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ZÁPIS
č. 9/2017
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 9. května 2017

Přítomni:
doc. Šimůnek, prof. Štaud, doc. Nachtigal, prof. Wsól, prof. Hrabálek, prof. Solich, Ing. Vlčková,
doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, doc Szotáková, dr. Siatka, doc. Šklubalová, prof. Vlček, Křoustek,
Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, Ing. Chlebková, Mgr. Valášková, Mgr. Matouš
Hosté: pí Shejbalová, Ing. Krieglerová, Mgr. Dršatová, Ing. Košťálová, Ing. Váša, Ing. Polanský,
pí Dvořáková, pí Vychytilová, dr. Koula, Mgr. Matějka, pí Matoušková

Omluveni:
doc. Duintjer Tebbens, prof. Doležal, ing. Pirnerová, dr. Kudláčková

Sdělení děkana fakulty
(doc. Šimůnek)


Děkan fakulty informoval o plánovaném zařazení projektu Mephared2 na indikativní seznam
velkých projektů (zasedání Monitorovacího výboru OP VVV 11. 5. 2017) a připravované
návštěvě rektora UK prof. Zimy na zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty,
které se má uskutečnit ve středu 31. 5. 2017.

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


Termíny zápisů do 1. úseku studia pro ak.r.2017/2018 pro bakalářské, magisterské a
navazující magisterské studium:
-

15. 6. 2017 v 9:00 hod. (uchazeči přijatí bez PřZK) - Farmacie

2
-

15. 6. 2016 v 13:30 hod. (uchazeči přijatí bez PřZK) - Zdravotnická bioanalytika, bc.
studium prezenční forma

-

13. 7. 2017 v 9:00 hod. (uchazeči přijatí po vykonání PřZK) - Farmacie

-

4. 9. 2017 v 9:00 hod. - Zdravotnická bioanalytika, navazující mgr. studium

-

5. 9. 2017 v 9:00 hod. - Zdravotnická bioanalytika, bc. studium prezenční a kombinovaná
forma

-

5. 9. 2017 v 13:30 hod. - všichni řádně omluvení z 15. 6. 2017 a z 13. 7. 2017, příp. přijatí
po doplňovacím přijímacím řízení

-

22. 9. 2017 v 9:00 hod. - všichni řádně omluvení z předcházejících termínů zápisů do 1.
ročníku studia, příp. zápis pro doplňovací přijímací řízení, dále pro všechny řádně
omluvené studenty, kteří byli v ak.r.2016/2017 studenty fakulty a zároveň byli od
ak.r.2017/2018 opětovně přijati ke studiu

Tyto zápisy jsou zveřejněny i na webové adrese, která je přístupná i pro uchazeče o studium
http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Zapis-pro-nove-prijatestudenty/


Období konání podzimních termínů SZZK v akademickém roce 2016/2017 v magisterském
studijním programu Farmacie je od 25. 9. – 29. 9. 2017, v bakalářském a navazujícím
magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika je od 11. 9. - 15. 9. 2017.



Přípis „Doporučení rigorózním komisím pro uznání diplomové či disertační práce jako práce
rigorózní“.



Klíčové osoby fakulty pro institucionální akreditaci OV Farmacie a OV Zdravotnické obory.



Podmínky pro přijetí ke studiu pro ak. r. 2018/2019 do magisterského studijního programu
Farmacie a do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická
bioanalytika

Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


Vedoucím kateder, aby delegovali na promoci absolventů rigorózního řízení zástupce své
katedry. Zástupcem katedry může být i školitel rigorózní práce, proto vedoucí kateder
obdrželi seznam absolventů, kteří se této promoce zúčastní, a to včetně jména příslušného
školitele/vedoucího práce. Promoce proběhne ve Velké aule Karolina v Praze dne 25. 5. 2017
od 9:00 hodin. Termín: do 19. 5. 2017 na adresu vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz.
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 Provést revizi studijního plánu studijního programu Farmacie pro následující akademický rok
2017/2018, připravované pro schválení Vědeckou radou fakulty. Změny se plánují především
ve 4. úseku studia. U nových předmětů, které jsou plánovány k zařazení do studijního plánu
od akademického roku 2017/2018, vedoucí příslušných kateder zašlou sylaby těchto
předmětů. Termín: do 16. 5. 2017 na adresu vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz.
 Provést revizi studijního plánu studijního programu Farmacie pro následující akademický rok
2017/2018 termín do 25. 4. 2017


Stanovení garanta jednotlivých předmětů, zajišťovaných příslušnou katedrou v souladu
s kritérii, schválenými v zápisu z kolegia děkana 24. 4. 2017. Vedoucí kateder obdrželi seznam
předmětů, vyučovaných na příslušné katedře v magisterském studijním programu Farmacie
a v bakalářském/navazujícím magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika
v akademickém

roce

2016/2017.

