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ZÁPIS
č. 12/2018
z jednání kolegia děkana 18. června 2018

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud, Ing. Vlčková

Omluven:
prof. Nachtigal

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


Podzimní termíny obhajob bakalářských a diplomových prací na jednotlivých katedrách
v akademickém roce 2017/2018:
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katedra biofyziky a fyzikální chemie
katedra organické a bioorganické chemie
katedra farmaceutické botaniky
katedra analytické chemie
katedra biologických a lékařských věd
katedra biochemických věd
katedra farmakologie a toxikologie
katedra farmakognozie
katedra farm. chemie a farm. analýzy
Katedra farmaceutické technologie
katedra sociální a klinické farmacie

20. 09. 2018
17. 09. 2018
21. 09. 2018
20. 09. 2018
10. 09. 2018
20. 09. 2018
21. 09. 2018
20. 09. 2018
13. 09. 2018
13. 09. 2018
12. 09. 2018

Udělení stipendií a cen absolventům magisterského, bakalářského a navazujícího
magisterského studia při příležitosti jejich promoce:
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o Cenu děkana Farmaceutické fakulty UK obdrží absolvent magisterského studijního
programu David Suchánek za dlouholetou práci ve prospěch studentů a pro rozvoj
oboru. Udělené stipendium je přiděleno ve výši 15 000,-- Kč.
o Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia obdrží
absolventi studijního programu Farmacie, kteří absolvovali studium s vyznamenáním
a umístili se na 1. až 3. místě v pořadí dle nejlepšího prospěchového průměru za celé
studium. Výše stipendia v návaznosti na pořadí dle prospěchového průměru je 20 000
Kč / 15 000 Kč / 10 000 Kč.
o Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia obdrží
absolvent bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika, který
absolvoval studium s vyznamenáním a umístil se na 1. místě v pořadí dle nejlepšího
prospěchového průměru za celé studium. Výše stipendia je stanovena ve výši
10 000,- Kč.
o Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia obdrží
absolvent

navazujícího

magisterského

studijního

programu

Zdravotnická

bioanalytika, který absolvoval studium s vyznamenáním a umístil se na 1. místě
v pořadí dle nejlepšího prospěchového průměru za celé studium. Výše stipendia je
stanovena ve výši 10 000,-Kč.
o Cenu GALENA Z PERGAMU získají absolventi studijního programu Farmacie, kteří
absolvovali studium s vyznamenáním a u místili se podle prospěchového průměru
za celé studium na 4. až 9. místě v pořadí. Výše stipendia je 5 000,-Kč pro každého výše
uvedeného absolventa. Prostředky poskytne firma Teva Czech Industries.


Předpokládané termíny konání výuky do 2. a 3. úseku studia bakalářského studijního
programu Zdravotnická bioanalytika, studijního oboru Zdravotní laborant, kombinovaná
forma studia pro zimní semestr ak.r.2018/2019 jsou plánovány na tyto dny: 12. 10.
– 13. 10., 19. 10. – 20. 10., 02. 11. – 03. 11., 09. 11. - 10. 11., 23. 11. - 24. 11., 30. 11.
– 01. 12. a 14. 12. - 15. 12. 2018.



Informace pro uchazeče „Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy,
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu“ - § 50 odst. 5 zákona o vysokých
školách a čl. 11, odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK je zveřejněna
na webových stránkách fakulty.
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Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


Vedoucím jednotlivých kateder a vedoucí OJP předání požadavků na rozvrh na zimní
semestr ak. rok 2018/19. Zohlednit lze připomínky ze závažných důvodů a ty, které
vyplývají ze změny učebního plánu. Připomínky je třeba předat za prezenční
i kombinovanou formu studia. Požadavky na rozvrh budou předány vedoucími kateder,
příp. jimi pověřenými osobami, za celou katedru na adresu rozvrh@faf.cuni.cz nejpozději
do 13. 7. 2018. Z kateder, od kterých nebudou žádné připomínky předány, se předpokládá
zachování stávající organizace výuky.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace o přijímacím řízení do magisterského, bakalářského a navazujícího
magisterského studijního programu od ak. r. 2018/2019 a závěry přijímací komise, konané
dne 15. 6. 2018. Výsledky budou uchazečům zveřejněny ve Studijním informačním
systému Univerzity Karlovy po přihlášení uchazeče v Moje přihlášky - průběh přijímacího
řízení - Výsledky. Přehled o počtu přijatých uchazečů, konajících přijímací zkoušku
v řádném a náhradním termínu přijímacích zkoušek je:
o Farmacie, magisterský studijní program - dostavilo se 405, přijato 227. Bez konání
přijímací zkoušky bylo přijato 254 uchazečů, z nich se v řádném termínu zápisu zapsalo
141 uchazečů.
o Zdravotnická bioanalytika, bakalářský studijní program, prezenční forma studia
– dostavilo se 84, přijato 83. Bez konání přijímací zkoušky bylo přijato 33 uchazečů,
z nich se při řádném termínu zápisu zapsalo 13 uchazečů.
o Zdravotnická bioanalytika, bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia –
přijato 41 (děkanem fakulty bylo upuštěno od konání přijímací zkoušky).
o Zdravotnická bioanalytika, navazující magisterské studium – dostavilo se 44, přijato 40
uchazečů.



