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ZÁPIS
č. 15/2019
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 16. září 2019

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

doc.

Šklubalová,

doc. Cahlíková,

dr.

Siatka,

dr.

Malý,

doc.

Šatínský,

Mgr. Bezouška, Ing. Rudišar, Ing. Drastík, Ing. Chlebková, dr. Kudláčková, Mgr. Valášková,
Ing. Mikešová, dr. Obršál, p. Voříšková
Hosté: Mgr. Dršatová, Ing. Klik, p. Shejbalová, p. Dvořáková, Ing. Polanský, Ing. Hubáček,
p. Vychytilová, p. Opltová

Omluveni:
doc. Sklenářová, doc. Duintjer Tebbens, Mgr. Katerová, Mgr. Handlová, Mgr. Picková

Děkan fakulty
(prof. Šimůnek)
Děkan fakulty přivítal dr. Malého, nového vedoucího katedry sociální a klinické farmacie
a představil JUDr. Obršála, nového vedoucího Útvaru interního auditu.
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Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika, studium
v angličtině/; podklady připravila p. Shejbalová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu vyhovuje žádosti:
•

Splátkový kalendář studentce 5. úseku studia FARM na poplatek, vyměřený rozhodnutím
rektora č. j. POP/UKRUK/8/152156/2019-1 ze dne 15.08.2019. Stanovená částka bude
uhrazena v 7 splátkách, poslední splátka bude uhrazena nejpozději 30. 4. 2020.

•

O přerušení studia studenta, studujícího v 1. roce rozloženého 2. úseku studia FARM.
Student splnil postup do 2. roku rozloženého úseku studia a děkan vyhodnotil důvody
přerušení jako relevantní.

Děkan fakulty nevyhovuje žádosti:
•

Studenta studijního programu FAR, ISP, 1. rok rozloženého 2. úseku studia o možnost
udělení dalšího termínu k vykonání zkoušky z předmětu Farmaceutická botanika II.
Důvod: student má předmět zapsán opakovaně (čl. 6, odst. 1 POS) a v ak. roce 2018/2019
skládal zkoušku neúspěšně třikrát, tj. vyčerpal řádný a dva opravné termíny (čl. 8, odst.
14 SZkŘ UK). Přestože student je v evidenci jako student se speciálními potřebami, tak
nelze umožnit výjimku z předpisů. Dle funkční diagnostiky měl nárok na modifikaci
průběhu studia a konání zkoušek.

Děkan fakulty ukládá:
•

Předsedům komisí pro státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky, obhajoby
diplomových/bakalářských/rigorózních prací, aby důsledně kontrolovali, že na zápisu
(protokolu) o konání zkoušky/obhajoby byl vyplněn i průběh obhajoby/zkoušky, a to
především u obhajoby/zkoušky, u které byl student klasifikován "neprospěl/a" (4).

•

Vedoucím kateder vyhlásit témata bakalářských a diplomových prací. Termín v souladu
s platnými předpisy je nejpozději do konce akademického roku (tzn. do 30. 9. 2019).
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
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fakulty). Minimální počty témat bakalářských a diplomových prací, které budou vypsány
v ak. roce 2019/2020 na jednotlivých katedrách jsou uvedeny v přiložené tabulce. Katedra
analytické chemie, katedra biochemických věd a katedra biologických a lékařských věd
mají doporučení v rámci celkového počtu vypsat v závorce uvedený počet diplomových
prací cíleně pro studenty navazujícího magisterského programu Zdravotnická
bioanalytika:

110
120
130
140
150
160
170
180
190
210
220

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 farmaceutické
analýzy
Katedra farmaceutické technologie
Katedra sociální a klinické farmacie

Počet témat prací/z toho pro ZBN
14
27
14
26 (8)
47 (15)
25 (8)
44
12
30
29
35

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Od 1. 10. 2019 je účinné Opatření rektora č. 25/2019 - Postup při posuzování žádostí
o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem.

•

V souladu s novelou Opatření rektora č. 30/2019 Zavedení a používání průkazů na
Univerzitě Karlově, platí, že studenti průkazy při přerušení nebo ukončení studia nevracejí
(po konzultaci na UK je ukončením myšleno nejen absolvování, ale i zanechání/ukončení
děkanem fakulty při nedokončeném studiu).
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Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Doktorské studium
o Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok
2020/2021.
Termíny všech přijímacích řízení pro akademický rok 2020/2021:

Přijímací řízení
Datum vyhlášení
Uzávěrka přihlášek
Přijímací zkoušky
Náhradní termín přij. zk.

