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UKFaF/5167/2021-3

ZÁPIS
č. 3/2021
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 8. února 2021
Jednání probíhala on-line na platformě Skype for Business/MS Teams.

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud, Ing. Vlčková,
Mgr. Bezouška, prof. Cahlíková, doc. Duintjer Tebbens, Mgr. Handlová, Ing. Chlebková,
Mgr. Katerová, doc. Macáková, doc. Malý, Ing. Mikešová, JUDr. Obršál, Mgr. Picková, Ing. Rudišar,
doc. Šatínský, doc. Šklubalová, dr. Valášková, prof. Wsól, prof. Zimčík
Hosté: Mgr. Dršatová, p. Dvořáková, Ing. Hubáček, dr. Klik, Ing. Navrátilová, Ing. Polanský,
p. Vychytilová, p. Opltová

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/Laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví/Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví/Pharmacy;
podklady připravila Ing. Navrátilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Ve spolupráci s RUK byly rezervovány termíny bakalářských, magisterských a rigorózních
promocí pro AR 2020/2021.

Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Odměny za rigorózní řízení byly v minulosti upraveny v Opatřením děkana č. 3/2011.
Pro neaktuálnost se toto ruší Opatřením děkana č. 02/2021. Nové odměny za rigorózní
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řízení jsou nastaveny s okamžitou účinností, tj. platí pro všechny odměny, které budou
vypláceny po datu schválení nové výše KD (viz příloha na konci zápisu).
•

Udělení jednorázových stipendií za vynikající sportovní výsledky, dosažené v roce 2020.
Žádosti studentů posoudila komise k tomu stanovená. Stipendium získali tři studenti.

•

Udělení jednorázového stipendia v případech zvláštního zřetele hodných za rok 2020
jednomu studentovi.

•

Období pro konání SZZK a obhajoby bakalářských a diplomových prací v akademickém
roce 2020/2021 pro magisterský studijní program Farmacie, bakalářský studijní program
Zdravotnická bioanalytika, navazující magisterský studijní program Zdravotnická
bioanalytika:
o SZZK

24. 5. – 28. 5. 2021; 7. 6. – 11. 6. 2021.

o Obhajoby DP, BP - 31. 5. – 4. 6. 2021.

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Kvalifikační řízení
o Návrh předsedy komise pro habilitační řízení RNDr. Pavla Coufalíka, Ph.D. (z AV ČR),
v oboru Analytická chemie: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (FaF UK).

•

Věda a výzkum
o Návrh nového složení Komise pro etiku ve výzkumu FaF UK: prof. PharmDr. Petr
Pávek, Ph.D. (předseda), doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D., doc.
PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., doc. PharmDr.
Jaroslav Roh, Ph.D., prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.,
a prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
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•

Granty a projekty
o Návrhy oprávněných osob pro zajištění opatření rektora č. 24/2018 Evidence tvůrčí
činnosti, ve znění opatření rektora č. 18/2020, v rámci evidence aktivit:
▪

Koordinátor: Ing. Miroslav Rydval.

▪

Zástupce koordinátora: RNDr. Václav Koula.

▪

Další osoba oprávněná k přístupu v rozsahu koordinátora: Mgr. Dita Dršatová,
Ing. Martin Hubáček.

▪

Referent projektů CEP: Ing. Martina Doležalová, Ing. Lucie Geniková,
Mgr. Zuzana Holmanová, Ing. Pavlína Janišová, Ludmila Melzerová, Dis.,
Ing. Petra Štěpánková.

▪

Referent projektů z podpory SVV: Renáta Neznámá, Tereza Nováková.

▪

Referent projektů institucionální podpory: Renáta Neznámá, Tereza Nováková.

▪

Referent mezinárodních projektů VaV: Ing. Martina Doležalová, Ing. Lucie
Geniková,

Mgr. Zuzana

Holmanová,

Ing. Pavlína

Janišová,

Ludmila

Melzerová, Dis., Ing. Petra Štěpánková.
▪

Referent projektů OP ve VaV: Ing. Martina Doležalová, Ing. Lucie Geniková,
Mgr. Zuzana Holmanová, Ing. Pavlína Janišová, Ludmila Melzerová, Dis.,
Ing. Petra Štěpánková.