V návaznosti na počet absolventů magisterského a bakalářského studia budou řádné
termíny promocí probíhat v těchto termínech a časech:
o 28. 6. 2018 v 12,00 hod. – promoce absolventů bakalářského studijního programu
ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA (Aula v Profesním domě, Malostranské náměstí 25,
Praha).
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o 29. 6. 2018 v 9,00, 10,30, 12,00 a 13,30 hod. – promoce absolventů magisterského
studia FARMACIE a ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA (Velká aula Karolina) a 29. 6. 2018
v 15:00 hod. promoce absolventů rigorózního řízení.


Vydání brožur pro absolventy bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského
studia, které budou absolventům rozdávány při příležitosti promocí dne 28. 6. 2018 a
29. 6. 2018.



Dopis rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA čj. UKRUK/66047/2018 ze dne
6. 6. 2018 o postoupení částky 4 500,-Kč na účet naší fakulty, který je podílem úhrady
od žadatelů o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, posouzených v období
1. 3. 2018 - 31. 5. 2018. Jedná se o částku za včasné zpracování žádostí.



Termín a místo konání Základního letního kurzu 2018. Kurz proběhne od 29. 6. – 8. 7. 2018
ve Výcvikovém středisku UK v Horním Poříčí.



Termín a místo konání Specializovaného cyklistického kurzu 2018. Cyklistický kurz
proběhne od 1. 9. – 11. 9. 2018 a bude podél řeky Loiry, Francie.

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


Doktorské studium
o Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2019/2020.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Věda a výzkum
o Informaci o vyhlášení programu pro prohloubení spolupráce s univerzitami Bádenska
-Württemberska, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek je
16. 7. 2018.
o Termín 9. postgraduální a 7. postdoktorandské vědecké konference byl stanoven
na 23. - 24. 1. 2019. Očekává se účast zahraničních odborníků, především zástupců
strategických partnerů fakulty.
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Granty a projekty
o Informaci o novinkách v oblasti dotací VaVaI, včetně aktuálních výzev H2020,
zveřejněnou na fakultním intranetu.



Soutěže
o Vyhlášení soutěže Discovery Award pro výzkumníky do 40 let v oboru medicína
nebo farmacie, zveřejněné na fakultním intranetu. Termín uzávěrky přihlášek byl
15. 6. 2018.
o Vyhlášení soutěže The Brain Prize 2019 za originální a vlivný pokrok v oblasti výzkumu
nervového systému, zveřejněné na fakultním intranetu. Termín uzávěrky nominací je
1. 9. 2018.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů


Veletrh vzdělávání v Moskvě – 24.11, 25. 11. 2018. Požádáno o bližší informace.



Objednána inzerce v časopise „Kam po maturitě“.



Propagační předměty – propagační předměty objednány, čekáme na návrhy a vzorky.



Fakultní propagační předměty – tašky, tužky, bloky, propisky, bonbony, balzámy na rty
a žetony do košíků. Pokud budou katedry požadovat tyto předměty za účelem propagace
fakulty, je možné podat žádost na oddělení vnějších a mezinárodních vztahů.



Internacionalizace – na stránkách Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů zveřejněn
formulář (v sekci formuláře) Žádost o příspěvek na podporu internacionalizace. Tento
formulář současně zveřejněn také na stránkách vědeckého oddělení v sekci formuláře.



Festival vědy – organizačně zajištěno, spolupráci potvrdila Veronika Pilařová.



Další sponzor pro projekt KOMS 2018 – společnost Merck ve fázi administrace a podpisu
smlouvy.



13. 6. 2018 proběhlo setkání se seniory (bývalými zaměstnanci fakulty), zpráva na
webových stránkách.



13. 6. 2018 proběhly aprobační zkoušky cizinců na IPVZ – odborné znalosti a znalosti
češtiny u většiny uchazečů byly shledány jako velmi nedostatečné.
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Pokračuje komunikace s „mladými lékárníky“, bude zorganizováno setkání a diskutován
obsah odborné praxe v lékárnách poté, co se k předloženému materiálu vyjádří ČFS
a ČLnK.



