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ZÁPIS
č. 14/2018
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 17. září 2018

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Solich, prof. Štaud, prof. Nachtigal, prof. Doležal, doc. Roh, prof. Hrabálek,
prof. Wsól, prof. Vlček, doc. Šklubalová, doc. Cahlíková, doc. Sklenářová, doc. Duintjer
Tebbens, PharmDr. Siatka, Mgr. Bezouška, Mgr. Katerová, Ing. Rudišar, PhDr. Kudláčková,
Mgr. Handlová,
Hosté: pí Shejbalová, Mgr. Dršatová, pí Vychytilová, Ing. Jarolímková, Ing. Polanský,
RNDr. Koula, Mgr. Matějka, Ing. Hubáček, Mgr. Picková, pí Jeřábková, pí Opltová

Omluveni:
Ing. Vlčková, Ing. Chlebková, Ing. Mikešová, Mgr. Valášková, pí Voříšková

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika, studium
v angličtině/)
Děkan fakulty vyhovuje žádosti:


studentky 2. úseku FARMACIE o opakované přerušení stejného úseku studia. Odůvodnění:
studentka přerušuje za závažných zdravotních důvodů (čl. 2, odst. 2) dle pokynů, které
stanovil děkan fakulty pro postup při vyřizování žádostí o přerušení studia.

Děkan fakulty nevyhovuje žádosti:


studentky 2. úseku FARMACIE o anulování výsledku zkoušky z Organické chemie II, které
se zúčastnila dne 4. 9. 2018. Důvod: tuto možnost neumožňuje SZkŘ UK.
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studenta 2. úseku FARMACIE o přerušení studia. Důvod: student nemá splněny podmínky
pro postup do dalšího úseku studia a zároveň již měl tento úsek přerušen. Ani důvody,
které ve své žádosti uvádí, neumožňují udělit výjimku.



studentky 1. úseku ZBIO kombi o přerušení studia. Odůvodnění: studentka je v 1. úseku
studia a důvody, uvedené v žádosti nejsou závažné.

Děkan fakulty ukládá:


vedoucím kateder vyhlásit témata bakalářských a diplomových prací. Termín v souladu
s platnými předpisy je nejpozději do konce akademického roku (tzn. do 30. 9. 2018).
Studenti předposledního ročníku se nejpozději do konce měsíce listopadu přihlásí
na zvolené katedře a její vedoucí jim stanoví vedoucí práce z profesorů, docentů,
odborných asistentů, vědeckých pracovníků, případně i odborníků z praxe (primárně jako
konzultantů, kdy hlavním školitelem by měl být akademický nebo vědecký pracovník
fakulty). Minimální počty témat bakalářských a diplomových prací, které budou vypsány
v ak. roce 2018/2019 na jednotlivých katedrách:
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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 farmakognosie
- katedra farmaceutické chemie a farm. analýzy
- katedra farmaceutické technologie
- katedra sociální a klinické farmacie

14
27
14
26
47
25
44
12
30
29
35

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Pro akademický rok 2019/2020 bude i nadále vypsáno přijímací řízení pro bakalářský
studijní program Zdravotnická bioanalytika/Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
v kombinované formě studia.
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Úvodní přednášky Dne otevřených dveří 12. prosince 2018 proběhnou v 9:00, 11:00 a
13:00 hod. v Aule na Kampusu Univerzity Karlovy. Tato informace je zveřejněna na
https://www.faf.cuni.cz/Den-otevrenych-dveri/.



Přípravný kurz pro zájemce o studium na Farmaceutické fakultě UK: Probíhá
na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v období od 24. 11. 2018 do 16. 3. 2019
během 8 sobot. Výuka je vždy v sobotu od 9:00 hod. do 14:00 hod., celkový rozsah kurzu
je 48 vyučovacích hodin. Cena kurzu: 2.800,- Kč. Jednotlivé výukové dny, podrobné
informace k přípravnému kurzu a ke způsobu přihlášení jsou k dispozici na webových
stránkách

fakulty

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-

studium/Pripravny-kurz/ a na studijním oddělení fakulty. Absolvování tohoto kurzu
nenahrazuje přijímací zkoušku na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí
musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Připomínky UK k „Podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
do bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia” byly akceptovány
a po úpravě byly předány k schválení na zasedání Akademického senátu fakulty, které
proběhne dne 24. 9. 2018.



Usnesení rady pro vnitřní hodnocení ze dne 28. 8. 2018 č. j.: UKRUK/112607/2018-3
ve věci udělení oprávnění uskutečňovat magisterský studijní program Farmacie
v prezenční formě studia a bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika
ve zdravotnictví v prezenční a kombinované formě studia na dobu 10 let.