▪

Referent smluvního výzkumu: Renáta Neznámá, Tereza Nováková.

▪

Referent ostatních českých projektů VaV: Ing. Martina Doležalová, Ing. Lucie
Geniková,

Mgr. Zuzana

Holmanová,

Ing. Pavlína

Janišová,

Ludmila

Melzerová, Dis., Ing. Petra Štěpánková.
▪

Referent podpory de minimis: Pavlína Hynková.

▪

Referent účasti ve výzkumných infrastrukturách: Renáta Neznámá, Tereza
Nováková.

▪

Referent licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Renáta Neznámá, Tereza
Nováková.
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▪

Referent interních projektů z prostředků OP: Ing. Martina Doležalová, Ing. Lucie
Geniková,

Mgr. Zuzana

Holmanová,

Ing. Pavlína

Janišová,

Ludmila

Melzerová, Dis., Ing. Petra Štěpánková.
▪

Osoba oprávněná ke čtení záznamů všech agend: členové kolegia, pracovníci
EO a PaM.

•

Soutěže
o Návrh na další nominaci do soutěže o Cenu primátora města za studentskou tvůrčí
práci - PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Věda a výzkum
o Informaci o závěrečné hodnotící zprávě UK a FaF v modulech M3-M5 hodnocení
výzkumných organizací podle národní Metodiky M17+. UK byla ohodnocena
v modulu M4-Viabilita stupněm „Very Good“ a v modulu M5-Strategie a koncepce
„Excellent“. Modul M3-Společenská relevance byl hodnocen po součástech, FaF UK
obdržela hodnocení „Very good“ (druhé nejlepší). Stupněm „Excellent“ byly
hodnoceny dvě součásti UK, deset součástí UK stupněm „Very good“, sedm
stupněm „Good“ a dvě stupněm „Average“.
o Informaci o vložení vyjádření FaF UK k závěrečné fakultní zprávě Rady
pro hodnocení tvůrčí činnosti na UK do IS Věda dne 4. 2. 2021.
o Na FaF UK

proběhla

ve dnech

27. - 28. 1. 2021

11. postgraduální

a postdoktorandská vědecká konference FaF UK, na které vystoupilo se svými
příspěvky 120 aktivních účastníků, z nichž bylo 94 studentů doktorského studia FaF
a 16 postdoktorandů a mladých vědeckých pracovníků FaF. Vedení fakulty děkuje
organizátorům v čele s doc. PharmDr. Petrem Chocholoušem, Ph.D., dále všem
předsedajícím sekcím a aktivním účastníkům konference za velmi kvalitní
prezentace. Aktivním účastníkům z řad doktorandů FaF bude vyplaceno
stipendium.
o Informaci o správě výzkumných dat na UK, zveřejněnou na fakultním intranetu.
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•

Granty a projekty
o FaF UK podala 33 dílčích zpráv projektů GA UK s žádostí o pokračování na rok 2021
prostřednictvím webové aplikace.
o FaF UK odeslala 5 průběžných zpráv projektů SVV za rok 2020 společně
se závěrečnou fakultní zprávou o 5 projektech SVV a 44 projektech GA UK řešených
na FaF UK v roce 2020 (z toho 11 závěrečných a 33 pokračujících projektů GA UK).
o FaF UK podala návrh finančních prostředků pro 5 stávajících projektů Specifického
vysokoškolského výzkumu pro rok 2021 v celkové výši 4,334 mil. Kč.
o FaF UK odeslala průběžné zprávy projektů PRIMUS za rok 2020 (hl. řešitelky:
doc. Čečková a doc. Nováková).
o FaF UK odeslala závěrečnou zprávu minigrantu 4EU+ (hl. řešitel: doc. Duintjer
Tebbens).

•

Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže o Cenu Miloslava Petruska za prezentaci. Termín pro
dodání návrhů na Vědecké oddělení je do 18. 2. 2021, pro zaslání návrhů na RUK je
do 28. 2. 2021.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková)
Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
•

Prof. M. Doležal se stal opět členem od února 2021 nově jmenované Vědecké rady MZd
ČR, nejbližší zasedání je plánováno na 25. 2. 2021.