o Původní

návrh

Řádné

Dodatečné

2. 1. 2020
30. 4. 2020
1. - 26. 6. 2020
7. - 17. 7. 2020

2. 5. 2020
31. 7. 2020
17. - 21. 8. 2020
24. – 28. 8. 2020

FaF UK

kódu

ISCED-F

II s nástupem
k 1. 3. 2021
1. 9. 2020
30. 11. 2020
5. – 16. 1. 2021
19. – 23. 1. 2021

pro doktorský

studijní

program

Xenobiochemie a patobiochemie, kterým je 0916 – Farmacie (oproti návrhu
MŠMT, které navrhuje kód jiný, konkrétně 0512 – Biochemie).
•

Kvalifikační řízení
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Jitky Mužíkové, Ph.D.,
v oboru Farmaceutická technologie: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
o Návrh předsedy komise pro jmenovací řízení doc. PharmDr. Karla Šmejkala, Ph.D.,
v oboru Farmakognosie: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení PharmDr. Tomáše Siatky, CSc.,
v oboru Farmakognosie: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D.

•

Věda a výzkum
o Návrh počtu výsledků FaF (celkem 3 z možných 3) odevzdaných v rámci národního
hodnocení vybrané kvalitní výsledky, které budou posouzeny metodou vzdálené
recenze v tzv. Modulu 1 Metodiky M17+.
o Program zasedání Vědecké rady FaF UK dne 8. 10. 2019.
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•

Transfer technologií
o Vyplacení odměny původcům vynálezu: „Zpracovatelský produkt „Sušená jablka“
s vyšším obsahem antioxidačních látek“ dle platných předpisů.

•

Soutěže
o Nominace kandidátky Mgr. Moniky Steklé na Cenu rektora 2019.
o Nominace Ing. Františka Švece, DrSc., na Cenu Františka Běhounka.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Informaci o schválení Ročních hodnocení za rok 2018/2019 všech doktorandů.
Celkem bylo hodnoceno 138 doktorandů, přičemž 118 doktorandů získalo
hodnocení A, 15 hodnocení B a 2 hodnocení byla ukončena stupněm C. Zbývající
3 založená Roční hodnocení byla nakonec ukončena výsledkem X z důvodu
ukončení studia doktorandů.
o Informace a pokyny pro převody do dalších ročníků doktorského studia v novém
akademickém roce byly doktorandům rozeslány v českém i anglickém jazyce
elektronickou poštou dne 12. 9. 2019. Pokyny pro počátek nového akademického
roku byly dne 12. 9. 2019 rozeslány elektronickou cestou sekretářkám kateder,
školitelům doktorandů a předsedům OR.
o Informaci o seminářích pro nové školitele doktorandů, konaných ve dnech
15. 10. a 21. 10. 2019 na RUK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Společná promoce absolventů doktorských studijních programů FaF UK
s absolventy LF HK, se uskuteční dne 28. 11. 2019 ve Velké aule Karolina v Praze.
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. 2019.
o Informaci o aktuálním běhu Vzdělávacího programu pedagogických dovedností,
pořádaném v období od 9. 10. do 4. 12. 2019 v Karolinu v Praze, zveřejněnou
na fakultním intranetu.
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•

Kvalifikační řízení
o Návrh na zahájení jmenovacího řízení doc. PharmDr. Karla Šmejkala, Ph.D.,
v oboru Farmakognosie.
o Návrh na zahájení habilitačního řízení PharmDr. Tomáše Siatky, CSc., v oboru
Farmakognosie.

•

Věda a výzkum
o Informaci

o uzavření

dat

v IS

Věda

vstupujících

do hodnocení

vědy

ke dni 13. 9. 2019.
o Informace o aktualizaci seznamů časopisů z WoS řazených dle ukazatele AIS.
U publikací vydaných v roce 2019 bude pro účely výpočtu odměn za publikační
činnost a rozpočtu programu PROGRES nově použito zatřídění do kvartilů daného
oboru na WoS právě dle ukazatele Article influence score (AIS). Informace byla
rozeslána elektronickou cestou dne 9. 9. 2019.
o Informaci o seminářích SÚKL pro výzkumníky a výzkumná pracoviště, které se
budou konat ve dnech 1. a 8. 10. 2019 v SÚKL v Praze, zveřejněnou na fakultním
intranetu.
o Příspěvek z programu PROGRES na podporu přednášky dr. Jáče (v délce 15 min.)
na konferenci „Euroanalysis 2019“ v Istanbulu v Turecku, přednesené dne
2. 9. 2019, ve výši 10 tis. Kč.
•

Granty a projekty
o Informaci o vyhlášení veřejné mezinárodní soutěže TA ČR BiodivClim Call 2019
v rámci programu Prostředí pro život, zveřejněnou na fakultním intranetu.
Uzávěrka soutěže 5. 11. 2019.
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Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Odměny účastníkům Festivalu vědy 2019, kteří naši fakultu reprezentovali v Praze dne
4. 9. 2019.

