Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze
Zápis z 11. zasedání Akademického senátu konaného
dne 20. ledna 2016 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti děkanátu FaF

Přítomni: dr. Z. Kudláčková, doc. R. Kučera, doc. L. Cahlíková, dr. L. Červený, dr. Suchánek, dr.
V. Koula, dr. M. Kuchařová, Mgr. M. Macháček, O. Keresteš, M. Medveďová, M. Olenic, dr. J.
Roh, dr. T. Siatka, V. Skalická, Mgr. I. Szakošová, doc. D. Šatínský, dr. E. Šnejdrová, M. Voráčová
Hosté: doc. T. Šimůnek, prof. A. Hrabálek, doc. P. Nachtigal, Ing. L. Vlčková, dr. J. Kostřiba, E.
Röslerová
Omluveni: prof. F. Štaud, prof. P. Solich, dr. J. Malý, prof. V. Wsól, Mgr. V. Pilařová Mgr. F.
Škarda
Neomluveni: P. Tomka

Navržený program
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení vedení fakulty
4. Projednání dokumentu Návrh dalšího termínu přijímacích zkoušek pro studium
v doktorských studijních programech počínaje akademickým rokem 2016/2017
5. Projednání dokumentu Návrh členů disciplinární komise FaF UK
6. Projednání dokumentu Podmínky k vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní
výsledky získané v akademickém roce 2014/2015
7. Vyhlášení voleb předsednictva AS FaF UK
8. Různé

1. Zahájení
Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 11. zasedání Akademického senátu (AS) ve 14:05
hod. Přivítala zúčastněné na prvním zasedání v novém roce 2016. Bylo konstatováno, že se AS
sešel v dostatečném počtu a je tudíž usnášeníschopný.
Zapisovatelem pro 5. zasedání AS FaF UK určila dr. Kudláčková dr. Koulu. Skrutátorky byly V.
Skalická a V. Pilařová.

2. Schválení programu
Děkan fakulty doc. Šimůnek navrhl, aby bylo upraveno znění bodu 4 konkrétně, aby bylo slovo
„náhradního“ zaměněno za slovo „dalšího“. Celý text bodu pak bude znít „Projednání
dokumentu Návrh dalšího termínu přijímacích zkoušek pro studium v doktorských studijních
programech počínaje akademickým rokem 2016/2017“.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: Návrh byl schválen, další návrhy ani námitky nebyly vzneseny.
Hlasování o programu zasedání AS.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: Program zasedání AS FaF byl schválen.

3. Vystoupení vedení fakulty
doc. Šimůnek:


Velké evropské projekty:
o MEPHARED I:
pracuje se na odstranění značného množství nedodělků, řešila se stížnost na zápach
v místnostech kampusu – KHS vyloučila nadměrnou kontaminaci vzduchu a doporučila
prostory více větrat.
o MEPHARED II:
pracuje se na zpracování podkladů; plánuje se návštěva ministryně školství Mgr.
Valachové, termín není určen, pravděpodobně březen 2016.



Výuka:
Ocenění studentů za sport – závěrem kolegia děkana je, aby se se studenti přihlásili, ale je
třeba, aby dosáhli sportovního úspěchu v době, kdy byly studenty fakulty. Byla jmenována
komise, která vybere studenty pro udělení stipendií.



Operační programy (OP):
o OP Věda a výzkum ve vzdělávání :
Finalizuje se zadání k tvorbě excelentních výstupů Klinická Farmacie
/Farmakoterapie – projekt připravuje dr. Fialová. Podmínkou je účast významného
vědce ze zahraničí, pravděpodobná účast profesora z Itálie.
o OP Zaměstnanost:
Byl vznesen projekt na vybudování Mateřské školky.
o Celouniverzitní projekt na zlepšení výukové činnosti:
Pro UK je alokováno celkem 250 miliónů korun, naší fakultě přiděleno 12,5 miliónu.
Hlavní priority FaF jsou:
a) nákupy databází a informačních zdrojů
b) e - learning
c) praxe s důrazem na nemocniční lékárny



Personální agenda:
Na částečný úvazek byl přijat právník Mgr. Lukáš Matějka, absolvent Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně. Je k dispozici i Akademickému senátu.
doc. Šatínský: Jaká je praxe Mgr. Matějky a výše úvazku?
Ing. Vlčková: Odpověděla, že Mgr. Matějka má menší praxi, ale jeho znalosti a zkušenosti
jsou pro FaF zcela dostačující, což bylo ověřeno i nezávislou právní kanceláří. Dohoda o
pracovní činnosti byla uzavřena v rozsahu ½ pracovního úvazku na dobu 1 roku.
Přítomnost na pracovišti je dohodnuta na dny pondělí, úterý a středa.
dr. Kudláčková: Kdo je členem komise pro udělování sportovních stipendií?
doc. Šimůnek: Členy jsou prof. Štaud, prof. Wsól, Mgr. Křoustek, Mgr. Szakošová,
Mgr. Němeček.

doc. Nachtigal:


Hodnocení výuky studenty:
Finální výsledky ankety hodnocení výuky za ak. r. 2014/2015 se teprve zpracovávají. Nižší
účast než v předcházejícím roce. Vlastní hodnocení nejhorší/nejlepší je podobné jako
v roce 2013/2014. U oboru Zdravotní laborant je zahrnuto i loňských hodnocení 3. ročníků,
které v předchozí anketě chybělo.



