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Zápis ze zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity 

 

Čtvrtek 4. února 2021 v 14:00, online v prostředí MS Teams. 

 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků: 

doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc. 

doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D. 

doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. 

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. 

MUDr. Marta Chalupová, Ph.D. 

doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. 

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. 

Mgr. Adéla Lamaczová 

Mgr. Petr Mokrý, Ph.D. 

doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. 

prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 

PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. 

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 

PharmDr. Jakub Vysloužil, Ph.D. 

 

Studentská komora: 

PharmDr. Tomáš Bílik 

Jaroslava Jamrichová 

Jana Melicharová 

Van Anh Nguyenová 

Viktorie Sekaninová 

Veronika Slezáková 

Mgr. David Švestka 

Omluveni: 

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 

PharmDr. Tomáš Bílik 

(nepřítomni část jednání) 

 

Hosté: 

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. 

MBA; děkanka 

PharmDr. Tünde Ambus, Ph.D.; proděkanka 

doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.; 

proděkan 

Mgr. Jiří Němec; místopředseda AS MU, 

předseda studentské komory AS MU 
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Mimořádné zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty Masarykovy 

univerzity (dále jen „AS FaF MU“) bylo svoláno v souladu s Jednacím řádem dne 28. 

ledna 2021 s následujícím programem: 

  
1. Zahájení zasedání  

2. Schválení programu jednání  

3. Vyhlášení volby děkana FaF  

4. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení MSP Farmacie pro rok 2021  

5. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení DSP Farmacie pro rok 2021  

6. Volba členů legislativní komise  

7. Volba členů ekonomické komise  

8. Harmonogram zasedání v roce 2021  

9. Různé  

10. Návrh a schválení usnesení  

11. Ukončení zasedání  
 

 

 

Výsledek hlasování je v zápise vždy uveden v pořadí Pro – Proti – Zdržel se 

V případě hlasování o osobách Hlasoval pro – Nehlasoval pro 
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Průběh jednání 

1) Zahájení zasedání 

Předseda akademického senátu prof. Šmejkal a místopředseda dr. Goněc přivítali přítomné 

senátory a zahájili zasedání.  

2) Schválení programu jednání 

Prof. Šmejkal informoval o nutných změnách v programu, vysvětlil nově doplněné body a 

požádal senátory o schválení programu ve znění:  

1. Zahájení zasedání  

2. Schválení programu jednání  

3. Schválení zapisovatele jednání 

4. Schválení zápisu z předchozího jednání 

5. Vyhlášení volby děkana FaF  

6. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení MSP Farmacie pro rok 2021  

7. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení DSP Farmacie pro rok 2021  

8. Volba členů legislativní komise  

9. Volba členů ekonomické komise  

10. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování disciplinární komise 

11. Harmonogram zasedání v roce 2021  

12. Různé  

13. Návrh a schválení usnesení  

14. Ukončení zasedání  
 

Hlasování proběhlo aklamací zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 21 – 0 – 0 

Program jednání byl schválen v předložené formě. 

 

3) Volba zapisovatele jednání 

Prof. Šmejkal navrhl jako zapisovatele Dr. Goňce, který souhlasil. Hlasování na návrh předsedy 

proběhlo opět aklamací zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 20 – 0 – 1  

Zapisovatelem byl zvolen dr. Goněc 
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4) Schválení zápisu z předchozího jednání 

Prof. Šmejkal poděkoval Dr. Tremlovi za vytvoření zápisu a informoval senátory, že k němu 

dosud neobdržel žádné připomínky. Vyzval senátory k připomínkování zápisu. Nikdo se 

nepřihlásil. Hlasování na návrh předsedy proběhlo opět aklamací zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 21 – 0 – 0  

Zápis z předchozího jednání byl schválen bez připomínek 

 

5) Vyhlášení volby děkana FaF 

Prof. Šmejkal připomněl, že na minulém zasedání byla zvolena Volební komise pro volbu 

děkana/děkanky, která vypracovala harmonogram volby a nyní ho předkládá k diskusi. Požádal 

předsedkyni této komise doc. Kubovou o komentář k předloženému návrhu. Doc. Kubová 

shrnula důležité termíny a připomněla, že termíny byly navrženy v souladu s časovými 

možnostmi pana rektora prof. Bareše, který vyslovil přání se volby i představení kandidátů 

zúčastnit jako host. Prof. Šmejkal poděkoval předsedkyni i všem členům komise za jejich práci. 