•

Farmaceutickou fakultu budou na akci Gaudeamus 2019 – Bratislava reprezentovat
studenti:
o Bc. Ondřej Keresteš
o Adam Reguli

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Výstava Karolinum – dne 12. 9. 2019 proběhla instalace výstavy k 50. výročí založení
Fakulty v historické části Karolina. Vernisáž za účasti rektora proběhne 16. 9. 2019 od
17 hodin.

•

Zahájení akademického roku – letošní zahájení 18. 9. 2019 od 15 hodin bude probíhat
v koridoru FaF a bude spojeno s vernisáží výstavy k 50. výročí založení Fakulty. Zároveň
představíme výstavu plakátů jednotlivých pracovišť ve vitrínách „u Karla“

•

Nové reklamní předměty - nové reklamní předměty jsou vystavené ve vitrínách u šatny
v jižní budově. Zakoupit je zájemci mohou v knihovně. Během září obdržíme dalších 300
aršíků výročních známek a budou také zařazeny do prodeje.

Oblast mezinárodních vztahů:
•

Fond mobility 2019/2 – bylo vyhlášeno podzimní kolo pro podání žádostí o příspěvek
z FM. Fakultní termín byl stanoven na 22. 10. 2019 ve 23:59 hod. – zveřejněno na
intranetu 6. 9. 2019

•

Mezinárodní smlouvy – OZV RUK požaduje do 30. 9. 2019 vyjádření, zda máme nadále
zájem o participaci na mezinárodních smlouvách. Vedoucí kateder se vyjádří, se kterými
pracovišti spolupracují, eventuálně s kým by spolupráci rádi navázali.
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•

Nabídka studijních/výzkumných pobytů v Mexiku – zájemci své žádosti doručí do
16. 9. 2019 do agentury AIA – zveřejněno na intranetu 9. 9. 2019

Napsali o nás:
•

Druhý mozek máme ve střevech – doc. PharmDr. Hronek, Ph.D., byl hostem v Českém
rozhlasu – zveřejněno na intranetu 5. 9. 2019.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich; podklady připravili Ing. Mikešová /Mephared 2/ a Ing. Hubáček /OSREP/)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Mephared 2
•

Na jednání na KHK byla přislíbena finanční pomoc s investicemi (vytvoření sjezdu ze
Zborovské ulice) mimo pozemky UK. Bude potvrzeno smlouvou o smlouvě budoucí.

•

Proběhla jednání k návrhu technologií (fáze návrhu koncepcí), které jsou upřesňovány dle
dodaných podkladů a požadavků ze strany fakult. Na toto jednání navázalo jednání
o dusíkovém hospodářství dne 6. 9., kde byla ve spolupráci s odbornou firmou upřesněna
výše potřebných odběrů a specifikován objem požadované nádrže.

•

Dne 11. 9. proběhla prezentace projektu M2 zaměstnancům obou fakult.

•

Dne 12. 9. proběhla za účasti p. Iana Bogla prezentace na jednání na Výboru pro územní
rozvoj na Magistrátu MHK.

•

V současné době se dokončují podpisy Souhlas pracovišť s dispozičním řešením.

•

Rektorát UK informoval, že z programu 133 240 bude podpořen projekt Novostavba
Centrální budovy Kampusu UK.

•

Byly zveřejněny webové stránky www.kampushk.cuni.cz včetně 6-minutového
presentačního videa, k dispozici u týmu M2 je roll-up a letáky.

9

OSREP
•

STARSS – OP VVV
o Na 12. 10. 2019 plánován odborný seminář s názvem Propojení výzkumu na FaF
UK s praxí – zkušenosti absolventů Ph.D. studia.
o Dne 13. 9. 2019 vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění prostor
konference pořádané ve dnech 25.-26. 11. 2019.

•

EFSA-CDN – OP VVV
o V řešení jsou nové požadavky na pořízení přístrojů z úspor.
o Dne 4. 9. 2019 byl dodán fluorimetr výzkumnému programu 2.
o V řešení jsou návštěvy zahraničních hostů v rámci per-diems. Jedná se
o prof. Caroline Austin (University of Newcastle upon Tyne) a prof. Briana
Hasinoffa (University of Manitoba), kteří byli pozváni na FaF za účelem přednášky
a jednání v rámci projektu EFSA-CDN.
o Dále za účelem přednášky na akci workshop Mathematics Meet Pharmacy 2019
(23.-24. 9. 2019) přijal pozvání na FaF prof. José Augusto Mendes Ferreira
(Universidade de Coimbra) a doc. Trine Meldgaard Lund (University of
Copenhagen).
o Dne 3. 9. 2019 proběhlo jednání ohledně optimalizace nastavení DNS mezi OSREP,
Správním oddělením a KACH. Dosavadní způsob je relativně časově
i administrativně náročný. Budou kontaktovány další fakulty UK s cílem využít
jejich zkušenosti. Další možností je příprava tzv. rámcových smluv na častěji
objednávané položky.