•

Mezinárodní 49. konference SAL 2021 proběhne online formou 16. - 17. 9. 2021, bude se
jednat o společnou akci FaF a ČFS ČLS JEP.
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•

Den otevřených dveří – dne 3. 2. 2021 proběhl DOD spojený s Jednodenní juniorskou
Univerzitou Karlovou, tentokrát zaměřený na slovenské uchazeče. DOD sledovalo online
115 uživatelů. Na JJUK bylo přihlášeno 126 studentů.

•

FARMAKOS 2021 – byla zveřejněna druhá sada úloh Farmaceutického korespondenčního
semináře. Řešitelé mohou své práce posílat do 14. 3. 2021. Zveřejněno na intranetu
1. 2. 2021.

•

Od letošního letního semestru se bude společnost Aeskulab podílet na výuce nového
předmětu „Bioanalytické metody v klinické praxi, laboratorní management, v oboru
„Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví“. Garantem předmětu je
doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D., Propagace společnosti AESKULAB bude
předmětem připravované sponzorské smlouvy.

Oblast mezinárodních vztahů
•

UNICA Student Conference 2021 – Odbor zahraničních vztahů vyhlašuje výběrové řízení
pro studenty posledních ročníků bakalářského studia, studenty jakéhokoliv ročníku
magisterského studia a studenty PGS na účast na konferenci, která proběhne
18. – 21. 7. 2021 v Lisabonu. S přihlédnutím k aktuální situaci bude konference online
nebo prezenčně. Zveřejněno na intranetu 28. 1. 2021.

•

Fond mobility jarní kolo 2021 – bylo vyhlášeno jarní kolo pro podávání žádostí o příspěvek
z Fondu mobility 1. 2. – 31. 3. 2021. Žadatelé mohou vyplňovat své přihlášky v online
aplikaci – fakultní termín pro podání žádosti je 17. 3. 2021 ve 23:59. Zveřejněno na
intranetu 4. 2. 2021.

•

Fond na podporu strategických partnerství 2021 – za Farmaceutickou fakultu byl podán
jeden návrh projektu.

•

Stipendia na základě mezinárodních smluv do Polska – studenti BSP, MSP a DSP mohou
žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 2–10 měsíců.
Akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt
v délce 1–5 měsíců. Dále je možné využít nabídku účasti na letním kurzu. Termín podání
žádostí na AIA je do 16. 2. 2021. Zveřejněno na intranetu 26. 1. 2021.

•

Stipendium na základě mezinárodních smluv na Slovensko – Slovensko nabízí
10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Délka pobytu se
pohybuje v rozmezí 3 až 10 měsíců. Akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci mohou
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žádat o jedno z pěti stipendijních míst určených pro přednáškové nebo výzkumné pobyty.
Délka pobytu je 2 týdny. Zájemci mohou podat přihlášku e-mailem do 19. 2. 2021 přímo
do agentury AIA. Zveřejněno na intranetu 1. 2. 2021.
•

European Personell Selection Office (EPSO) hledá ambasadory z řad studentů, kteří zvyšují
povědomí o možnostech práce pro evropské instituce. V současné době se hledá zájemce
o ambasadora pro období 2021/2022, ideálně student 2. ročníku. Vybraní uchazeči budou
pozvaní na školení, které proběhne v říjnu 2021 online nebo prezenčně. Bude osloven
studentský spolek, aby navrhl kandidáta na tuto posici, kterou od r. 2019 zastává
PharmDr. Martin Juhás, nyní student 3. ročníku DSP.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich; podklady připravil Ing. Hubáček /OSREP/)
Kolegium děkana bere na vědomí:
OSREP
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY
•

AZV MZČR
o FaF UK odeslala datovou schránkou 1 závěrečnou zprávu a Implementační plán
projektu AZV (prof. Nachtigal).