Studium v anglickém jazyce – samoplátci
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Návrh textu pro přijímací řízení samoplátců pro akademický rok 2019/2020. Bude zasláno
k posouzení na rektorát UK.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Možné scénáře výuky Farmacie v Aténách jako podklad pro další jednání.
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Doktorské studium
o Vzhledem k velkému počtu přijatých uchazečů do 1. ročníku doktorského studia
v akademickém roce 2018/2019 je zapotřebí uplatnit mimořádné hodnocení
po půl roce jejich studia, tedy k 31. 3. 2019. V každém ISP musí být uvedeny konkrétní
povinnosti, které budou již v tomto období po studentech vyžadovány. Zahraniční
studenti by měli být přednostně zapisováni do anglické formy výuky a případně
mohou být v dalších ročnících převedeni do české formy výuky. Rozhodnutí musí být
vždy se souhlasem studenta i konkrétní oborové rady.



Kvalifikační řízení
o Návrhy žádostí o akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem:

Farmaceutická

technologie

a Farmakognosie.

Materiály

budou

Kováčika,

Ph.D.,

předloženy na říjnové zasedání Vědecké rady fakulty.


Věda a výzkum
o Program zasedání Vědecké rady FaF UK dne 9. 10. 2018.



Soutěže
o Nominace

závěrečných

prací

studentů

PharmDr. Andreje

a PharmDr. Lukáše Lochmana, Ph.D. do soutěže o Bolzanovu cenu pro studenty
za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem. Předložená práce musí
být zpracována v akademickém roce 2017/2018, v tomto období (tedy do 30. 9. 2018)
musí být práce dokončená či publikovaná, u kvalifikačních prací musí být v tomto
období obhájená.


Nominace Mgr. Petra Domeckého do soutěže o Cenu rektora 2018 pro nejlepší
absolventy bakalářského a magisterského studia, kteří řádně ukončili své studium
v akademickém roce 2017/2018.
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Nominace Mgr. Etely Kouklíkové a Mgr. Dagmar Louvarové, jejichž diplomové
práce se staly součástí dvou publikací v časopisech s IF 4,2 (Biochem Pharmacol)
a 5,7 (Archives of Toxicology) obě v Q1 a obě studentky jsou spoluautorkami,
do soutěže o Cenu Wernera von Siemense do kategorie Nejlepší diplomová práce.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o V dalším přijímacím řízení bylo podáno ještě 15 přihlášek do doktorských studijních
programů, z toho 9 přihlášek do prezenční formy studia. Celkem tedy bylo letos
zaevidováno 53 přihlášek do doktorských studijních programů, z toho 46 přihlášek
do prezenční formy studia. Z celkového počtu přihlášek je 18 od zahraničních
uchazečů.
o Informace a pokyny k elektronickému Ročnímu hodnocení a pro zápisy do dalších
ročníků doktorského studia v novém akademickém roce byly doktorandům rozeslány
v českém i anglickém jazyce elektronickou poštou dne 13. 8. a 13. 9. 2018. Veškeré
návody (včetně anglických) jsou uvedeny na fakultním intranetu. Termín
pro odevzdání RH školiteli je 15. 9. 2018.
o Pokyny pro počátek nového akademického roku byly 13. 9. 2018 rozeslány
elektronickou poštou sekretářkám kateder a školitelům doktorandů.
o Informaci o semináři pro nové školitele doktorandů, konaného dne 10. 10. 2018
na RUK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informaci o výzvě k podávání žádostí o stipendium na roční studium v Bavorsku,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín uzávěrky pro podávání žádostí je
1. 12. 2018.
o Pozvánku na setkání Koordinační rady přírodních věd dne 12. 10. 2018 od 13 hod.
v Malé aule RUK a na setkání Koordinační rady lékařství, farmacie a zdravotnictví dne
31. 10. 2018 od 10 hod. v Modré posluchárně RUK.



Kvalifikační řízení
o Návrh

na zahájení

habilitačního

řízení

Havlíkové, Ph.D., v oboru Analytická chemie.

PharmDr. Lucie

Chocholoušové
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o Návrh na zahájení habilitačního řízení RNDr. Lucie Zemanové, Ph.D. (PřF UHK) v oboru
Biochemie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Petry Matouškové, Ph.D., v oboru
Biochemie.


Věda a výzkum
o Informaci o kompletním zveřejnění zpráv z prvního roku hodnocení 2017, které je
prováděno podle M17+ na národní úrovni.



Granty a projekty
o Informaci o výzvě k zaslání návrhů pracovních pobytů českých expertů ve Spojeném
ústavu jaderných výzkumů Dubna na rok 2019, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Uzávěrka pro zaslání žádostí je 4. 10. 2018.
o Informaci o vyhlášení výzvy CELSA, zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín
uzávěrky je 18. 10. 2018, termín pro podání návrhů projektů ke kontrole na VO je
12. 10. 2018. Projekty, které neprojdou touto kontrolou, nebudou moci být
podpořeny.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže TA ČR – ZÉTA, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Termín uzávěrky je 25. 10. 2018, termín pro podání návrhů projektů
ke kontrole na VO je 15. 10. 2018.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže MPO – TRIO, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Termín uzávěrky je 31. 10. 2018, termín pro podání návrhů projektů
ke kontrole na VO je 22. 10. 2018.



