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ZÁPIS
č. 8/2017
z jednání kolegia děkana 24. dubna 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Štaud, prof. Wsól, prof. Hrabálek, prof. Solich, Ing. Vlčková

Omluven:
doc. Nachtigal

Studijní záležitosti:
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a doc. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Opatření děkana č. 2017/05 „Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu
přijímací zkoušky“.



Uvolnění z výuky pro studenty, kteří se v rámci zapsaného předmětu Průmyslová výroba
farmaceutických přípravků II zúčastní v období od 15. – 19. května 2017 stáže v TEVĚ
Opava (10 studentů + 1 zahraniční studentka) a v Zentivě k. s., Praha (6 studentů).
Garantující katedrou je Katedra farmaceutické technologie, studijní oddělení předá dle
podkladu KFT na jednotlivé katedry seznam zúčastněných studentů. Studenti jsou povinni
dohodnout si s příslušným vyučujícím případnou náhradu výuky, které se mají v tyto dny
zúčastnit.



Termíny konání přijímacích zkoušek pro přijetí od ak. roku 2017/2018:
o

10. června 2017 od 9:30 hod. (sobota) - řádný termín pro studijní program Farmacie.

o

14. června 2017 od 9:30 hod. (středa) - řádný termín pro bakalářský studijní program
Zdravotnická bioanalytika, prezenční a kombinovaná forma studia.

o

14. června 2017 od 9:30 hod. - řádný termín pro navazující magisterský studijní
program Zdravotnická bioanalytika.
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o

21. června 2017 od 9:30 hod., příp. ve 12:30 hod. - náhradní termín pro všechny
studijní programy.



Kritéria pro stanovení garanta předmětu – každý předmět bude mít právě jednoho
garanta s úvazkem na fakultě v nezávislosti na jeho výši; ve výjimečných případech může
garanta předmětu vykonávat i pracovník na dohodu, ale pouze po odsouhlasení
proděkana příslušného pro daný studijní program. Kvalifikační předpoklady garanta
předmětu jsou profesor nebo docent, v odůvodněných případech odborný asistent
s Ph.D. nebo odborník z praxe. Garanta předmětu jmenuje vedoucí katedry. Garant bude
zodpovědný za koordinaci výuky předmětu a bude i kontaktní osobou pro řešení
záležitostí studentů.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Porada proděkanů pro záležitosti studia, vedoucích studijních oddělení a vedoucích
doktorského studia se bude konat dne 10. 5. 2017 od 10,00 hodin ve Velké zasedací
místnosti Karolina, rektorát Univerzity Karlovy, Praha 1.



Vyjádření fakulty ke dvěma žádostem o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR
byla předána na RUK k dalšímu řízení.



Informace proděkana prof. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D. z jednání ve věci
institucionální akreditace, které proběhlo na UK.



Promoce absolventů rigorózního řízení proběhne dne 25. května 2017 od 9:00 hodin



Promoce absolventů magisterského studia proběhne dne 30. června 2017 v 9:00 hod.,
10:30 hod., 12:00 hod. 13:30 hod. 15:00 hod., 29. června 2017 v 9:00 hod. pouze
v případě, že by promoce dne 30. června kapacitně nestačily.



Promoce absolventů bakalářského studijního programu proběhne dne 29. června 2017 v
10:30 hod. a ve 12:00 hod.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá prof. Wsól)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Návrh nominace prof. Hrabálka jako kandidáta za FaF UK na členství v předsednictvu
TA ČR.



Zaslané připomínky k návrhu rozdělení oborů na UK, sloužící jako tzv. převodník oborů
z různých databází a rejstříků při přípravě akreditací a hodnocení vědeckých výsledků.

Kolegium děkana bere na vědomí:


FaF UK odeslala pomocí datové schránky 13 návrhů Standardních projektů a 3 návrhy
Juniorských projektů do soutěže GA ČR. Na dalších 3 návrzích Standardních projektů
se FaF UK podílí v roli spolunavrhovatele.