Termín:

16.

5.

2017

na

adresu

vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz.


Provést revizi prerekvizit magisterského studijního programu Farmacie dle návrhu z roku
2016, který byl zaslán všem vedoucím kateder. Připomínky a doplnění zašlou vedoucí kateder
do 16. 5. 2017 na adresu vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Plán sportovních akcí na Rektorský den, předložený KTV FaF a LF UK HK, který proběhne dne
17. 5. 2017. Bližší informace budou zveřejněny na http://portal.faf.cuni.cz/KTV.



Slavnostní zakončení Univerzity 3. věku proběhne společně s absolventy Právnické fakulty UK
dne 1. června 2017 v 11:00 hod. (dopis čj. UKRUK/4588/2017-3 ze dne 19. 4. 2017)

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá prof. Wsól)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Návrh nominace na Cenu MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním
programu

pro rok

2017

pro Mgr. Kateřinu

Plachkou

a pro Mgr. Tomáše Smutného za doktorské studium.

za magisterské

studium
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Návrh nominace na Cenu J. Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských
veřejných vysokých škol pro rok 2017 pro PharmDr. Lukáše Opálku, Ph.D.



Návrh vkládání skenů článků, jež jsou součástí disertační práce, jako samostatné přílohy,
která bude v rámci procesu zveřejnění vyňata ze zveřejnění.



Návrh nového opatření děkana „Stanovení výše doktorandských stipendií“.



Návrh nominace prof. Dršaty na jmenování emeritním profesorem.



Návrh nominací vždy dvou kandidátů na členy oborové rady GA UK do následujících sekcí:
o Sekce lékařských věd ve skupině C3 – Biochemie, humorální regulace (místo
doc. Nachtigala) – doc. Hronek a dr. Čečková
o Sekce přírodních věd ve skupině B – Biologie (místo doc. Tůmové) – doc. Cahlíková
a dr. Doleželová
o Sekce přírodních věd ve skupině B – Chemie (místo prof. Doležala a prof. Hrabálka)
– doc. Zimčík, doc. Miletín, doc. Kovaříková a dr. Špulák



Návrh nominace doc. Sklenářové na garanta doktorského studijního oboru Farmaceutická
analýza.



Návrh nominace doc. Cahlíkové na garanta doktorského studijního oboru Farmakognosie
a toxikologie přírodních látek.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Bylo podáno 32 přihlášek do doktorských studijních programů, z toho 29 přihlášek
do prezenční formy studia.



Evropský projekt v rámci Marie Curie Network (HORIZON 2020), zahrnující hodnocení
kvality lékové preskripce ve stáří EURO-AGEISM, byl přijat k řešení. Hlavní řešitelkou
za FaF UK je dr. Daniela Fialová.



Byl podán jeden návrh projektu CELSA/17/046 (z 10 projektů podaných na UK
a z 55 projektů celkem) ve spolupráci s KU Leuven, Belgie (hlavní řešitel za FaF je
prof. Doležal).



Návrh rozdělení oborů na UK, sloužící jako tzv. převodník oborů z různých databází
a rejstříků při přípravě akreditací a hodnocení vědeckých výsledků. Nově budou tvůrčí
výsledky FaF zařazeny v oborech v rámci 3 vědních oblastí: Farmacie, Chemie a Medicína
a zdravotnické obory.
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Rektorem UK byla kladně vyřízena žádost FaF UK o výjimku z harmonogramu přijímacího
řízení 2017/2018. V dodatečném přijímacím řízení bude možné podávat přihlášky
do doktorského studia na FaF od 2. 7. do 31. 8. 2017.



Rada PROGRES na svém zasedání 4. 5. 2017 rozhodla o žádostech na finanční podporu
akademických

pracovníků

nebo pracovnic

po mateřské/

rodičovské

dovolené

a laborantek a technických nebo administrativních pracovníků, vykonávajících podpůrné
výzkumné práce pro více výzkumných skupin na více katedrách. Dále Rada PROGRES
rozhodla o žádostech na finanční podporu projektů jednotlivých výzkumných skupin
a o investicích pro rok 2017.


Informace o projektu Science Slam, určeném studentům a mladým postdokům
k prezentaci svého výzkumu zábavnou formou publiku.



Informaci o workshopu pro žadatele o individuální granty MSCA v rámci vzdělávacího
kurzu „Jak na Horizont 2020?“, konaném dne 23. 5. 2017 v Technologickém centru AV ČR,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2017.



Informaci o vyhlášení soutěže „Česká hlava“, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Uzávěrka přihlášek na VO pro všechny kategorie je 15. 5. 2017.