Vedení fakulty monitoruje dění okolo zamýšleného vzniku nového studijního programu
na LF MU v Brně zaměřeného na klinickou farmacii.

Oblast mezinárodních vztahů


Byl aktualizován seznam strategických partnerů, UK aktuálně připravuje přihlášku
pilotního projekt 4EU (Sorbonne Paříž, Uni Heidelberg, Uni Varšava + UK), 19. 6. 2018 se
koná na RUK setkání proděkanů a vedoucích zahraničních oddělení.



Nabídka spolupráce s egyptskými univerzitami – mail na vedoucí kateder, termín
k vyjádření 30. 6. 2018.



Zájem o navázání spolupráce s Nanyang Polytechnic in Singapore – mail na vedoucí
kateder, termín k vyjádření 30. 6. 2018.

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


Mephared 2
o Veřejná zakázka Projektová dokumentace pro projekt Mephared II


Dne 4. 6. 2018 byl zaslán na ÚOHS spis a vyjádření k návrhu (blokační lhůta běží
do 24. 7. 2018) a provedeny další právní kroky.

o Dne 5. 6. 2018 proběhlo jednání na MŠMT s panem rektorem a nám. Velčovským
– aktuální stav projektu M2.
o Vyhlášena VŘ na pozice Administrátor VZ, Finanční manažer, Koordinátor ESF
a Projektový manažer ERDF části.
o Probíhají další nejnutnější předprojektové práce.
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o Provádí se analytické činnosti směřující k zmapování ESF projektů a příprava věcných
podkladů pro tvorby Žádosti o dotaci.


DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) - OP VVV
o Veřejná zakázka: FaF UK – CO2 inkubátor, probíhá proces podpisu smlouvy.
o Veřejná zakázka: FaF UK – Kapalinový preparativní chromatograf, probíhá specifikace
technických parametrů.
o Proběhla dodávka 1. části přístrojů do Laboratoře buněčných interakcí s látkami
přírodního původu (Analytické váhy, Multifunkční spektrofotometr typu Reader,
Systém RTCA xCELLigence DP).



ERDF – OP VVV
o Dne 1. 6. 2018 byly zahájeny stavební práce na objektech ZLR a Zámostí. Staveniště
převzato firmou PICTOR s.r.o.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o V současné chvíli 2 výzkumní pracovníci vysláni do zahraničí, další 2 VP v procesu
příprav na mezinárodní mobilitu (oba VP odjezd v měsíci 9/2018).



STARSS – OP VVV
o Veřejná zakázka: Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu
ve spojení s kapilární elektroforézou - ve fázi interim kontroly na MŠMT
před podpisem smlouvy.
o Veřejná zakázka: Sequential injection chromatography II, probíhá příprava podpisu
smlouvy na straně FaF UK.
o Veřejná zakázka: Dvoudimenzionální ultravysokoúčinná kapalinová chromatografie
(2D UHPLC) vyhlášena 1. 6. 2018.
o Polish-Czech Symposium FA&CE 2018 (Flow Analysis & Capillary Electrophoresis),
25. 6. – 27. 6. 2018; přizvaní zahraniční experti: Prof. Andras Guttman, University
of Debrecen, Hungary; Prof. Dr. Gerhard K. E. Scriba, University of Jena, Germany;
Prof. Ana María García Campaña, University of Granada, Spain; Prof. Spas
Kolev, University of Melbourne, Australia; Prof. Dr. Víctor Cerdà, University
of the Balearic Islands, Spain.
o Proběhl odborný seminář STARSS: Pokročilé separační vědy – aktuální trendy (10. 6.
– 12. 6. 2018).
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Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV
o 1. zálohová platba byla MŠMT proplacena 8. 6. 2018.
o Z 16 nenominovaných pozic bylo již 15 pozic obsazeno, u některých pozic probíhá
upřesnění data nástupu, poslední VŘ na pozici VP2-12 Postdoc researcher končí
15. 6. 2018.
o Dne 14. 6. 2018 byla vyhlášena veřejná zakázka EFSA-CDN – Cytometr se soterem
pro práci v aseptickém prostředí.
o Dne 14. 6. 2018 vyhlášena veřejná zakázka EFSA-CDN – Přístroj na měření velikosti
částic pro experimentální použití.
o V přípravě jsou další 2 veřejné zakázky:
o Pro VP1 Biologické vědy ve farmaceutickém výzkumu a vývoji léčiv a nutraceutik:
digitální PCR cykler,
o Pro VP2 Strukturní obměny jako nástroj zvýšení bezpečnosti léčiv:
NMR spektrometr o min. 600 MHz.



Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Probíhá realizace veřejných zakázek na FaF UK – vybavení pro katedry, které se
postupně vyhlašují a uzavírají v rámci zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK
v Hradci Králové.



InoMed – ITI – OP VVV
o Žádost o podporu bude na MŠMT předložena do 17. 7. 2018.
o Dne 7. 6. 2018 byl na MMHK prezentován projektový záměr na pracovní skupině ITI,
bez připomínek – ITI by mělo vydat v nejbližších dnech souhlasné stanovisko.



DS Fafík II. – OP Z
o Dne 10. 6. 2018 bylo MPSV vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
o Datum zahájení realizace projektu je 1. 9. 2018, datum ukončení 31. 8. 2020.
o Dne 8. 6. 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucí střediska Dětská
skupina, předpokládaný termín nástupu je 1. 9. 2018.
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Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:
o Ve dnech 3. 5. 2018 a 12. 6. 2018 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecné
zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny. V obou případech
nebylo shledáno žádné pochybení.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
o Sazby pro externí výuku s účinností od akademického roku 2018/2019:


„Pravá“ externí výuka (specifická výuka unikátními odborníky daného oboru;
v malém rozsahu, formou DPP)
Návrhy na externí výuku v této kategorii musí být dobře zdůvodněny jako nezbytně
nutné pro doplnění standardní výuky a nezajistitelné v potřebné kvalitě
kmenovými pracovníky fakulty.
Profesor, docent, primář (přednosta): 400 Kč / vyučovací hodinu.
Dr., Mgr., Ing., Bc.: 300 Kč / vyučovací hodinu.
Příprava výuky: u první výuky daného externího vyučujícího lze vykázat až
trojnásobek odučených hodin. Součástí odvedené práce pak musí být i vypracování
a vystavení podkladů ve studijních materiálech (zodpovídá garant předmětu).
Oponování disertační (habilitační) práce: 400 Kč / hodinu (norma 5 hodin).



DPP nebo DPČ důchodců a dalších pravidelných vyučujících většího rozsahu
(výuka, vedení prací, členství v komisích...).
Profesor: 250 Kč/hod.
Docent: 200 Kč/hod.
Asistent, odb. asistent, lektor: 150 Kč/hod.
Z těchto dohod většího rozsahu se výpočtem stanoví „roční pseudoúvazek“, který
se započítá katedře do personálního obsazení.

Sazba za zkoušení/člen zkušební komise: 200,- Kč/student.
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Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry sociální
a klinické farmacie v úvazku 0,5 zák. pracovní doby. Výběrové řízení bude zveřejněno
na veřejně dostupných internetových stránkách fakulty a na úřední desce. Výběrové
řízení se uskuteční dne 4. 9. 2018 v 14:00 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu
fakulty.
Komise výběrového řízení:
Katedra

předseda

sociální a

prof. RNDr. Petr

prof. PharmDr.

doc. PharmDr.

prof. RNDr. Jiří

PharmDr. Josef

klinické

Solich, CSc.

František Štaud,

Jaroslav Roh,

Vlček, CSc.

Malý, Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

farmacie

AS FaF

o Vypsání výběrového řízení na pozici ošetřovatele/ošetřovatelky laboratorních zvířat
– Vivárium v úvazku 0,5 zák. pracovní doby.
o Výběrové řízení na pozici vedoucí střediska Dětská skupina se uskuteční dne
28. 6. 2018 v 9:30 hod ve velké zasedací místnosti děkanátu fakulty.
Komise výběrového řízení:

Středisko

předseda

Dětská

prof. RNDr.

Ing. Lenka

Ing. Mgr.

Ing. Martin

Mgr.

RNDr.

PhDr. Zděnka

skupina

Petr Solich,

Vlčková

Alena

Hubáček

Martin

Václav

Kudláčková,

Skutil,

Koula

Ph.D.

CSc.

AS FaF

Jungová

Ph.D.
(UHK)

o Na pozici referenta/ky OSREP byla vybrána Mgr. Kateřina Picková.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
K projednání:


Změna investičního plánu staveb
o Vzhledem k nadměrné teplotě (přes 40°C) způsobené kompresory dusíku v místnosti
121 na budově JIH je nutno zajistit odtah teplého vzduchu do venkovního prostoru
a chlazení místnosti.
o Předpokládaná částka na akci je 190.000,-Kč.
o Náklady budou hrazeny v poměru 50:50 z rozpočtu katedry a fakulty.