Výše finančních prostředků poskytnutých FaF UK na realizaci programu PROGRES Q42
v roce 2017 činí 48,85 mil. Kč. Dále je FaF UK poskytnuta bonifikace za mezinárodní
spolupráci v rámci programu Q42 ve výši 133,548 tis. Kč. Bonifikace programu je součástí
rozpočtu programu.



Rozhodnutí kolegia rektora o plném nasazení a využití modulu „Evidence stáží“
i pro studenty v doktorských studijních programech na všech fakultách UK. Z dat bylo
zjištěno, že FaF UK již tento modul aktivně používá.



Dne 19. 4. 2017 úspěšně proběhla XXV. studentská vědecká konference, jíž se zúčastnilo
57 aktivních účastníků (sekce: biologická 24, chemická 21, sociálních a technologických
věd 12).
o Nejpočetnější sekce biologických věd byla zastoupena 24 účastníky. Přední místa
obsadily:


1. místo – Maria Olenic s tématem „Development of CRISPR-Cas9 Based
Technology for Genetic Modification of Lactococcus Lactis“ (školitel prof.
PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.).



2. místo – Zuzana Mládková s tématem „The Effect of a Parasite on the Activity of
Selected Intestinal Enzymes of the Host“ (školitel prof. Ing. Barbora Szotáková,
Ph.D.).
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3. místo – Martina Hochmalová s tématem „The Effect of Flubendazole and
Mebendazole on Epithelial-Mesenchymal Transition“ (školitel prof. RNDr. Lenka
Skálová, Ph.D.).

o V chemické sekci mezi 21 účastníky vyhráli následující studenti:


1. místo – Jan Kubeš a s tématem „Synthesis and in Vitro Evaluation of Novel Iron
Chelators Based on Salicylaldehyde Isonicotinoyl Hydrazone“ (školitel PharmDr.
Jaroslav Roh, PhD.).



2.

místo

–

Veronika

Čermáková

s

tématem

„Phenol-Substituted

Azaphthalocyanines: Ph Sensors With Tunable Pka“ (školitel doc. PharmDr. Petr
Zimčík, Ph.D.).


3. místo – Adam Majcher s tématem „Total Synthesis of Human 6hydroxysphingosine“ (školitel Mgr. Andrej Kováčik).

o V sekci sociálních a technologických věd (zastoupené 12 studenty) zvítězily:
o 1. místo – Barbora Vaňková s tématem „Medication Adherence and SelfManagement in Kidney Transplant Recipients“ (školitel PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
a PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.).


2. místo – Veronika Mihalová s tématem „Study of Skin Diseases Using Monolayer
Lipid Models“ (školitel PharmDr. Barbora Školová, PhD.).



3. místo – Šárka Havlíková s tématem „Prescribing of Potentially Inappropriate
Medications to Elderly People - Negative Outcomes“ (školitel PharmDr. Daniela
Fialová, Ph.D.).

Vedení fakulty děkuje všem aktivně vystupujícím, školitelům, porotcům a organizátorům této
konference.


Vyhlášení druhého kola soutěže PRIMUS pro roky 2018-2020. Poslední možnost registrace
osob mimo UK je 27. 4. 2017, ukončení podávání návrhů je 10. 5. 2017. Termín pro podání
návrhů projektů na VO ke kontrole je 2. 5. 2017.



Opatření rektora č. 22/2017 – „Obsah, způsob předložení a projednání závěrečných zpráv
o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově“ a zveřejnění
vzorů formulářů závěrečné zprávy a oponentního posudku. Termín pro předložení
písemné i elektronické verze závěrečné zprávy je stanoven na 30. 6. 2017.



Vyhlášení Ceny J. Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých
škol pro rok 2017, zveřejněné na fakultním intranetu. Návrh je nutné odevzdat na
Vědecké oddělení do 5. 5. 2017.
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Informaci o vyhlášení „Raymond and Beverly Sackler International Prize in Biophysics“,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín pro zaslání nominací je 15. 7. 2017.