•

InoMed – ITI – OP VVV
o V realizaci výběrové řízení s názvem Dodávka IT vybavení pro Farmaceutickou
fakultu v Hradci Králové v rámci projektu InoMed, termín pro podání nabídek
20. 9. 2019.
o Byl zahájen sběr požadavků, které se budou soutěžit v rámci DNS.
o Probíhá příprava 1. konference projektu, termín: 31. 10. - 1. 11. 2019.
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o Dne 9. 9. 2019 proběhla porada administrativního týmu a garantů projektu ze
všech zapojených institucí (FaF UK, LF UK a FN HK) týkající se zhodnocení průběhu
podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za 1. monitorovací období a plán
aktivit na další období.
•

DS Fafík II. – OP Z
o Dne 6. 9. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na novou náhradní pečující osobu,
která by zastoupila v případě nemoci či dovolené stávající chůvy.
o Aktuální obsazenost skupiny je 90 %.

•

HEPIN – Udržitelnost
o Dne 10. 9. 2019 byla schválena 5. Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu. Tímto
končí udržitelnost tohoto projektu.

•

IRP
o Podlimitní veřejná zakázka s názvem: „UK - FaF - Aktivní prvky III“ byla zahájena
dne 5. 8. 2019. Dne 5. 9. 2019 nabyla účinnosti kupní smlouva uzavřená se
společností Networksys a.s.

Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Nový Řád výběrového řízení UK s účinností od 1. 1. 2020 je zveřejněn v českém i anglickém
jazyce na webu UK (anglická verze pod názvem The competitive hiring proces code of
Charles University).
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili Ing. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna v rámci Univerzity Karlovy
o Rektor UK vydal Opatření rektora (OR č. 31/2019) umožňující zaměstnancům UK
čerpat max. 3 dny zdravotního volna (tzv. sick days) ročně.
o V návaznosti na toto opatření bude zpracován návrh opatření děkana, které bude
upravovat podmínky čerpání zdravotního volna na FaF UK.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Vnitřní a interní předpisy
o Připravují se návrhy dvou opatření děkana, která upraví výuku prováděnou
studenty PGS a jejich odměnu, tj. Opatření děkana k podmínkám výuky studenty
PGS a Opatření děkana, kterým se stanoví výše stipendia za výuku studenty PGS,
tj. podmínky pro přiznávání stipendií na FaF UK.
o Připraven je návrh Opatření děkana k provádění doplňkové činnosti; bude
rozeslán příslušným proděkanům k připomínkování.
o Návrh opatření děkana pro výkon vnitřního auditu na FaF UK; bude rozeslán
členům rozšířeného kolegia.
o Návrh organizačního pokynu k postupu při zahraniční pracovní cestě; po
zapracování připomínek členů kolegia děkana bude návrh rozeslán členům
rozšířeného kolegia.

•

Veřejné zakázky
o Opakovaná nadlimitní veřejná zakázka s názvem: „Dokumentační systém pro
molekulární biologii II“ byla zahájena dne 26. 8. 2019 s předpokládanou hodnotou
909.090 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 9. 2019.
o Připravujeme vyhlášení VZMR s názvem: „Pojištění FaF UK – rok 2020“.
V současné době IPTO aktualizuje seznam majetku k pojištění.
o Dne 13. 9. 2019 vyhlášeno DNS na chemikálie – skladové položky.
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•

Čištění části VZD potrubí
o Na fakultě bylo dokončeno čištění části odtahů u digestoří.
o Proběhlo vyčištění VZD přívodního potrubí do praktikáren na budově JIH.
o Do konce září dodavatelská firma provede sondy ve vybraných VZD potrubí za
účelem zjištění jejího stavu.

•

Objekt Loděnice v Malšovicích
o Od Mgr. Milana Hanuše, který zastupuje vodní skauty při jednání o objektu
Loděnice, jsme obdrželi nové varianty řešení spolupráce mezi FaF UK a Junákemčeským skautem.
o Navrhované varianty budou projednány na společné schůzce se zástupci vedení
skautů a FaF UK.

•

Kontrola České inspekce životního prostředí
o Z České inspekce životního prostředí jsme obdrželi Oznámení o zahájení kontroly
zaměřenou na ochranu žijících ptáků v souvislosti s nárazy ptáků do prosklených
částí budovy, konkrétně spojovacího tunelu mezi budovami fakulty.
o Kontrola se uskuteční dne 24. 9. 2019 v 10:00 hodin za přítomnosti statutárního
zástupce, případně jiné zmocněné osoby.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