Výuka na Krétě:
o Zahraniční studenti hradí poplatky tak, jak je určeno.
o 8 - 10 studentů může postoupit úspěšně do 2. ročníku.
o Na zkoušení ve formě testů dohlíží řecký vyučující.

dr. Roh: Objektivita při zkouškových testech je na řecké straně zachovávána.
doc. Cahlíková: Potvrzuje objektivitu, bylo ověřeno nezávisle i našimi učiteli.
doc. Kučera: Kolik studentů se opravdu zúčastnilo ankety?
doc. Nachtigal: Přesné číslo bude doloženo.
M. Olenic: Studentům studujícím v angličtině jsou pokládány v rámci ankety odlišné otázky než
českým studentům. Jaký je důvod?
doc. Nachtigal: Malý počet studentů neumožňuje statistické hodnocení, proto je na místě
speciální přístup.
prof. Hrabálek:


Seminář dr. Matuškové pro získání dovedností v lékárnách – od sponzorů byly získány
prostředky na konání tohoto semináře.



Fakulta podala projekt v rámci Evropských projektů (transfer technologií); pokud se podaří
uspět, získají se prostředky na jednoho pracovníka OSREP.



Den Zentivy se bude konat dne 30. 3. 2016, hostem bude geolog prof. Jiří Žák, přednáška
bude zaměřena na historii planety Země.

Ing. Vlčková:


Ekonomické oddělení ukončuje vyúčtování za rok 2015. Na UK je nový auditor, který je
bude posuzovat.



Každoroční problém s financemi na počátku roku, protože MŠMT převádí finance až po
1. čtvrtletí. Katedry musí přejít na úsporný provoz. Snížil se i počet samoplátců, proto je
problém výraznější. Cílem vedení je ovšem plynulý provoz, proto snahy o řešení:
o jednání s bankou o možnosti zajištění kontokorentního účtu na jistou omezenou
dobu
o rozjednány i snahy na rektorátu UK o možnosti úvěrů, tomu ovšem rektorát není
nakloněn, domnívá se, že úvěry nejsou žádoucí, bude proto třeba vyjádření
Akademického senátu

doc. Šatínský: Jednou z možností řešení problému s financemi je i prodloužení splatnosti
faktur. Je to možné? Po dohodě s firmami by to řešilo hlavně v otázce materiálního
zabezpečení.
Ing. Vlčková: Je to možné řešení.
doc. Šatínský: Do kdy je třeba odložit termín splatnosti faktur?
Ing. Vlčková: Nejdříve od začátku března.

doc. Šatínský: Jsou nastaveny nějaké restrikce v čerpání fakultních financí, např. odložení
výplat stipendií za publikace?
Ing. Vlčková: Zatím žádné restrikce uplatňovány nejsou.
dr. Kudláčková: Jsou známa průběžná data o nákladech provozu kampusu?
Ing. Vlčková: Konkrétní přesná čísla jsou ještě k dispozici. Kontrolujeme pečlivě náklady půlené
s LFHK. Je ale zřejmé, že náklady odhadované před spuštěním provozu budou překročeny. Je
to dané i náklady spojenými s rozjezdem kampusu. Nebyly zahrnuty také náklady, které
vznikají nečekaně.
doc. Kučera: Pokud by se mělo omezovat čerpání dovolené, pak je třeba brát ohled na jarní
prázdniny, velikonoční svátky apod.
Dr. Kudláčková poděkovala vedení za přednesení informací.

4. Projednání dokumentu Návrh dalšího termínu přijímacích zkoušek pro studium
v doktorských studijních programech počínaje akademickým rokem 2016/2017
doc. Šimůnek:
na žádost předsedkyně AS dr. Kudláčkové uvedl členy senátu do problematiky:
Dosud není možné, aby se stanovil druhý termín pro přijímání přihlášek do doktorských
studijních oborů pro ty, kteří se nepřihlásili do konce dubna. Předložený návrh počítá s dalším
termínem v září, a to včetně termínu náhradního.
doc. Šnejdrová: Bude informace o druhém termínu zveřejněna již období před vypršením
termínu prvního?
doc. Šimůnek: Je to oficiální dokument projednaný na Vědecké radě a v Akademickém senátu,
není důvod jej tajit. Informace ale nebude ani propagována.
Hlasování: 18-0-0
Závěr: Návrh dalšího termínu přijímacích zkoušek pro studium v doktorských studijních
programech pro ak. r. 2016/2017 byl schválen.