Knihovna
o Poplatky za databáze Reaxys a Scifinder na rok 2019.



Soutěže
o Informaci o dalším ročníku „Expedice Neuron“ na podporu projektů s jasným
vědeckým cílem a přínosem, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka přihlášek
je 30. 9. 2018.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Oblast vnějších vztahů


Festival vědy s prezentací FaF UK proběhl 5. září v Praze, zpráva na webu, vedení fakulty
vyslovuje velké poděkování organizátorům v čele s PharmDr. Veronikou Pilařovou, Ph.D.



GAUDEAMUS Brno konec října 2018 – účast p. Jeřábková.



Veletrhy na Slovensku – FaF UK potvrdila účast na veletrzích v Nitře a Bratislavě,
plánováno na září, říjen (Dr. Kováčik Nitra, Jeřábková Bratislava).



V periodiku „Kam po maturitě“ zajištěna inzerce.



Skupina Mladých lékárníků zaslala vedení fakulty návrhy ke zlepšení organizace a náplni
odborných praxí studentů farmacie v pátém ročníku, informace o stanovisku ČFS (v
posledních letech došlo k pozitivním změnám), jednání budou pokračovat, vedení fakulty
bude průběžně informováno.



Přípravný výbor pro oslavy 50. výročí založení FaF – záměrem je během října 2018
naplánovat schůzku, časový rozvrh, návrh doprovodných akcí.



Pokusit se naplnit tematické číslo časopisu FORUM věnované 50 letům existence FaF.



Plánuje se uspořádání vánočního koncertu pro zaměstnance a studenty fakulty,
předpokládaný termín 13. 12. 2018 od 19 hodin.



Propagační předměty – nové výběrové řízení, bude připraven balíček pro vedoucí kateder.



Připravuje se nový postup ve vydávání propagačních předmětů.

Oblast mezinárodních vztahů


Podepsána smlouva ERASMUS+ s fakultou ve Splitu, Chorvatsko.



Články na web:
o Festival vědy proběhl 5. září.
o Stipendijní pobyty v zahraničí v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv
na akademický rok 2019/2020.
o Publikace pracovníků Farmaceutické fakulty UK v prestižním časopise s IF 8.76.
o První cena za nejlepší publikaci za rok 2017 pro PharmDr. Evu Doleželovou, Ph.D. a kol.
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o Výstava Žeň českého a slovenského exlibris za rok 2017 zahájena v Galerii Na Mostě.
o České farmaceutické muzeum připravilo řadu bylinných výrobků Kouzlo apatyky sleva pro zaměstnance FaF.


Napsali o nás:
o Interview s prof. Jaroslavem Květinou v časopise Edukafarm FarmiNews.
o Univerzita třetího věku - otevíráme kurz Člověk a lék III – informace byla zveřejněna v
Radnici 12. 9. 2018.

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


Mephared 2


Dne 5. 9. 2018 proběhlo jednání s pracovníky Magistrátu HK ohledně stavu výkupu
pozemků a jejich následné směny s UK pro případné rozšíření území pro práce
projektantů. Předložen návrh směny, který byl předběžně odsouhlasen, dále bude
předložen Radě a zastupitelstvu. Dne 25. 9. 2018 proběhne jednání zastupitelstva
mHK ohledně schválení odkupu pozemků kvůli následné směně pozemků s UK.



Dne 19. 9. 2018 proběhne první jednání Okresního soudu v Trutnově ve věci
Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci firmy ATIP.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o Od 1. 9. 2018 další 2 výzkumní pracovníci započali mezinárodní mobilitu (Švýcarsko a
Německo).
o Pozice 3-FAF-KFCHFA stále neobsazena.
o V současné době probíhá proces přípravy dalších dvou mobilit (země Německo a Velká
Británie). Obě mobility jsou plánovány na měsíc 1/2019.
o Publikace v případě mezinárodních mobilit musejí být vedeny pouze v režimu Open
Access, a to i v návratové fázi. Projekt sám vysloveně publikační činnost nevyžaduje.

9



Excelentní výzkum (EFSA-CDN) – OP VVV
o Probíhá obsazování dvou dosud nenominovaných odborných pozic do projektu:


Pozice VP2_12 opětovně vyhlášena, uzávěrka 15. 9. 2018.



Pozice VP2_11 opětovně vyhlášena, uzávěrka 23. 9. 2018.

o Od září 2019 začínají práce na DNS (nákup chemikálií, laboratorního materiálu
a neinvestičních přístrojů). Předpoklad čerpání 2 mil. Kč do konce roku.