Uvedl, že formát průběhu voleb byl konzultován s předsedou AS MU dr. Menšíkem a je 

v souladu s postupem obvyklým na MU. Dr. Marvanová tlumočila nabídku Oddělení pro vnější 

vztahy a marketing, které nabízí pomoc při organizaci a prezentaci voleb.  

Prof. Šmejkal otevřel diskusi.  

Doc. Gajdziok vznesl dotaz, jestli při představení kandidátů bude také umožněna diskuse 

s kandidáty. Doc. Kubová uvedla, že tuto akci neorganizuje volební komise. Prof. Šmejkal uvedl, 

že organizace se ujme předsednictvo senátu a počítá s tím, že součástí bude i diskuse 

s akademickou obcí. Předpokládá součinnost s Oddělením pro vnější vztahy a marketing, 

přičemž forma a způsob ještě nejsou stanoveny. Doc. Gajdziok doporučil externího moderátora. 

Prof. Šmejkal souhlasil s tím, že akce bude určitě moderovaná. Doc. Gajdziok navrhl, aby 

samotné hlasování probíhalo hybridní formou pro případ, že by někdo ze zúčastněných byl 

v karanténě a vznesl dotaz, jak bude zajištěna přítomnost veřejnosti. Prof. Šmejkal uvedl, že 

samotná volba bude v gesci akademického senátu a prozatím předpokládá osobní přítomnost 

senátorů, elektronické hlasování a streamování průběhu pro veřejnost. Jak bude samotná volba 

probíhat bude upřesněno podle aktuální epidemické situace v souladu s harmonogramem. Mgr. 

Lamaczová vznesla dotaz, kdo bude mít v gesci diskusi s kandidáty. Prof. Šmejkal uvedl, že 

předsednictvo AS FaF a OVVM hodlá využít pro technickou podporu. Přihlásil se Mgr. Jiří 

Němec jako host a varoval před možností zpochybnění voleb, pokud nebude dostatečným 

způsobem umožněna účast veřejnosti. Prof. Šmejkal poděkoval za připomínku a nastínil možné 

řešení – samotná diskuse v posluchárně za přítomnosti maximálního počtu senátorů a 

kandidátů, možnost on-line účasti senátorů a kandidátů, kteří by nemohli být přítomni, 

streamování pro veřejnost a chatovací okno pro dotazy z řad akademické obce. Dr. Goněc 

připomněl, že podobný formát byl vyzkoušen při setkání akademické obce s panem rektorem 

prof. Barešem. 
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Hlasování na návrh předsedy proběhlo opět aklamací zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 20 - 0 – 0 

Návrh byl přijat. AS FaF MU vyhlašuje volby děkana podle harmonogramu předloženého 

Volební komisí pro volbu děkana/děkanky. 

Doc. Kubová vznesla dotaz, komu a jak má předávat dokumenty z jednání Volební komise pro 

volbu děkana/děkanky. Prof. Šmejkal požádal o odevzdání předsednictvu, ale byl upozorněn 

Mgr. Švestkou, že příloha Statutu uvádí povinnost odevzdat dokumenty určenému pracovišti 

děkanátu. Paní děkanka upřesnila, že to bude sekretariát a konkrétně paní Bednaříková. 

Materiály se budou archivovat fyzicky i elektronicky na dokumentovém serveru. Prof. Šmejkal 

konstatoval, že i celý archiv AS FaF MU bude veden podobným způsobem. Vyjádřil pochybnost 

ohledně ukládání na dokumentový server. Proděkan doc. Zendulka doplnil, že na 

dokumentovém serveru lze přesně specifikovat přístupová práva k dokumentům. Doc. Gajdziok 

podpořil ukládání na dokumentový server, zjednoduší to přístup k těmto materiálům. Prof. 

Šmejkal shrnul, že statut uvádí: dokumenty podepsané předsedou komise odevzdá po 

ukončení volby určenému pracovišti děkanátu. Požádal tedy doc. Kubovou, aby dokumenty 

shromažďovala u sebe a po ukončení volby je předal k archivaci paní Bednaříkové. 

Konstatoval, že materiály na dokumentovém serveru budou v bezpečí. Paní děkanka doplnila, 

že bude zřízena složka v archivu pro AS FaF, podle příslušných archivačních předpisů.  

 

6) Schválení podmínek přijímacího řízení MSP pro rok 2021 

Prof. Šmejkal uvedl bod programu a předal slovo paní děkance jakožto předkladatelce návrhu. 

