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ZÁPIS
č. 17/2018
z jednání kolegia děkana 29. října 2018

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

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


Studentky 1. úseku studia ZBP o prodloužení přerušení studia a studium povoluje přerušit
do 30. 9. 2021, tzn. do maximální doby studia. Studentka nastoupila ke studiu dne
02. 09. 2015 a v ak. roce 2015/2016 splnila podmínky pro postup do 2. úseku studia. Nyní
má přerušené studium od 27. 10. 2016 doposud.

Děkan fakulty nevyhovuje žádosti:


Studentky 5. úseku studia FAR o vyškrtnutí předmětu Lékárenství, který si studentka
zapsala pro ak. rok 2018/2019.

Děkan fakulty schvaluje:


Závěr ohledně odvolání, které podala studentka 2. úseku studia FAR proti rozhodnutí
děkana čj. UK FaF/124846/2018 o nepovolení přerušení studia. Odvolání bylo projednáno
a původní rozhodnutím děkana, kterým byla možnost přerušení studia zamítnuta, se
potvrzuje. Proto bude odvolání studentky postoupeno k dalšímu řízení rektorovi UK.



Termíny a místa konání sportovních kurzů, navržené vedoucím KTV Mgr. Jiřím Bezouškou.
U těchto kurzů je předpoklad, že budou KTV v ak. roce 2018/2019 pořádány:
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o Zimní sportovní kurz - termín: 12.2. - 18. 2. 2019, místo konání: Rakouské Alpy, oblast
Molltal.
o Letní sportovní kurz - termín: 6. 7. -14. 7.2019, místo konání: Sportovní areál
Univerzity Karlovy, Horní Poříčí.
o Cyklistický sportovní kurz - termín: 31. 8. - 8. 9. 2019, místo konání: Nové Mlýny.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 28. srpna 2018 č. j. UKRUK/112607/2018-16,
kterým Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění uskutečňovat na naší fakultě
akademicky zaměření bakalářský studijní program LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
VE ZDRAVOTNICTVÍ v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory (100 %) se standardní dobou
studia 3 roky, v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština. Platnost
je udělena do 28. srpna 2028. Studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
obsahově nahrazuje stávající studijní program Zdravotnická bioanalytika, studijní obor
Zdravotní laborant. Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení je odůvodněno tím, že se jedná
o tradiční studijní program, připravující na regulované povolání. Rada pro vnitřní
hodnocení UK požaduje předložení kontrolní zprávy v roce 2019 (do 30. 6. 2019), týkající
se doplnění chybějících studijních opor pro 2. a 3. ročník výuky studijního programu
v kombinované formě studia.



Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení ze dne 28. srpna 2018 č. j. UKRUK/112607/2018-15,
kterým Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění uskutečňovat na naší fakultě
akademicky zaměřený magisterský studijní program FARMACIE v oblasti vzdělávání
Farmacie (100 %) se standardní dobou studia 5 roky, v prezenční formě studia, s jazykem
výuky čeština a angličtina s oprávněním konat státní rigorózní zkoušku a udělovat titul
PharmDr. Platnost je udělena do 28. srpna 2028. Studijní program Farmacie obsahově
nahrazuje stávající studijní program Farmacie, studijní obor Farmacie. Usnesení Rady
pro vnitřní hodnocení je odůvodněno tím, že se jedná o tradiční studijní program, který je
kvalitní a dobře personálně zajištěný.

Studium v anglickém jazyce
Děkan fakulty schvaluje:


Návrh pravidel pro přijímání uchazečů do studijního programu Farmaceutické vědy.
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Aktuální počet nově zapsaných nových studentů 1. ročníku 2018/2019 je 49; 11 studentů
je opakujících, tedy v prvním úseku studuje 60 studentů.

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


Doktorské studium
o Náklady, které vznikají studentům v souvislosti se zapojením do projektů a s cestou
studenta v rámci schváleného projektu budou kompenzovány jako dosud formou
navýšení stipendia a budou v projektech vedeny v položce „ostatní výdaje“.