5. Projednání dokumentu Návrh členů disciplinární komise FaF UK
doc. Šimůnek:
Uvedl na žádost předsedkyně AS dr. Kudláčkové členy senátu do problematiky:
Funkční období členů komise jsou 2 roky. Komise má mít 6 členů, polovinu tvoří zaměstnanci
a polovinu studenti. Dále jsou jmenováni 4 náhradníci. Navrženi jsou:

předseda:
členové:

náhradníci:

doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Mgr. Veronika Pilařová
Mgr. Petr Matouš
Manuela Voráčová
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Mgr. Miloslav Macháček, Maria Olenic
David Suchánek

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Hlasování: 17-0-1
Závěr: Návrh členů disciplinární komise FaF UK byl schválen.

6. Projednání dokumentu Podmínky k vyplácení a výši stipendia za vynikající studijní

výsledky získané v akademickém roce 2014/2015
doc. Šimůnek:
Stipendium se musí vyplatit 10% studentů. Cílem vedení je odstupňovat výši stipendia do
3 stupňů, a to následujícím způsobem:
1. stupeň:
2. stupeň:
3. stupeň:

16.000 Kč
13.000 Kč
11.000 Kč

prospěch 1,00
prospěch 1,20
prospěch 1,375

týká se 13 studentů
týká se 34 studentů
týká se 60 studentů

M. Voráčová: Věta „Známka „neprospěl/a" (4) se započítává v případě neúspěšného
absolvování zkoušky.“ je zbytečná, navrhuje větu vypustit.
Proti návrhu není vznesena ze strany senátorů námitka.
Děkan fakulty doc. Šimůnek předkládá dokument „Podmínky k vyplácení a výši stipendia za
vynikající studijní výsledky získané v akademickém roce 2014/2015“ v novém znění
s vypuštěním inkriminované věty.
Hlasování: 16-0-2
Závěr: Návrh byl schválen.

Dr. Kudláčková poděkovala členům vedení fakulty za účast na jednání. Vedení fakulty se
dalšího jednání AS již neúčastnilo.

7. Vyhlášení voleb předsednictva AS FaF UK
AS vyhlašuje volby předsednictva AS FaF UK na 17. 2. 2016.
Návrh volební komise ve složení:
dr. L. Červený
Mgr. M Macháček
doc. D. Šatínský
Hlasování: 15-0-3
Závěr: Volební komise byla schválena v navrženém složení.

8. Různé
M. Medveďová:
Informovala o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do studentské části AS. Volby proběhly
bez jakéhokoliv problému a v souladu s volebním řádem, účast studentů byla 12,6%. Členem
AS byl zvolen David Suchánek.
doc. Kučera:
 informace o dokumentu Pravidla pro organizaci studia (POS).
Dokument byl zaslán na AS UK a byl následně vrácen s požadavkem na vypracování
změnového dokumentu. Je možné ovšem formálně požádat ne o změnu, ale výhodnější
podat jako nový dokument.


již přišlo stanovisko Legislativní komise AS UK, pouze drobné formulační připomínky



POS budou platit pro nově zapsané studenty od akademického roku 2016/2017.

dr. Šnejdrová:
na SVK v Bratislavě otevřena otázka rovnovážného rozdělení prací do tematických okruhů a
otázka počtu sekcí. Je vyhovující, nebo je třeba změnit?
E. Röslerová:
Zatím existují 3 sekce, chemické by možná bylo dobré rozdělit, ale naráží se na problém
dohody s Farmaceutickou fakultou VFUB v Brně a Farmaceutickou fakultou v Bratislavě.
Zásadní je i stanovisko společnosti Zentiva.
Závěrem široké diskuse bylo konstatováno, že s veškerými požadavky a podněty je třeba se
obracet na SČSF.
Hlasování o zápisu z 10. zasedání AS FaF konaného dne 9. 12. 2015.
Hlasování: 14-0-4

Závěr: Zápis z 10. zasedání AS FaF byl schválen.
Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 15:55 hodin.

Usnesení:
Usnesení 11-1: Akademický senát FaF UK schválil program zasedání.
Usnesení 11-2: Akademický senát FaF UK schválil Návrh dalšího termínu přijímacích zkoušek
pro studium v doktorských studijních programech počínaje akademickým rokem
2016/2017.
Usnesení 11-3: Akademický senát FaF UK schválil Návrh členů disciplinární komise FaF UK.
Usnesení 11-4: Akademický senát FaF UK schválil Podmínky k vyplácení a výši stipendia za
vynikající studijní výsledky získané v akademickém roce 2014/2015.
Usnesení 11-5: Akademický senát FaF UK vyhlásil volby předsednictva AS FaF UK na den 17.
2. 2016.

V Hradci Králové 20. 1. 2016

Zapsal: dr. Václav Koula
Ověřila: dr. Zděnka Kudláčková