•

GA ČR
o FaF UK odeslala datovou schránkou 3 závěrečné zprávy projektů GA ČR: 1 zpráva
standardního projektu (prof. Šimůnek), 2 zprávy s odloženým hodnocením
(juniorský projekt doc. Matouškové a standardní projekt prof. Zimčíka), a na
1 zprávě standardního projektu GA ČR (prof. Mladěnka) se podílí (hl. řešitel požádal
o prodloužení lhůty hodnocení výsledků).
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EVROPSKÉ PROJEKTY, STRUKTURÁLNÍ FONDY
•

EFSA-CDN – OP VVV
o 27. – 28. 1. 2021 proběhla PGS konference pod záštitou projektu EFSA-CDN.

•

INOMED
o Dne 15. 1. 2021 byla výzkumným záměrem č. 2, pod vedením doc. Roha
a doc. Štěrby, podána mezinárodní patentová přihláška.
o Dne 28. 1. 2021 proběhla online porada užšího projektového týmu.

•

ESF I – OP VVV
o V následujících týdnech bude probíhat příprava podkladů pro poslední závěrečnou
zprávu o realizaci a žádost o platbu. Termín odevzdání na RUK je 1. 3. 2021.

•

IP 2019-2020
o Dne 29. 1. 2021 na RUK odeslána Úplná zpráva o plnění stanovených cílů IP část B
(vnitřní soutěž) za FaF UK.

•

DS FAFÍK III
o Od 29. 1. – 5. 2. 2021 byla dětská skupina uzavřena z důvodu pozitivního testu na
covid-19. Provoz dětské skupiny by měl být obnoven 8. 2. 2021.

•

Grantová schémata na UK – OP VVV (Program START)
o Dne 2. 2. 2021 projednala univerzitní komise jednotlivé externí posudky
a odsouhlasila konečné pořadí 297 projektů v programu START. Po schválení
kolegiem rektora budou výsledky vyhlášeny v druhé polovině února 2021.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
•

FaF UK podala návrh projektu H2020 Green Deal, hlavním navrhovatelem za FaF UK je
prof. Nováková L. Na návrhu se podílí 8 partnerů z 5 zemí (ČR, Maďarsko, Rakousko,
Slovensko a Slovinsko).

•

Koordinátorem projektu je Technical University Wien, Rakousko.

9

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

Výběrové řízení
o Výsledek výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/ce katedry
farmakologie a toxikologie. Na výše uvedenou pozici byl vybrán PharmDr. Tomáš
Smutný, Ph.D. – úvazek 0,2 zák. pracovní doby.
o Vypsání výběrového řízení na pozici laboranta/laborantky katedry farmaceutické
chemie a farmaceutické analýzy v úvazku 1,0 zák. pracovní doby.
o Vypsání výběrového řízení na pozici laboranta/ky katedry farmaceutické
technologie v úvazku 1,0 zák. pracovní doby.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili Ing. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Návrh na zřízení Oddělení informačních systémů
o Kolegium děkana projednalo a schválilo návrh zřízení samostatného oddělení
v rámci organizační struktury děkanátu - Oddělení informačních systémů. Náplní
činnosti oddělení bude agenda rozvoje a správy informačních systémů, která byla
dosud vedena pod Správním oddělením.
o Oddělení bude zřízeno s účinností od 1. 3 .2021, vedoucím byl ustanoven
RNDr. Václav Koula.

•

Návrh úpravy Metodiky výpočtu finančních příspěvků do rozpočtu kateder fakulty
a výpočtu tabulkových míst pracovníků kateder
o Kolegium děkana projednalo a schválilo věcnou úpravu Metodiky výpočtu
finančních příspěvků do rozpočtu kateder a výpočtu tabulkových míst pracovníků
kateder, spočívající ve změně rozhodného data pro určení počtu úvazků pracovníků
katedry z původního 31. 12. na 1. 1.
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•

Návrh na spojení katedry farmakognozie a katedry farmaceutické botaniky
o Kolegium děkana projednalo a schválilo návrh na spojení katedry farmakognozie
a katedry farmaceutické botaniky. Návrh podaly vedoucí obou těchto kateder.
Katedry jsou podobného zaměření a jejich spojením tak dojde k optimalizaci
a koordinaci výukového procesu včetně zastupitelnosti a odstranění duplicit,
k efektivnějšímu využívání přístrojového vybavení a vytvořením podobné katedry,
jako je běžné na dalších farmaceutických fakultách v zemích EU.
o Právní a vnitřní kroky ke sloučení kateder:
▪

Na návrh děkana a po vyjádření vědecké rady fakulty rozhoduje o zřízení,
sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť akademický
senát fakulty viz čl. 4 odst. 2 Statutu FaF UK.