Paní děkanka upřesnila, že aby byly dodrženy lhůty, vyhlásila přijímací řízení z pozice pověření 

výkonem funkce akademického senátu v době, kdy AS FaF ještě nebyl ustaven. Takže se jedná 

o změnu a upřesnění podmínek přijímacího řízení. Požádala proděkanku dr. Ambrus o 

představení těchto změn, která tak učinila a jednotlivé změny vyznačené v podkladech 

k jednání odůvodnila. Studentka Slezáková se otázala na hard podmínky k omezení podvádění 

při on-line přijímacím řízení (snímání okolí studenta kamerou a mikrofonem). Považuje je za 

přijatelnější než omezování časového limitu. Paní děkanka považuje navržené řešení za 

spravedlivější. Proděkanka dr. Ambrus připomněla ještě problematičnost hard opatření 

z hlediska ochrany osobních údajů. Proděkan Zendulka vznesl dotaz, zda se nezapomnělo na 

studenty se specifickými potřebami (např. dyslektiky). Na LF MU řeší přes centrum Teiresias a 

navyšují se časové limity. Proděkanka dr. Ambrus uvedla, že uchazeči vyznačí specifické 

potřeby v přihlášce, centrum Teiresias je vyhodnotí a vydá doporučení, kterým se pak budeme 

řídit. Paní děkanka připomněla, že toto není obsahem vyhlášení podmínek přijímacího řízení. 

Mgr. Švestka vznesl dotaz, jak vedení hodnotí nový formát přijímacího řízení z minulého roku 

(všeobecný přehled, menší počet odborných otázek). Proděkanka dr. Ambrus zhodnotila 

nastavený trend kladně. 

Hlasování proběhlo v aplikaci e-volby 

Hlasování: 19 – 0 – 0 

Návrh byl přijat AS FaF MU v předloženém znění. 
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7) Schválení podmínek přijímacího řízení DSP pro rok 2021 

Prof. Šmejkal uvedl bod a předal slovo paní děkance. Ta uvedla, že v tomto případě se jedná o 

nové vyhlášení, protože přijímací řízení probíhá dvakrát ročně. Poprosila o komentování návrhu 

proděkanku doc. Bořilovou-Linhartovou. Prof. Šmejkal sdělil, že paní proděkanka se omlouvá a 

požádal o komentování paní děkanku. Ta uvedla, že došlo ke sladění termínů podle MU a 

shrnula podmínky uvedené v podkladech. Mgr. Lamaczová vyzdvihla možnost zahájení studia 

nezávisle na akademickém roce jako velký přínos. Dr. Mokrý vznesl drobné technické 

připomínky a dále dotaz k formě a obsahu seminární práce k disertačnímu projektu. Paní 

děkanka odkázala na směrnici k DSP, kde je vše popsáno. Prof. Šmejkal upřesnil, že je uveden 

maximální rozsah a bude záležet na dohodě mezi uchazečem, školitelem a předsedou oborové 

rady. Paní děkanka dodala, že jde o podklad pro odbornou diskusi při přijímacím pohovoru a 

bude záležet na konkrétní oborové radě. Výsledek zhodnotí přijímací komise. Prof. Šmejkal i 

paní děkanka připomněli, že pokud by se některé inovace ukázaly jako problematické, mohou 

být změněny při nejbližším vyhlašování za půl roku.   

Hlasování proběhlo v aplikaci e-volby 

Hlasování: 18 – 0 – 0 

Návrh byl přijat AS FaF MU v předloženém znění. 

 

8) Volba členů legislativní komise 

Prof. Šmejkal uvedl bod a předal slovo předsedovi legislativní komise Dr. Mokrému. Ten doplnil, 

že všichni navržení kandidáti s kandidaturou souhlasili.  

Hlasování proběhlo v aplikaci e-volby 

Hlasování:  

Dr. Marvanová 18 – 0 

Dr. Goněc  17 – 1 

Dr. Grega  18 – 0 

Kandidáti byli zvoleni. 

Prof. Šmejkal pogratuloval zvoleným členům a připomněl, že úkolem komise bude revidovat 

případné nedostatky vnitřních předpisů. Dr. Mokrý poděkoval za zvolení navržených členů a 

pogratuloval jim.  
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9) Volba členů ekonomické komise 

Prof. Šmejkal uvedl bod a předal slovo předsedovi ekonomické komise doc. Gajdziokovi. Ten 

uvedl, že navrhl za kandidáty členy senátu, protože ekonomická komise by měla být mostem 

mezi vedením fakulty a právě senátem. 

Hlasování proběhlo v aplikaci e-volby 

Hlasování:  

Prof. Šmejkal  17 – 1 

Dr. Treml  17 – 1 

Mgr. Lamaczová 17 – 1 

Mgr. Švestka  17 – 1 

Kandidáti byli zvoleni. 

