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Zápis ze zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity 

 

Čtvrtek 16. března 2021 v 14:00, online v prostředí MS Teams, předsednictvo zasedalo 

společně v jedné místnosti. 

 

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: 

 

Hosté: 

Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., prorektor MU 

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

MBA; děkanka FAF MU 

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., 

MBA; proděkanka FAF MU 

Mgr. Jiří Němec; místopředseda AS MU, 

předseda studentské komory AS MU 

Akademická obec, veřejnost 
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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 9. 

března 2021 s následujícím programem: 

  
1. Zahájení zasedání  

2. Schválení programu jednání  

3. Volba zapisovatele 

4. Představení a diskuse s kandidáty na děkanku/děkana FAF 

5. Volba děkanky/děkana FAF 

6. Různé 

7. Návrh a schválení usnesení 

8. 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 přivítal přítomné senátory, akademickou obec, 

hosty a zahájil zasedání.  

2) Schválení programu jednání 

Prof. Šmejkal připomněl program uvedený v pozvánce a vyzval senátory, aby vznesli návrhy na 

změny nebo doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil a prof. Šmejkal zahájil hlasování. 

Hlasování proběhlo aklamací zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 19 – 0 – 0 

Program jednání byl schválen v předložené formě. 

Prof. Šmejkal přivítal prorektora prof. Hanuše, který pozdravil přítomné a vyřídil pozdrav od 
pana rektora prof. Bareše. 
 

3) Volba zapisovatele jednání 

Prof. Šmejkal navrhl jako zapisovatele Dr. Goňce, který souhlasil. Vyzval senátory, aby 

případně navrhli jiné kandidáty. Nikdo se nepřihlásil. Hlasování na návrh předsedy proběhlo 

opět aklamací zvednutím ruky v MS Teams. 

Hlasování: 19 – 0 – 1  

Zapisovatelem byl zvolen dr. Goněc 

 

4) Představení a diskuse s kandidáty na děkanku/děkana FAF 

Prof. Šmejkal zopakoval, že podle statutu se kandidáti představí a přednesou svůj program na 
volebním zasedání AS FAF. Časový limit pro vystoupení každého kandidáta je 20 minut. 
Připomněl, že diskuse s kandidáty již proběhla a požádal přítomné, aby se diskuse účastnili 
především senátoři a dotazy směřovaly na témata, která nebyla probrána ve veřejné debatě. 
Jednotliví kandidáti by měli vystoupit v náhodném pořadí, proběhne tedy losování. Jednotliví 
kandidáti by měli vystoupit odděleně, prof. Šmejkal tedy požádal kandidáty, aby se v průběhu 
prezentací svých protikandidátů odpojili. Prof. Šmejkal představil mechanismus losování 
pomocí barevně odlišených vialek. Nejprve byly v abecedním pořadí přiřazeny barvy pro 
jednotlivé kandidáty: doc. Bořilová Linhartová červená, doc. Opatřilová zelená, doc. Vetchý 
modrá. Místopředsedkyně Sekaninová následně vylosovala následující pořadí kandidátů: 
1. doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA 
2. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 
3. doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA 
 

Prof. Šmejkal požádal doc. Bořilovou Linhartovou a doc. Vetchého, aby se odpojili a předal 

slovo doc. Opatřilové, která představila svůj program. 

Prof. Šmejkal otevřel diskusi a zopakoval, že by rád omezil diskusi na témata neprobraná na 

diskusi s kandidáty. 
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Mgr. Němec vznesl dotaz: Jak chce kandidátka motivovat studenty k účasti na nepovinných 

přednáškách a nepovinných vzdělávacích akcích. Jaký přístup chce zaujmout vůči studentům 

se specifickými potřebami? 

Doc. Opatřilová odpověděla, že ve spolupráci s Unií studentů farmacie uděluje FAF studentům 

certifikát o účasti na akcích, kterým se mohou prokázat po absolvování v praxi. Druhým směrem 

je mluvit se studenty a třetí možnost je ohodnotit některé aktivity kredity (např. SVK). Další 

motivací by mělo být udílení stipendií za organizování těchto aktivit. Ohledně studentů se 

specifickými nároky spolupracujeme s Teiresiás a studentům vycházíme vstříc.   

Senátorka Jamrichová vznesla dotaz ohledně týmu proděkanů.  

Doc. Opatřilová odpověděla, že studentům představila tým proděkanů, s tím, že po prohlášení 

doc. Zendulky (jehož postup ji zklamal) se tým posouvá někam dál. Pokud zvítězí a stane se 

děkankou, určitě vytvoří tým na podobném půdorysu, který sdělila studentům. 

Prof. Šmejkal poděkoval doc. Opatřilové za prezentaci diskutujícím za otázky a požádal ji, aby 

se odpojila. 

Doc. Vetchý představil svoji prezentaci. 

Prof. Šmejkal otevřel diskusi. 

Mgr. Švestka vznesl dotaz: Jak bude kandidát postupovat v případě rozporu mezi studijními 

řády VFU a MU a zda bude rozhodovat pomocí děkanských výjimek.  

Doc. Vetchý odpověděl, že dodrží slib minulého vedení a bude postupovat ve prospěch 

studentů, případně vydá obecnější pravidla formou opatření děkana. 

Mgr. Němec vznesl dotaz: Zda bude vypracována stipendijní směrnice. Jaký přístup chce 

zaujmout vůči studentům se specifickými potřebami a případné stipendijní podpory různých 

specifických skupin studentů. 