Mezinárodní vztahy a mobilita, studium v angličtině
(Předkládá doc. Nachtigal)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab 2017 – vyvěšeno na intranetu 3. 4. 2017.



Výměnné

pobyty

v letním

semestru

akademického

roku

2017/2018

v rámci

meziuniverzitních dohod s univerzitami v Austrálii: Griffith University - 1 roční nebo 2
semestrální pobyty a University of Melbourne - 4 semestrální pobyty, zveřejněno na
intranetu 10. 4. 2017.


Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu
visegrádskému fondu – vyvěšeno na intranetu 10. 4. 2017.



Vypsání soutěže o stipendia na podporu studia v zahraničí k 30. 4. 2017 – zveřejněno na
intranetu 12. 4. 2017.



Fulbrightův program v ČR 2018/2019 – zveřejněno na intranetu 13. 4. 2017.



Výjimečná možnost letních stáží v programu ERASMUS+ na rok 2016/17, zveřejněno na
intranetu 19. 4. 2017 a zasláno mailem na studenty, včetně PGS.



Japonsko – stipendia na základě mezinárodní smlouvy, zveřejněno na intranetu
21. 4. 2017.

6

Vnější vztahy a propagace fakulty, transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Účast fakulty (BZLR) na 8. ročníku akce „Víkend otevřených zahrad“ ve dnech
10. a 11. června 2017.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů a transferu technologií


Byla odeslána žádost o sponzorský dar TEVA pro rok 2017.



Naučná stezka farmacie – reklamována instalace naučných tabulí na BZLR. Slavnostní
otevření stezky se uskuteční 16. května 2017.



Dne 18. dubna 2017 byla provedena reinstalace výstavy Léčba Renčínem v expozici ČFM.
Výstavu je možné opět navštívit.



Ve dnech 20. - 21. dubna 2017 se konal 4. ročník Nábřeží vysokých škol a 11. ročník
královéhradeckého Majálesu. Vedení fakulty vyslovuje poděkování všem studentům a
zaměstnancům fakulty, kteří se podíleli na přípravě a průběhu těchto akcí.
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Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Veřejné zakázky
o Zajištění služeb v rámci přípravné fáze projektového záměru MEPHARED 2


Stále probíhá vyhodnocení nabídek a jednání s uchazeči.

o Nákup investičních přístrojů (2017)


Probíhá příprava podkladů k veřejné zakázce na nákup investičních přístrojů
v rámci FaF UK.



OP VVV
o Podpora excelentních výzkumných týmů (PO1 IP1 SC1) - STARRS


Od 1. 4. 2017 byly obsazeny nové pozice v týmu (4x Ph.D. a 4x postdok), od
1. 5. 2017 bude obsazena pozice technického pracovníka.



Vyhlášena výběrová řízení na 2 neobsazené pozice (1x postdok, 1x statistik) =>
předpoklad nástupu do projektu od 1. 5. 2017.



Dne 11. 4. 2017 proběhlo slavnostní zahájení projektu v areálu BZLR za
přítomnosti rektora a dalších zástupců UK, zástupců města, MŠMT, FN HK, UHK,
LF HK a dalších institucí.



Dne 19. 4. 2017 obdržena informace z MŠMT o vydání právního aktu, tzv.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

o

„Čtyřvýzva“ (ESF pro VŠ, ERDF pro VŠ, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních
programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či
modernizace)


Na webu MŠMT byly zveřejněny zápisy z výběrových komisí a seznamy
doporučených projektů k financování z OP VVV. Za FaF UK byly schváleny všechny
4 předložené projekty:





ESF (12,1 mil. Kč).



ERDF (71,5 mil. Kč).



DSP (5,1 mil. Kč).



Výzkumné infrastruktury (15,5 mil. Kč).