Doc. Gajdziok poděkoval senátorům a pogratuloval zvoleným členům komise. 

 

10) Udělení předchozího souhlasu ke jmenování disciplinární komise 

Prof. Šmejkal uvedl bod a omluvil se za nezařazení do programu, ačkoliv byl návrh zaslán paní 

děkankou včas. Paní děkanka upřesnila funkci a nezbytnost disciplinární komise a představila 

navržené členy. Senátorka Slezáková se ohradila, že o návrhu svojí osoby nic neví, nicméně 

s kandidaturou souhlasila. Paní děkanka, prof. Šmejkal, dr. Mokrý, Mgr. Lamaczová, Mgr. 

Švestka a Dr. Goněc diskutovali počet členů této komise a shodli se, že jich je právě 6 a z toho 

musejí být minimálně tři studenti. Dále bylo diskutováno, zda můžeme souhlasit u někoho 

s pozicí náhradníka. Z diskuse vyplynulo, že AS FAF MU může udělit předchozí souhlas s více 

(7) kandidáty a děkan pak jmenuje 6 členů z těchto schválených kandidátů; pokud pak jeden ze 

studentů ukončí studium, bude jmenován další schválený student. Takto nakonec bylo 

nastaveno hlasování. 

Hlasování proběhlo v aplikaci e-volby 

Hlasování:  

Doc. Renata Kubínová 19 – 0 

Doc. Jan Muselík  17– 2 

Mgr. Aleš Kroutil  19 – 0 

Barbora Tvarůžková  18 – 1 

Martina Dvořáková  19 – 0 

Anita Pémová  18 – 0 

Veronika Slezáková  15 – 3 
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U všech navržených kandidátů byl udělen souhlas se jmenováním. 

Prof. Šmejkal poděkoval senátorům a pogratuloval schváleným členům. Paní děkanka 

připomněla, že do 30 dní po jmenování se komise bude muset sejít a zvolit si předsedu. 

 

11) Harmonogram zasedání v roce 2021 

Prof. Šmejkal uvedl bod a připomněl, že z jednacího řádu vyplývá povinnost minimálně dvou 

zasedání za semestr. Zbývá tedy naplánovat nejméně jedno zasedání v jarním semestru a dvě 

v podzimním. Zdůvodnil navržené termíny a připomněl, že pokud by hrozilo ohrožení 

usnášeníschopnosti, mohly by se termíny mírně změnit. Dr. Mokrý připomněl, že jednací řád 

umožňuje změnu termínu 14 dní předem.  

Hlasování na návrh předsedy proběhlo aklamací zvednutím ruky v MS Teams. 

Navržené termíny: 

16. 3. 2021 

22. 4. 2021 

21. 10. 2021 

16. 12. 2021 

Hlasování: 19 – 0 – 0 

Harmonogram zasedání byl schválen. 

Prof. Šmejkal poděkoval senátorům a zopakoval, že termíny mohou být v případě potřeby 

posunuty. Dr. Goněc však apeloval na senátory, aby s těmito termíny počítali a zkusili jim 

přizpůsobit svůj pracovní program. 

 

12) Různé 

Prof. Šmejkal uvedl, že několik bodů k jednání se rozhodl nezařadit jako samostatný bod a 

budou diskutovány teď. Prvním takovým je vymezení role Ekonomické komise AS FaF MU. 

Požádal předsedu EK o komentář. 

12a) Vymezení role Ekonomické komise AS FaF MU 

Doc. Gajdziok komentoval jednotlivé body předloženého dokumentu. Připomněl, že by rád viděl 

ekonomickou komisi jako most mezi vedením fakulty a akademickým senátem ve všech 

ekonomických záležitostech. Požádal o členství v rozšířeném kolegiu děkana. Paní děkanka 

poděkovala za návrh, a přislíbila zařazení doc. Gajdzioka do rozšířeného kolegia. Dr. Goněc 

dal k diskusi, zda tento dokument senát pouze vezme na vědomí, nebo je schválí jako závazná 

podle článku 6 jednacího řádu. Doc. Gajdziok nemá vyhraněný názor, jakou formu má mít toto 

projednání. Prof. Šmejkal navrhl schválení kvůli jednoznačné platnosti pravidel.  
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Hlasování na návrh předsedy proběhlo aklamací zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 17 – 0 – 0 

Dokument byl schválen. 