Informaci o vyhlášení soutěže o Cenu Wernera von Siemense, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Uzávěrka pro podání návrhů na VO v kategorii nejvýznamnější výsledek
vývoje/ inovace, nejvýznamnější výsledek základního výzkumu a nejlepší pedagogický
pracovník je 1. 10. 2017, uzávěrka přihlášek studentských prací do kategorií nejlepší
diplomová práce a nejlepší disertační práce je 27. 11. 2017.

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


Itálie – stipendia na základě mezinárodní smlouvy, zveřejněno na intranetu 26. 4. 2017



X. výzvu Fondu post-doc. – zveřejněno na intranetu a rozeslán podrobný postup mailem
na vedoucí kateder 2. 5. 2017



20. ročník Ceny Wernera von Siemense – zveřejněno na intranetu 3. 5. 2017
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Informace o studiu na Krétě a výhledu na akademický rok 2017/2018. Bližší informace
ohledně detailů pokračování/nepokračování výuky na Krétě budou zřejmě známy na konci
letního zkouškového období.



Informaci ohledně uznávání předmětů u tzv. „transfer“ studentů. Je snaha zejména
přípravné předměty (prvního a druhého úseku studia) uznávat.
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Vnější vztahy a propagace fakulty, transfer technologií
(Předkládá prof. Hrabálek)
Kolegium děkana po projednání v kolegiu neschvaluje:
 Přímou účast fakulty na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus Nitra 2017 ve dnech 27. – 28. září 2017.
 Přímou účast na Mezinárodním veletrhu studia a kariéry AKADEMIA&VAPAC ve dnech 10. -12.
října 2017 v Bratislavě.
 Fakulta bude prezentována formou písemných materiálů.
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů a transferu technologií
 Vedení fakulty si Vás dovoluje pozvat na tyto nejbližší akce:
o Výstava 36. Žatva slovenského a českého exlibris – vernisáž proběhne 15. května 2017 od
16:00 v Galerii Na Mostě.
o Naučná stezka farmacie – slavnostní otevření se koná dne 16. května 2017 v 13:30 hod.
v Botanické zahradě léčivých rostlin.
o Zahradní slavnost Spolku českých studentů farmacie – rozloučení s akademickým rokem
se uskuteční 16. května 2017 od 18:00 hod. v Botanické zahradě léčivých rostlin.
 Dne 11. května 2017 se uskutečnilo FÓRUM VÝZKUMU A INOVACÍ aneb Regionem za
výzkumem pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. Fakultu v panelové diskuzi
zástupců výzkumných organizací a firem představil prof. A. Hrabálek.
 Dne 23. května 2017 se uskuteční v prostorách RUK veletrh Via Carolina pod záštitou pana
rektora. Cílem veletrhu bude představit celouniverzitní Katalog služeb a prezentovat nabídku
UK prostřednictvím vytvořených vizitek jednotlivých fakult. Za FaF se veletrhu zúčastní Ing. P.
Košťálová a Setkání u kulatého stolu prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 O fakultě byly v médiích uveřejněny tyto články:
o Botanická zahrada léčivých rostlin nabízí zajímavá poznání (Týdeník HRADEČÁK)
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o Projekt řešení problémů zdravotnictví? (AM Review)

Vnitřní záležitosti a strategický rozvoj fakulty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Veřejné zakázky
o Pořízení automobilu na operativní leasing
 Probíhá příprava veřejné zakázky na pořízení fakultního automobilu
formou operativního leasingu.



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


ESF: Dle informace z RUK je zahájení fyzické realizace tohoto
celouniverzitního projektu naplánováno od 1. 6. 2017. Nyní probíhá
vypořádání připomínek a příprava podkladů pro vydání právního aktu ze
strany jednotlivých fakult/součástí UK.



ERDF: Na základě schválení/neschválení možné přípravy a následného
předložení projektové žádosti MEPHARED 2 do OP VVV rozhodne MŠMT
o tom, v jaké podobě bude možné realizovat projekt ERDF.



DSP a Výzkumné infrastruktury: Dne 1. 5. 2017 byla zahájena fyzická
realizace obou projektů, souběžně probíhá vypořádání připomínek MŠMT
a příprava podkladů pro vydání právního aktu.

o Předaplikační výzkum pro ITI (PO1 IP1 SC2) - DRUGTECH


Dne 2. 5. 2017 byla vyhlášena výzva nositele ITI „Předaplikační výzkum“
(Jedná se o výzvu, která byla vyhlášena v návaznosti na OP VVV výzvu
č. 01_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI.).
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Dne 5. 5. 2017 byla za LF HK a FaF UK odevzdána do dotačního programu
Královéhradeckého kraje (Podpora přípravy projektových záměrů RIS3
KHK) projektová žádost na finanční podporu přípravy projektu DRUGTECH.

o MEPHARED 2


Dne 11. 5. 2017 se uskuteční zasedání Monitorovacího výboru OP VVV, na
kterém se bude projednávat (schvalovat) změna OP VVV související se
zařazením projektu MEPHARED 2 do indikativního plánu velkých projektů.

o Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (PO2 IP1 SC5)


Dne 20. 4. 2017 byla ukončena výzva pro podávání projektových žádostí.
Celkem bylo zaregistrováno 29 projektových žádostí za více než 1,2
miliardy Kč, tzn. téměř dvojnásobek finančních prostředků ve výzvě.