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o Finanční milník za FaF UK by měl být do konce září naplněn.



InoMed – ITI – OP VVV
o V současné době probíhá věcné hodnocení projektové žádosti.



DS Fafík I. – OP Z
o Dne 31. 8. 2018 skončilo realizační období DS Fafík I, na které plynule navazuje
pokračování DS Fafík II.



DS Fafík II. – OP Z
o Uzavřeny smlouvy s rodiči (15), aktuálně zesmluvněna kapacita na 85 %.
o Uzavřena smlouva na dodávání obědů ze ŠJ Hradecká.



Institucionální rozvojový plán UK pro roky 2019-2020
o Probíhá příprava Institucionálního plánu části A (Aktivity směřující k naplnění priorit
Dlouhodobého záměru UK).
o Do Institucionálního plánu části B (Vnitřní soutěž – Tematický okruh 1) se přihlásilo
7 projektů. Dne 14. 10. 2018 vyhodnotila komise jednotlivé projektové záměry, které
budou zaslány ke kontrole na RUK. Výsledky výběru budou zveřejněny do 10. 10. 2018
na webových stránkách OSREP.



Strategický plán rozvoje (SPR)
o Probíhá aktualizace seznamu přístrojů v rámci SPR.
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Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


Výběrové řízení
o Vypsání výběrového řízení na pozici administrátora-ky/manažera-ky veřejných
zakázek – Správní oddělení.
o Vypsání výběrového řízení na pozici referenta/ky Oddělení strategického rozvoje
a evropských projektů.
o Výběrové řízení na pozici ošetřovatele/ky laboratorních zvířat se uskutečnilo dne
17. 9. 2018 v 14:00 hod v malé zasedací místnosti děkanátu fakulty.
o Na pozici akademického pracovníka/ce Katedry sociální a klinické farmacie –
0,5 úvazku byla vybrána Mgr. Anna Patková.



Termíny pro předávání podkladů na oddělení PaM:
o Mzdové podklady:


k 25. dni daného kalendářního měsíce - odměny VHČ, granty, odměny
mimořádné, Progres, pracovní výročí, pokyn k výplatě DPP/DPČ, mzdové podklady
k projektům.



k 28. dni daného kalendářního měsíce - ostatní doklady ovlivňující výplatu mzdy,
tj. např. daňové potvrzení, změna způsobu výplaty mzdy, žádost o příspěvek
ze sociálního fondu aj.



nejpozději poslední pracovní den v měsíci - výkazy DPP, DPČ, externí výuka, výuka
AJ, výuka AJ Kréta, výuka AJ Extra Classes, výuka kombinovaná, výkaz práce
ostatní.



do tří dnů po vystavení ošetřujícím lékařem (na konci měsíce bezodkladně) doklady k nemocenským dávkám.



termín určený mzdovou účtárnou - dovolenky a jiné omluvné důvody (neplacené
volno, svatba, pohřeb ….).
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o Personální podklady:


nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce - návrhy na uzavření DPP/DPČ,
návrhy na uzavření pracovního poměru, změny úvazků, dobu trvání pracovního
poměru aj.



nejpozději do 8 pracovních dnů - všechny změny týkající se osobních údajů (titul,
číslo OP, rodinný stav, trvalé bydliště, nárok na důchod…)



V době před vánočními svátky se výše uvedené termíny upravují následovně:
o mzdové podklady – začátkem druhé půlky prosince, nejpozději však do 20. 12.
o personální podklady – nejpozději do 15.12.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Kolegium děkana bere na vědomí:


Rozvrh na zimní semestr akademického roku 2017/2018

Dne 6. 9. 2018 byla úvodní verze rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2017/2018
zveřejněna učitelům s požadavkem na zaslání případných dodatečných připomínek
a požadavků, ty byly následně zohledněny a rozvrh je finální. V pondělí 17. 9. 2018 byl rozvrh
zveřejněn studentům.


Schůzka s odborníkem/lektorem na oblast pracovního práva

Dne 12. 9. 2018 proběhla na FaF schůzka s odborníkem/lektorem na oblast pracovního práva
na téma nastavení, resp. přepracování předpisu k evidenci pracovní doby. Schůzky se
zúčastnili za FaF Ing. Vlčková, pí. Vychytilová, Dr. Župčanová, Mgr. Matějka, Ing. Hubáček a
Dr. Koula.


Veřejné zakázky
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Dne 12. 9. 2018 byly vyhlášeny veřejné zakázky v rámci DNS na chemikálie a laboratorní
materiál. V přípravě jsou 2 veřejné zakázky malého rozsahu pro zajištění pojištění pro FaF UK
v délce trvání 1 rok a zajištění servisu a údržby výtahů.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

