímacích zkoušek = průměr do 1,1,
absolvování předmětů biologie a chemie ve 3. a 4. ročníku střední školy

s průměrem lepším než 2, maturita v roce příjímacích zkoušek), 15 uchazečů
úspěšně splnilo testy SCIO
Dotaz Mgr. Škarda – 1. Bylo by možné zveřejňovat rozvrhy jednotlivých skupin? 2. Požadavek na
aktualizaci studijních plánů na webu fakulty. 3. Prosba o omluvy studentů zúčastňujících se
semináře na téma vysokoškolská legislativa z výuky.
Dotaz doc. Šatínský – kdy budou známy detaily studijního plánu pro 2. ročník (odpověď – hned
poté, co proběhne diskuse s příslušnými katedrami)
Prof. Solich



V rámci projektů OPVV není zatím posun ke konkrétnějším projektům



Probíhá dokončování projektů TEAB a postdoci II. (tipování rizikových míst a jejich
řešení)



Byla schválena změna názvu Botanické zahrady léčivých rostlin na Zahradu
léčivých rostlin



Byl schválen záměr vybudovat farmaceutickou naučnou stezku



Bylo provedeno zhodnocení fungování Zahrady léčivých rostlin



Z AS byl informován o záměru provést anketu spokojenosti s kantýnou FaF a AS
byl požádán o vybrání členů AS, kteří by se podíleli na vytvoření a hodnocení
ankety



AS byl informován o průběhu výběru uklízecí firmy pro FaF

Dotaz doc. Cahlíková – Jak se bude řešit smluvní vztah s uklízeči/uklízečkami podepsaný na tři
roky (ing. Vlčková odpověděla, že pokud bude smlouva platná v době nástupu uklízecí firmy, bude
pracovní vztah ukončen z reorganizačních důvodů)



Ing Vlčková



Je dokončován projekt REVIFAF



Původně plánované zateplení Jižní budovy bude z časových důvodů proveden na
etapy a bude provedena výměna regulačních ventilů ústředního topení



AS byl informován, že FaF hospodařila v roce 2014 se ztrátou 3,259 mil. Kč (na
schodku se podíl pokles počtu samoplátců, nižší počet VHČ a administrace
nezpůsobilých zakázek)



Bude provedena reorganizace technického personálního zajištění FaF (dojde ke
snížení o 2,5 úvazku)

Dotaz dr. Červený – Kolik peněz bude zpětně přeúčtováno z MŠ v rámci problém s platbou
administrace nezpůsobilých zakázek (ing. Vlčková odpověděla, že více jak milion Kč,-)

Šnejdrová – Bude v roce 2015 možné žádat o přestavbu místností (ing. Vlčková odpověděla ANO,
požadavky na přestavby budou sbírány centrálně a poté dle důležitosti vybrány a realizovány)
Dr. Kudláčková – jaké dokumenty budou předány AS ke schválení na 3. zasedání AS (zpráva o
hospodaření FaF v roce 2014 zatím asi ne, věcná břemena)
Závěr: AS vzal tichým souhlasem na vědomí vystoupení vedení fakulty

4.

Projednání dokumentu Svěření výkonu práva správy nemovitého majetku, Univerzita
Karlova, pozemek č. parc. 201/17
Usnesení 2-1a: AS projednal 1. 4. 2015 dokument Svěření výkonu práva správy
nemovitého majetku, Univerzita Karlova, pozemek č. parc. 201/17, k. ú. Hradec Králové,
obec Hradec Králové. Dokument byl přijat bez připomínek.
Usnesení 2.1b: AS pověřil předsednictvo AS FaF UK prověřením sdělení JUDr. Jana
Wagnera ze dne 21.1.2015, str. 2.

Závěr: Hlasování 20-0-1

5.

Různé
Prof. Doležal



Informace o vystoupení JM rektora (stav přípravy novely VŠ zákona; příprava
zákona o vědě; věkové zastoupení profesorů a docentů na UK)



AS UK schválil rozpočet UK na rok 2015 ve výši 8,695 mld. Kč.



Byla předána výzva, resp. návrh předsedy AS UK Dr. Nigrina a místopředsedkyně
AS UK prof. Červinkové uspořádat výjezdní zasedání předsednictva AS UK opět v
Hradci Králové (v r. 2014 byla tato akce velmi úspěšná) - tentokrát by měla
mít organizaci na starost FaF, diskutovali jsme s prof. Červinkovou možnost spojit
tuto akci s případným slavnostním otevřením budovy Kampusu v HK v říjnu 2015
(pokud bude otevírána)



Mandát prof. Doležala jako senátora AS UK bude končit v lednu 2016, o další
kandidatuře neuvažuje, a proto vyzval AS - zaměstnaneckou část, aby včas hledala
ve vlastních řadách, popř. mezi dalšími akademickými pracovníky důstojného
zástupce, který by se aktivně účastnil práce v jednotlivých komisích AS UK

 Poděkování slečně Skalické a Mgr. Pilařové za realizaci nástěnky
 Informace o rozšíření legislativní komise o dr. Kostřibu a doc. Hronka
 Závěr: AS tichým souhlasem schválil nové složení legislativní komise
 Mgr. Škarda seznámil AS s organizací legislativního semináře

 Pro organizaci ankety „Kantýna“ se přihlásily slečna Skalická a dr. Šnejdrová

Připomínky: Mgr. Škarda – na webu není zápis ze 1. zasedání AS FaF (je aktuálně řešeno) a
pozvánka na zasedání AS by měla přijít dříve (výtka přijata předsedkyní AS)

Další zasedání AS FaF UK proběhne ve středu 29. 4. 2015 od 14.00 hod v zasedací místnosti
děkanátu.
Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 16:30 hodin
V Hradci Králové 08. 4. 2015 zapsal: Lukáš Červený
ověřila: Zděnka Kudláčková