Nyní probíhá vypořádání připomínek MŠMT a příprava podkladů potřebných k
vydání právního aktu.
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o Předaplikační výzkum pro ITI (PO1 IP1 SC2) - DRUGTECH


Dne 6. 4. 2017 byly LF HK a FaF UK požádány o přenominaci člena pracovní skupiny
ITI Hradecko-pardubické aglomerace (PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem
v oblasti výzkumu a vývoje) za UK => za UK byl nominován jako řádný člen prof.
Wsól (FaF UK), jeho náhradníkem pak doc. Hanuš (LF HK).



Dne 13. 4. 2017 byla odevzdána projektová fiše a to z důvodu zařazení projektu
DrugTech do seznamu strategických intervencí Akčního plánu 2016/2017 Krajské
přílohy k národní RIS3 – Strategii inteligentní specializace za Královéhradecký kraj.
Díky tomuto kroku bude možné podat 2. 5. 2017 žádost o asistenční voucher na
podporu přípravy projektu DrugTech.



Dne 20. 4 2016 se uskutečnila „představovací“ schůzka projektů ITI v rámci PS4
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, na které byl prezentován projektový záměr
DrugTech. Tímto bylo splněno jedno z kritérií potřebných pro podání projektové
žádosti do OP VVV výzvy PAV ITI.

o MEPHARED 2


Dne 10. 4. 2017 vzala Vláda ČR na vědomí materiál „Informace o strategických
projektech vyjednávaných MŠMT“, v němž MŠMT deklaruje svůj záměr začít
s Evropskou komisí vyjednávat o dvou tzv. velkých projektech, které by mohly být
podpořeny z prostředků OP VVVV => MŠMT vybralo pro diskusi s Evropskou
komisí dva projekty, a to projekty UK (MEPHARED 2) a Kriminalistického ústavu
Praha.



Dne 19. 4. 2017 bylo ukončeno VŘ na obsazení pozic projektového týmu =>
vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovory. Nyní probíhá vyhodnocení
předložených nabídek.



IP UK (IRP)
o Dne 19. 4. 2017 obdržela FaF UK potvrzující informaci o rozdělení finančních
prostředků na realizaci Institucionálního plánu UK v roce 2017 => finanční prostředky
pro rok 2017 byly na účet FaF UK zaslány na začátku 04/2017.
o Byla vytvořena interní čísla ke všem projektům IP části B) Vnitřní soutěž a řešitelé
byli informováni o možnosti zahájení čerpání finančních prostředků.



Mapování spolupráce se zahraničními institucemi
o Vyhodnocení dotazníků ke zmapování spolupráce FaF UK se zahraničními institucemi
=> toto vyhodnocení bylo dne 24. 4. 2017 zveřejněno ve zprávách na intranetu FaF
UK a na webu OSREP.
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Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Změnu termínu výběrového řízení:
o

Změna termínu výběrového řízení na pozici AP1/AP2 - asistent-ka/odborný asistentka Katedry farmakologie a toxikologie. Výběrové řízení se uskuteční dne 15. 5. 2017
v 9:00 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty. Místo doc. PharmDr.
Františka Trejtnara, CSc. bude v komisi výběrového řízení doc. PharmDr. Přemysl
Mladěnka, Ph.D.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Návrh Opatření děkana č. 06/2017 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu.



Vnitřní předpisy.
o Pravidla pro organizaci studia.
o Pravidla pro organizaci rigorózní zkoušky.
o Pravidla pro přiznávání stipendií.

Předáno k projednání AS.


Pořízení fakultního vozidla přes operativní leasing.



Žádost o nákup 2 ks přijímačů k hlasovacímu zařízení.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Rozpočet UK na rok 2017 střednědobý výhled rozpočtu.
o v souladu se zákonem o vysokých školách ve znění novely č. 137/2016 Sb. byl návrh
rozpočtu UK na rok 2017 spolu s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
předložen Správní radě UK. Správní rada UK dne 18. 4. 2017 rozpočet univerzity na
rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu na další 2 roky bez výhrad schválila. Oba
materiály tak nabyly platnosti.