Kolegium děkana ukládá:


GDPR: Doporučení pro materiály pro uchazeče

Na Poradě tajemníků konané dne 13. 6. 2018 vystoupil Pověřenec pro ochranu osobních
údajů Mgr. Jindra s doporučením, aby byl na všech materiálech a dokumentech pro uchazeče
uveden odkaz na webovou stránku „Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK“
https://cuni.cz/UK-9056.html. Toto by mělo být dostačující k informovanosti uchazečů a není
třeba od nich vyžadovat žádný další souhlas k uchovávání osobních údajů. Děkan ukládá
Studijnímu oddělení a Vědeckému oddělení, aby na všech dokumentech tuto informaci
uvádělo.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Evidence pracovní doby

Byla oslovena firma MC Systems z požadavkem na zahájení implementace aplikace pro
evidenci pracovní doby AKTION Docházka. V úvodní fázi ověřovacího provozu se bude
systém testovat pouze na několika vybraných pracovištích fakulty.


Smlouva s fotografem

Nové fotografie zhotovené na základě smlouvy č. 218O0018 byly panem Martinem Veselým
předány fakultě, byl podepsán příslušný předávací protokol.
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Veřejné zakázky
o Vždy na začátku daného měsíce budou e-mailem oslovovány kontaktní osoby uvedené
v aplikaci plánovaných nákupů na daný měsíc s nabídkou spolupráce ze strany
Správního oddělení ve formě konzultace či pomoci při přípravě výběrového řízení
financovaného ze zdrojů FAF (nákupy hrazené převážně z EU prostředků řeší OSREP).
o VZ malého rozsahu: Úklidové služby pro všechny objekty FAF UK (Ak. Heyrovského,
ZLR, Zámostí, Fafík) na období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019. VZ ve fázi příjmu nabídek.
o VZ malého rozsahu: Dodávka a montáž přístupového, kamerového a zabezpečovacího
systému na FAF UK. VZ ve fázi příjmu nabídek.
o DNS – rozšíření skladových položek chemikálií. VZ ve fázi příjmu nabídek.

V přípravě:
o VZ malého rozsahu: Překladatelské služby a jazykové korektury (anglický jazyk)
pro potřeby FAF včetně EU projektů. Předpokládané vyhlášení červen 2018. Rámcová
smlouva uzavřená s Agenturou theBESTtranslation s.r.o. skončila ke dni 23. 5. 2018.
Než bude uzavřena nová smlouva lze objemné texty k překladu a korektuře objednat
přímo u jakéhokoliv dodavatele nebo u Agentury theBESTtranslation s.r.o. za stejných
podmínek. V případě krátkých textů je nadále možnost využít služeb externích osob
(např. dr. Sampey, aj.) => formou uzavření DPP (nelze fakturovat!). Překlady
a korektury odborných článků do časopisů je jako dosud možné zadat přímou
objednávkou příslušnému českému nebo zahraničnímu nakladatelství.


Stav nákupu pozemků v Zámostí
o Na akci „ UK – FaF HK – Nákup pozemků v Zámostí BZLR“ jsme obdrželi z MŠMT
Rozhodnutí o registraci. Z MŠMT čekáme na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.



Seznam stavebních akcí
o Z odboru projektové podpory RUK jsme obdrželi informaci, že se připravuje pro příští
období 2019 až 2020 vyhlášení Institucionálního plánu VVŠ.
o IPTO společně s OSREP zpracuje návrh akcí, které budou po schválení do tohoto
programu zařazeny.



Přerušení dodávky elektrické energie
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o Od distributora elektrické energie firmy ČEZ Distribuce, a.s. jsme obdrželi požadavek
na odstávku trafostanice v rámci preventivní údržby elektrického zařízení a v důsledku
toho bude na budovách Jih a Sever přerušena dodávka elektrické energie. Termín
odstávky je naplánován na 27. 8. 2018 mezi 8.00 a 12.00 hod. V době odstávky bude
v provozu jen server IT napojený na dieselagregát.
Různé:


Další předpokládané termíny kolegií děkana (KD) a rozšířených kolegií děkana (RKD):
o

4. 9. 2018 (út) KD

o 17. 9. 2018 KD + RKD
o 2. 10. 2018 (út) KD
o 15. 10. 2018 KD + RKD
o 29. 10. 2018 KD
o 13. 11. 2018 (út) KD + RKD
o 26. 11. 2018 KD
o 10. 12. 2018 KD + RKD
o 7. 1. 2019 KD
o 21. 1. 2019 KD + RKD
o 4. 2. 2019 KD

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