Granty a projekty
o Administraci projektu NCK1 TAČR, jehož spoluřešitelem bude prof. Pávek, bude
zajišťovat Ing. Martina Doležalová.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Doktorské studium
o Aktualizace

výhledu

plánu

nových

akreditací

DSP

(Bioorganická

chemie,

Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie, Xenobiochemie a patobiochemie,
Farmakologie a toxikologie – březen 2019 VR FaF UK). Zcela nový DSP Fyzikální
farmacie bude řešen v souladu s harmonogramem MEPHARED 2.
o Povinnost pojištění vyjíždějících studentů. V projektech GA UK patří pojištění
do ostatních nákladů.
o Informace ze setkání předsedů oborových rad LF HK a FaF UK v rámci koordinační rady
č. 8 dne 26. 10. 2018.
o Informaci o semináři pro nové školitele doktorandů, konaného dne 13. 11. 2018
na RUK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
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o Informaci

o vyhlášení

10. ročníku

prestižní

letní

školy

LERU,

konané

ve dnech 14. – 19. 7. 2019 v Edinburghu, zveřejněnou na fakultním intranetu.


Věda a výzkum
o Nominace kandidátů do hodnotících panelů GA ČR. Uzávěrka návrhů na GA ČR je
30. 11. 2018. Výzva k nominacím kandidátů na VO byla předána všem interním členům
Vědecké rady fakulty a vedoucím skupin PROGRES.
o Nominace kandidátů do Odborného orgánu hodnotitelů RVVI. Uzávěrka návrhů
na RUK je 23. 11. 2018. Výzva k nominacím kandidátů na VO byla předána všem
interním členům VR.



Granty a projekty
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže TA ČR - THÉTA pro podání návrhů projektů,
zveřejněnou na fakultním intranetu. Termín uzávěrky je 29. 11. 2018, termín
pro podání návrhů projektů ke kontrole na VO je 19. 11. 2018.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Kolegium děkana schvaluje:


Kam po maturitě – placená inzerce v časopise, který se ke studentům dostane v lednu
2019.



Rádio Černá Hora – placená reklama – odvysílání spotů s pozvánkou na Den otevřených
dveří.



Příspěvky z fondu Internacionalizace – Ukazatel D – pro pracovníky kateder 170 a 160
v celkové výši 35 000,- Kč.
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Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Instagram – v nejbližší době bude spuštěn instagramový účet fakulty. Přispívat do něj
budou vybraní 4 studenti. O jejich nominaci byl požádán p. J. Kunrt.



Ve dnech 23. – 26. 10. 2018 proběhla v Brně akce GAUDEAMUS – naši fakultu zastupovali
studenti Josef Kunrt a Ondřej Keresteš, dále pí Marcela Jeřábková. Náš stánek navštívilo a
zájem o studium projevilo okolo 200 studentů.



26. 10. 2018 zasedal přípravný výbor pro oslavy 50. výročí založení FaF.
Hlavní oslavy proběhnou 19. 10. 2019 – jedná se o sobotu, kdy bude dopoledne probíhat
Den otevřených dveří na fakultě + pro zájemce zájezd na Kuks. Večerní program proběhne
v Petrof Gallery.
Bylo schváleno logo akce.
Byla schválena realizace výstavy o historii fakulty v Karolinu – rozsah a termín bude
upřesněn (M. Jeřábková).
Byl schválen vznik sborníku – texty do něj připraví doc. Dohnal, redakčně zajišťuje
M. Jeřábková.
Bylo schváleno vytvoření zvláštní webové stránky k výročí.
Bylo schváleno umístění posteru na budovu fakulty s logem výročí.
Další schůzka přípravného výboru se koná 30. 11. 2018 v 8.00 hod. v zasedací místnosti
děkanátu.



Dětská skupina Fafík stále nabízí volná místa – nabídka byla odeslána také na UHK, LF a
Krajský úřad.

Oblast mezinárodních vztahů:


Výměnné pobyty v ZS 2019/2020 v rámci meziuniverzitních dohod s univerzitami
v Austrálii a JAR – zveřejněno na intranetu 16. 10. 2018.



Newsletter Informačního, poradenského a sociálního centra UK – říjen 2018, zveřejněno
na intranetu 22. 10. 2018.

6

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Mephared 2


Vyjednávání s MŠMT
o Termín schůzky zatím nestanoven. Stále jsou aktuální všechny čtyři varianty stavby.