 

12b) Výsledky jednání ohledně přesunu FAF do Kampusu MU 

Prof. Šmejkal předal slovo proděkanovi doc. Zendulkovi a ten představil jednotlivé body dohody 

ohledně výstavby Biopharma Hubu. Představil hmotové uspořádání a polohu budov, rozdělení 

ploch pro jednotlivé subjekty. Paní děkanka vznesla dotaz, jak se vyřešily nejasnosti ohledně 

části zvířetníku pro FAF. Doc Zendulka uvedl, že došlo k dohodě, že centrum bude sice jeden 

celek, ale část chovů bude bezbariérových a snadno přístupných pro studenty. Paní děkanka 

se dále dotázala, zda se již jednalo o uspořádání jednotlivých ústavů v budovách. Doc. 

Zendulka představil základné koncepci – shora dolů v centrální budově: ÚCHL, ÚPL, ÚTL, ÚAF; 

ÚMF ve spojovacím traktu v návaznosti na infektologii, ÚHFT ve spojovacím traktu v návaznosti 

na centrum preklinických studií. 

12c) Různé 

Dr. Mokrý informoval o Studentské vědecké konferenci. Paní děkanka doplnila, že firma Zentiva 

opět připravuje nadnárodní kolo a požádala přítomné o propagaci mezi studenty. Informovala 

také, že jedná s farmaceutickými firmami o finanční podpoře pro fakultní kolo. Dr. Mokrý 

připomněl, že letos je možno registrovat i projekty DSP studentů ve speciální kategorii. Možnost 

je tu i pro studenty ostatních fakult MU, jejichž témata spadají do vyhlášených kategorií. Doc. 

Gajdziok vyzvedl výhodnost formátu digitálních přihlášek a hybridní formy konference. Paní 

děkanka vyzývá k masivní účasti. Prof. Šmejkal navrhl zařadit tuto výzvu do usnesení a ukončil 

bod různé. 

 

13) Návrh a schválení usnesení 

Prof. Šmejkal nahrál návrh usnesení do chatu MS Teams k připomínkování a představil 

jednotlivé body. 

Proděkanka Dr. Ambrus vznesla připomínky, že u podmínek magisterského programu se jedná 

o úpravu podmínek a poprosila o doplnění akademického roku. Mgr. Švestka navrhl úpravu 

bodu jedna: volební komise vypracovala harmonogram a pravidla pro předkládání návrhů 

kandidátů na funkci děkana. 

Prof. Šmejkal zapracoval připomínky a formou sdílené obrazovky předložil finální verzi 

k hlasování. 
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Návrh usnesení ze zasedání AS FAF MU ze dne 4. 2. 2021  
Akademický senát Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity:  
 
1. Vyhlašuje volby děkana. Schvaluje harmonogram volby a pravidla pro předkládání 

návrhů na kandidáty na funkci děkana ve znění navrženém Volební komisí pro 
volbu děkana  

2. Schvaluje úpravu podmínek přijímacího řízení MSP Farmacie pro akademický rok 
2021/2022 v předloženém znění  

3. Schvaluje podmínky přijímacího řízení DSP Farmacie pro akademický rok 
2021/2022 v předloženém znění  

4. Schvaluje navržené členy legislativní komise  

5. Schvaluje navržené členy ekonomické komise  

6. Uděluje předchozí souhlas ke jmenování všech navržených členů disciplinární 

komise  
7. Schvaluje harmonogram zasedání v roce 2021  
8. Schvaluje vymezení role Ekonomické komise AS FAF MU v předloženém znění  
9. Senát vyslechl a bere na vědomí informace doc. Zendulky o chystaném přesunu 

fakulty do kampusu.  
10. Senát vyslechl a bere na vědomí informace dr. Mokrého a paní děkanky o 

studentské vědecké konferenci, a připojuje se k výzvě k masivní účasti studentů.  
 

Hlasování na návrh předsedy proběhlo aklamací zvednutím ruky v MS Teams 

Hlasování: 17 – 0 – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14) Ukončení zasedání 

Prof. Šmejkal poděkoval všem přítomným za účast a výživnou diskusi a ukončil zasedání. 
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Přílohu zápisu tvoří schválené dokumenty: 

Příloha 1. Harmonogram volby a pravidla pro předkládání návrhů na kandidáty na funkci děkana 

FaF MU 

Příloha 2. Podmínky přijímacího řízení MSP 

Příloha 3. Podmínky přijímacího řízení DSP 

Příloha 4. Vymezení role Ekonomické komise AS FaF MU 

 

 

Prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 

Předseda AS FaF MU 

 

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. 

Zapisovatel 