▪

Předpokládané termíny předložení návrhu na zasedání:
−

vědecké rady – 16. 3. 2021,

− akademického senátu - 7. 4. 2021.
▪

Aktualizace Organizačního řádu (čl. 2 odst. 2 a změna Přílohy č. 1), který je
vydán formou opatření děkana – účinnost od 1. 1. 2022.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Novela Organizačního řádu FaF UK
o Zapracovány byly již věcně projednané změny, vyplývající z přesunu části agendy
Vědeckého oddělení a Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů na Oddělení
grantové podpory a strategického rozvoje (nově GO, dříve OSREP) a zároveň byl
zapracován schválený návrh na zřízení nového oddělení v rámci děkanátu –
Oddělení informačních systémů.
o Dokument bude rozeslán členům RKD.
o Účinnost se předpokládá od 1. 3. 2021.

•

Struktura a garance kapitol Výroční zprávy o činnosti FaF UK 2020
o Byl zpracován návrh struktury výroční zprávy a u jednotlivých kapitol uvedeny
garance oddělení a osob zodpovědných za dodání podkladů.
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o Termín pro zpracování je 22. 3., kromě kapitoly Hospodaření (bude dodáno po
schválení Výroční zprávy o hospodaření za r. 2020).
•

OR 2/2021 Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK
o S účinností od 1. 2. 2021 bylo vydáno OR, zavádějící možnost pro studenty všech
typů studia žádat o stipendium v tíživé životní situaci; student může žádost podat
rektorovi UK.
o Celkový limit částky stipendia, kterou lze studentovi přiznat v daném akademickém
roce, je 100 000 Kč. Do této částky se započítává stipendium přiznané jak děkanem,
tak rektorem.

•

Veřejné zakázky
o V přípravě VZMR na dodávky kancelářských potřeb – uzavření rámcové dohody na
období 4 let. Předpokládaná hodnota 1,8 mil. Kč bez DPH.
o DNS na dodávku chemikálií s číslem 01/2021, které jsou určeny na sklad. Do VZ
dorazily 2 nabídky, kdy vítězným dodavatelem je společnost Lach-Ner s nabídkovou
cenou 150 612 Kč bez DPH. V současné době se VZ nachází ve fázi podpisu kupní
smlouvy.
o Plán nákupů – 2. 2. 2021 byla katedrám, které dosud nevyplnily požadované údaje
do aplikace „Plán nákupů“ pro rok 2021, odeslána e-mailem druhá výzva
s termínem na vyplnění údajů do 9. 2. 2021.

•

Kontrola provádění inventarizace majetku
o V měsíci únoru bude na vybraných katedrách a odděleních provedena kontrola
provádění inventarizace majetku.

•

Anketa spokojenosti s kvalitou úklidu
o Do konce února předpokládáme uskutečnit anketu spokojenosti s kvalitou úklidu
prováděného dodavatelskou firmou Abyservis, s.r.o.
o Anketa bude probíhat elektronicky.

•

Ekonomické informace
o Účetní operace r. 2020 jsou ukončeny, nyní probíhá kontrola účetnictví externím
auditem.
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Příloha:

Odměny za rigorózní řízení od 8.2.2021
výše odměn
vedoucí nové rigorózní práce

3 000 Kč/práce

oponent rigorózní práce

600 Kč/posudek

vedoucí uznané diplomové práce

0 Kč/práci

člen zkušební komise – uznání DP

150 Kč/studenta

člen zkušební komise – nová práce

300 Kč/studenta

předseda zkušební komise – uznání DP

300 Kč/studenta

předseda zkušební komise – nová práce

500 Kč/studenta

předseda rigorózní komise – nová práce, uznání DP

150 Kč/studenta

předseda rigorózní komise – uznání DiP, SDZ

200 Kč/ studenta

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