ERDF projekt (stavba)
o Dne 29. 10. proběhla pracovní schůzka s FNHK ohledně budoucí dopravní obslužnosti
území.
o Ing. Hon a Ing. Brácha zpracují pro projektanty Bogle Architects ucelený Manuál
k výstavbě Kampusu, kde budou zakresleny všechny sdělené požadavky a navrhnutá
schémata.

OSREP


DSP a MOLABI-PL (prof. Opletal) – OP VVV
o MOLABI-PL: V realizaci VZ na dodávku chromatografu.



Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků UK – OP VVV
o Pro poslední neobsazenou pozici mobility 3-FAF-KFCHFA je v přípravě výběrové řízení.



STARSS – OP VVV
o Přístroj 2D-UHPLC úspěšně dodán a nainstalován.
o Veškeré plánované investice v projektu zakoupeny a nainstalovány.
o Ve dnech 25. 11. – 27. 11. 2018 proběhne 2nd STARSS Conference on Separation
Science.



EFSA-CDN – OP VVV
o Doposud nebyly obsazeny všechny odborné pozice do projektu.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Preparativní chromatograf s ELSD a UV detekcí.
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o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Fluorimetr, ve fázi příjmu nabídek.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Digitální PCR cyklér, ve fázi příjmu nabídek.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Peptidový syntetizátor, ve fázi příjmu nabídek.
o V realizaci VZ s názvem EFSA-CDN – Lyofilizátor, ve fázi příjmu nabídek.
o Dne 25. 10. 2018 vyhlášena VZ s názvem EFSA-CDN – Instrumentace
pro superkritickou fluidní extrakci (SFE).
o Dne 25. 10. 2018 vyhlášena VZ s názvem EFSA-CDN – Instrumentace
pro ultravysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii (UHPSFC).
o Veřejná zakázka EFSA-CDN – NMR Spektrometr bude vyhlášena.
o Dne 23. 10. 2018 byl instalován přístroj pro měření velikosti částic pro experimentální
použití.
o Dne 23. a 24. ledna 2019 proběhne Postgraduální konference na FaF UK pod záštitou
projektu EFSA-CDN.


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ – OP VVV (tzv. „Rychlovýzva“)
o V realizaci VZ na spirometr.



InoMed – ITI – OP VVV
o Projekt dne 22. 10. 2018 splnil podmínky závěrečné fáze ověření způsobilosti.
o V nejbližší době by měla zasednout hodnotící komise a zveřejnit finální verdikt.
o Bylo upraveno bodové hodnocení:





1. hodnotitel udělil 114 bodů ze 140 možných (minimum 95 bodů).



2. hodnotitel udělil 120 bodů ze 140 možných (minimum 95 bodů).

DS Fafík I. – OP Z
o Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu bude zpracována do konce října 2018.



DS Fafík II. – OP Z
o Aktuálně realizována propagace za účelem doplnění kapacity – inzerce na intranetu,
stránkách Fafíku, FB FaF UK, osloveny subjekty UHK, LF, Krajský úřad.



ICM Erasmus+ (kreditová mobilita)
o Schválena žádost FaF UK o financování mobilit s Austrálií (University of Melbourne) a
Brazílií (Universidade Federal de Uberlandia) v rámci celouniverzitního projektu
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(žádost připravovala KACH). Kontaktní osobou na FaF je Mgr. Holmanová (OSREP).
Projektové období 1. 6. 2018 - 31. 7. 2020.
o Blíží zveřejnění nové Výzvy programu Erasmus+, Mezinárodní kreditová mobilita
pro rok 2019. Informace předána e-mailem vedoucím kateder dne 26. 10. 2018,
termín předložení projektů byl stanoven na 5. 2. 2019.


Národní centrum kompetence – projekt Personalizovaná medicína – diagnostika
a terapie – TA ČR
o Dne 19. 10. 2018 proběhlo vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže programu
na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra
kompetence 1.
o Žadatel projektu je ÚOCHB, jedním z partnerů je i FaF UK v HK, garant projektu
prof. Pávek, organizačně zabezpečí Vědecké oddělení FaF.
o Pořadí projektu: 2. – 3. místo z 13 podpořených, celkem 17 přihlášek do soutěže.

Personální záležitosti:
Kolegium děkana bere na vědomí:


prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. v souvislosti se svým zvolením primátorem
města Hradce Králové rezignuje na funkci vedoucího Katedry organické a bioorganické
chemie. Vedení fakulty děkuje prof. Hrabálkovi za jeho dlouholetou vynikající práci pro
fakultu a katedru, přeje mu hodně zdaru a těší se na další spolupráci.



prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. bude od 1. 11. 2018 pověřen dočasným vedením Katedry
organické a bioorganické chemie.