Za UK byla předložena 1 projektová žádost (podmínky výzvy neumožnily
podat více projektů za UK) s názvem „Zkvalitnění strategického řízení na
Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV“ ve výši 55,3 mil. Kč.



BZLR
o Dne 5. 4. 2017 se uskutečnilo zasedání Rady BZLR. Zápis z tohoto zasedání Rady
BZLR je zveřejněn na intranetu FaF UK.

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Změna času u výběrových řízení na pozici:
o AP1/AP2 – asistent-ka/odborný asistent-ka pro Katedru farmaceutické chemie a
kontroly léčiv,
o AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro
Katedru farmaceutické botaniky a ekologie – 0,5 úvazku,
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o AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro
Katedru farmakognozie. Výběrová řízení se uskuteční dne 10. 5. 2017 ve velké
zasedací místnosti děkanátu fakulty místo v 9:00 hod již od 8:00 hod.
o Výběrové řízení na pozici AP1/AP2 – asistent-ka/odborný asistent-ka pro Katedru
analytické chemie se uskuteční dne 15. 6. 2017 od 8:00 hod ve velké zasedací
místnosti děkanátu fakulty.


Komise výběrového řízení:

Katedra

předseda

analytické

prof. RNDr. Petr

chemie



Solich, CSc.

AS FaF
prof. Ing.

prof. PharmDr.

doc. PharmDr.

doc. RNDr.

Vladimír

František

Hana

Dalibor

Wsól,

Štaud,

Sklenářová,

Šatínský,

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Vypsání výběrového řízení na pozici laboranta/ky Katedry farmaceutické chemie a
kontroly léčiv.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016



Návrh rozvahy výnosů a nákladů na rok 2017



Opatření děkana – Provozní řád tenisových kurtů



Investiční plán stavebních akcí na rok 2017
o Provedena aktualizace již dříve projednaných plánovaných stavebních akcí dle
aktuálních rozpočtů a finanční možností fakulty a jednotlivých pracovišť.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Požární poplach
Vedoucí kateder byli seznámeni s postupem v případě vyhlášení požárního poplachu, viz
Požární poplachová směrnice z 20. 7. 2016.



Přehled plánovaných stavebně-investičních projektů VVŠ do nového Programu 133
220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ, OP VVV a dalších OP
Zasláno na RUK 27. 4. 2017



Pravidla používání počítačové sítě UK – návrh Opatření rektora
o Odeslán k připomínkování na fakulty 28. 4.,
o 2. 5. rozesláno vedení fakulty.



Spisová služba
Oficiálně od 2. 5. spuštěno rozhraní aplikace spisové služby, zatím pro komunikaci
datovou schránkou. Proběhlo školení, již jsme vyzkoušeli a používáme, je složitější. Byl
omezen počet uživatelů FaF oprávněných k obsluze datové schránky. Dosavadní datová
schránka již slouží jen jako úložiště starých zpráv.



Právní předpisy
Setkání nad právními předpisy a jejich souvislostí se SIS na rektorátu dne 4. 5. 2017:
o Prorektorka dr. Králíčková, avizovala nabídku fakultám na překlady nových právních
předpisů do angličtiny. Zajišťuje právnická fakulty UK a cílem je zajištění
konzistence napříč univerzitou. Podle rozsahu bude rozhodnuto, zda se uhradí celé
z rozpočtu UK, který má paní prorektorka k dispozici, případně účast fakult, ale
menší, v řádu tisíců desetitisíců korun.
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o Bude třeba věnovat velkou pozornost vypracování opatření rektora k archivaci
závěrečných prací – nově se práce musejí zveřejňovat 5 dní před (!) obhajobou,
souvisí i s omezením práce ze zveřejnění. Je třeba ošetřit v opatření, aby to bylo
realizovatelné. Termín 30. 6. 2017.


Finance/rozpočet kateder
Připraven návrh rozpočtu kateder a rozdělní osobního ohodnocení a prostředků na
odměny pro rok 2017.

Zápis sestavila Pavla Matoušková
Zápis schválil doc. Tomáš Šimůnek