Porada tajemníků 12. 4. 2017.
o Sdělení paní kvestorky


Rozpočet UK na rok 2017 – 9,6 mld. Kč (příspěvek na vzdělávací činnost – nárůst
3%, stipendia PGS pokles 0,9%, dotace na výzkum a vývoj nárůst 1,6%)



Dislokační komise rozhodla o prodeji kolejí Větrník.

o Dr. P. Šimůnek


Nové Opatření rektora (OR) 20/2017 Odpisový plán



OR 24/2017 Vybírání úhrad za úkony od studentů



UK připravuje OR k vnitřnímu kontrolnímu systému



pověřená firma PRAGODATA provedla analýzu EIS, předáno kolegiu rektora.
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o Mgr. Cvejn


Připravuje se novela zákona o registru smluv – výjimka z povinnosti – smlouvy
uzavřené v rámci DČ:



Novela OR Pravidla zadávání veřejných zakázek – pouze technického rázu.



Doplnění informací k DNS – výhody – rychlejší reakce, otevřenost systému ve
vztahu k dalším dodavatelům.

o Dr. Wágner



Probíhá revize OR – nutné uvést do souladu s novými vnitřními předpisy.

Změna dopravního značení – parkoviště FaF
o Stavební práce dokončeny → samostatný vjezd a výjezd, 9 parkovacích míst podél
štítové stěny S budovy vyhrazeno pro fakultu.



Kontrola regálů, žebříků, schůdků a štaflí
o Fakulta je povinna provádět kontrolu 1 x ročně. Zodpovědnost má zaměstnanec,
který má uvedený předmět v užívání. Vedoucí IPTO pošle základní instrukce
odpovědným pracovníkům.



Kampus – ovzduší
o Po kontrole místnosti a odstranění všech podezřelých předmětů bylo provedeno
další měření chloroformu v kanceláři p. Holečka. Koncentrace chloroformu byla
naměřena pod stanovené limity.
o Interpretace protokolů o analýze ovzduší Zdravotního ústavu → naměřené
koncentrace látek byly několikanásobně pod limitními koncentracemi, a tak
nepředstavují poškození zdraví → nejsou důvody pro jakoukoliv reklamaci, není
potřeba tedy kontaktovat GD společnost Metrostav, a.s.



Podklady pro nový program reprodukce majetku
o Kompletní pasportizace objektů vč. nájemních prostor.
o Přehled realizovaných stavebních projektů od r. 2007.
o Přehled plánovaných stavebních projektů – priorita kompletní dostavba kampusu –
MEPHARED 2 – anotaci zpracuje za obě fakulty FaF UK.



Spisová služba
o Z UVT RUK přišla oficiální informace o realizaci rozhraní pro propojení agend
informačního systému iFIS se systémem elektronické spisové služby (ESS) UK.
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Rozhraní by mělo být provedeno ve 3 etapách – funkce získávání čísel jednacích (2.
Q 2017), přenos dat z iFISu do ESS (3. Q 2017), přenos dat z ESS do iFIS (1. Q 2018).
o Hardware pro ESS – byly vybrány konkrétní typy HW zařízení pro zabezpečení chodu
spisové služby (čtečka čárových kódů, tiskárna čárových kódů, skener, frankovací
stroj s příslušenstvím) celkové náklady cca 200 tis. Kč. Na frankovací stroj se
připravuje výběrové řízení (PC nad 100 tis. Kč). Nákup zajišťuje CIT.
o Probíhá sběr dat o provozovaných agendách. Většina oddělení děkanátu již
odevzdala, postupně jsou oslovována další pracoviště a orgány, které budou
spisovými uzly. 26. 4. se uskuteční schůzka s vedoucím implementačního týmu z UVT
RUK – bude věnováno kontrole dat a diskuze problémů.


VERSO modul Žádanky/Objednávky.
o Probíhá implementace firmou DERS. Podle uzavřené smlouvy o dílo by měl být
modul předán k 31. 5. 2017.

Zápis sestavila Lenka Peterková
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