Výběrové řízení
o Výběrové řízení na pozici akademického pracovníka/ce pro Katedru farmaceutické
technologie se uskuteční dne 20. 11. 2018 v 13:00 hod ve velké zasedací místnosti
děkanátu fakulty. Komise výběrového řízení:
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Katedra
předseda
farmaceutické prof. RNDr.
Petr Solich,
technologie
CSc.

AS FaF
prof. PharmDr.
František Štaud,
Ph.D.

doc. PharmDr.
Jaroslav Roh,
Ph.D.

doc. PharmDr.
Zdeňka
Šklubalová, Ph.D.

PharmDr. Eva
Šnejdrová,
Ph.D.

o Vyhlášení výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce Katedry
farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy. Inzerce bude zveřejněna na veřejně
dostupných internetových stránkách fakulty a na úřední desce.
o Vypsání výběrového řízení na pozici ekonom-ka/finanční analytik-čka – Oddělení
strategického rozvoje a evropských projektů.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan po projednání v kolegiu schvaluje


Pronájem kantýny
o Prodloužení pronájmu kantýny s paní Monikou Orlovskou od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2021 a to za stejných podmínek dle stávající smlouvy.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Informace z porady tajemníků ze dne 18. 10. 2018
o Cestovné studentů – ekonomický odbor RUK vypracoval metodiku účtování – možné
tři způsoby řešení a je na fakultě, který způsob bude preferovat.
o Veřejná zakázka na ekonomický informační systém – vyhlášena.
o PROGRES – pokud bude tvořen za rok 2018 fond účelově určených prostředků (FÚUP),
musí být čerpán v následujícím roce.



Evidence pracovní doby
o Na základě spolupráce s externí pracovnicí, Ing. Gabrielou Rathouzskou, která se
specializuje na oblast pracovního práva a problematiku nastavení a evidence pracovní
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doby, byly vypracovány dokumenty „Rozvržení pracovní doby dle pozic“, „Dohoda
o práci přesčas“ a „Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele“.
o Tyto dokumenty byly předány k prvnímu posouzení proděkanovi pro vnitřní
záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty prof. RNDr. Petru Solichovi,
CSc.
o Dokumenty „Rozvržení pracovní doby dle pozic“ a „Dohoda o práci mimo pracoviště
zaměstnavatele“ budou v případě schválení zapracovány do interního předpisu
k evidenci pracovní doby na FaF.


Celouniverzitní pojištění
o UK Plánuje přípravu celouniverzitní zakázky na pojišťovací služby, cílem které je
zabezpečit pojištění všech součástí univerzity centrálně. Mělo by tím dojít k finanční
úspoře díky úsporám z rozsahu, synergickým efektům i časové, protože se fakultám
centrálním řešením odebere část administrativy. Výběru pojišťovny bude předcházet
celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele. Pracovní skupina plánuje
výběr uskutečnit nejdřív pro rok 2020.



Stav nákupu pozemků u posluchárny C
o Kupní smlouva na nákup pozemků u posluchárny C byla podepsána, kupní cena je
uhrazena. Po úhradě kupní ceny se prodávající (Středisko společných činností AV ČR)
zavázal neprodleně podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.



Stav nákupu pozemků Zámostí
o Kupní smlouva na nákup pozemků v Zámostí je podepsána. V současné době se
na Ministerstvu financí ČR projednává schvalovací doložka. Dle vyjádření právního
odboru RUK je domluveno s odpovědným pracovníkem na MF ČR, že schvalovací
doložka bude schvalována přednostně.



Veřejná komunikace u Pajkrovy flošny
o Od stávajícího náměstka primátora PaedDr. Jindřicha Vedlicha jsme obdrželi dopis,
ve kterém nás informuje, že naši žádost o rekonstrukci komunikace u Pajkrovy flošny
předá svému nástupci a požádá ho o přípravu realizace této akce.



Prověrka BOZP a prohlídka PO
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o Pravidelná prověrka BOZP a požárně preventivní prohlídka PO bude provedena
na budovách Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové dne 27. 11. 2018.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