Doc. Vetchý odpověděl, že by se poradil s centrem Teiresiás, a inspiroval se na jiných fakultách. 

Hodlá zřídit stipendijní komisi, která by v rámci daných finančních možností zvážila stipendijní 

programy. 

Prof. Šmejkal poděkoval doc Vetchému a požádal ho odpojení. 

Doc. Bořilová Linhartová představila svůj program. 

Prof. Šmejkal otevřel diskusi. 

Mgr. Švestka vznesl dotaz: Jaká bude agenda nového proděkana pro Akademické záležitosti a 

záležitosti studentů. 

Doc. Bořilová Linhartová odpověděla, že by se věnoval agendě HR award, personálnímu rozvoji 

fakulty, akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení, plnil by roli ombudsmana. 

Mgr. Švestka vznesl další dotaz: Jak bude kandidátka postupovat v případě kolize studijního 

řádu MU a VFU a zda bude vyřizovat děkanské výjimky ve prospěch studentů. 
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 Doc. Bořilová Linhartová odpověděla, že sliby by dodržela, a agendě by se podrobněji věnovala 

proděkanka pro pregraduální studium. 

Mgr. Němec vznesl dotaz: Zda bude vypracována nebo revidována stipendijní směrnice. Jaký 

přístup chce zaujmout vůči studentům se specifickými potřebami a případné stipendijní podpory 

různých specifických skupin studentů. 

Doc. Bořilová Linhartová odpověděla, že by ráda brzy směrnici připravila, inspiraci by hledala u 

jiných fakult. Ráda by podpořila podle finanční situace i studenty se specifickými potřebami ve 

spolupráci s Teiresias. 

Dr. Mládenková vznesla dotaz: Jak si kandidátka představuje konkrétně financování z projektu 

H20 teaming? 

Doc. Bořilová Linhartová odpověděla, že se zatím jedná o možnostech s LF, PřF, CEITEC a 

univerzitou v Antwerpách, v rámci financování infrastruktury pro spolupráci by bylo lze 

financovat celý děkanát až po dobu sedmi let. 

Po připojení všech kandidátů prof. Šmejkal poděkoval kandidátům a diskutujícím a bod uzavřel 

5) Volba děkanky/děkana FAF 

Prof. Šmejkal zopakoval pravidla volby podle přílohy Statutu. Připomněl, že volba proběhne 

v aplikaci e-volby v IS. Zahájil hlasování v prvním kole a vyhlásil přestávku - která je i intervalem 

pro provedení volby - 10 minut. Vyzval senátory, aby volili rozumně a zodpovědně. 

Po skončení přestávky vznesl dotaz, zda všichni odhlasovali a zda někdo neměl technické 

problémy. Nikdo se nepřihlásil. Prof. Šmejkal ukončil hlasování a oznámil výsledky: 

Hlasování proběhlo v aplikaci e-volby IS. 

Hlasování:  

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA: 5 hlasů 

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA: 2 hlasy 

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.: 13 hlasů 

Zdrželi se hlasování: 1 hlas 

AS FaF MU zvolil kandidátem na děkana FAF doc. PharmDr. Mgr. Davida Vetchého, Ph.D. 

v prvním kole volby. 

Prof. Šmejkal požádal kandidáty o závěrečné slovo. 

Doc. Bořilová Linhartová poděkovala všem na FAF za dosavadní spolupráci, svému týmu za 

podporu ve volbách, svým protikandidátům za korektní vedení volební kampaně a pogratulovala 

vítězi doc. Vetchému. Popřála FAF mnoho úspěchů, i v naplňování očekávání, které má od ní 

Masarykova univerzita.  

Doc. Opatřilová pogratulovala vítězi a popřála FAF úspěchy během nového funkčního období. 



6/7  

Doc. Vetchý poděkoval za projevenou důvěru a vyjádřil naději, že stejnou důvěru bude mít i na 

konci volebního období. Poděkoval za podporu kolegům z ÚTL, uvnitř i vně fakulty. Poděkoval 

současnému vedení za velký kus práce, které odvedlo při převodu FAF na MU. Poděkoval 

organizátorům za průběh voleb a protikandidátům za férový boj. 

Prorektor prof. Hanuš požádal o slovo. Poděkoval za korektní průběh voleb, plány všech 

kandidátů označil za adekvátní a zajímavé. Pogratuloval vítězi doc. Vetchému jménem svým i 

jménem pana rektora prof. Bareše, i jménem celého vedení MU. Popřál vítězi, aby se povedlo 

začlenit FAF opravdu dobře do organismu MU, aby farmacie sehrála významnou roli a naplnila 

svůj potenciál. Vyjádřil pevné přesvědčení, že celé vedení MU bude novému děkanovi 

nápomocno v jeho nelehké práci. 

 Prof. Šmejkal pogratuloval nově zvolenému děkanovi, stávajícímu vedení fakulty za odvedenou 

práci a kandidátům za korektní diskusi. Uzavřel tento bod. 

6) Různé 

Prof. Šmejkal otevřel diskusi. Nikdo se nepřihlásil. 

7) Návrh a schválení usnesení 

Prof. Šmejkal navrhl formulaci usnesení a otevřel diskusi. Nikdo se nepřihlásil. Zahájil 

hlasování. 

 
Návrh usnesení ze zasedání AS FAF MU ze dne 16. 3. 2021  
 
AS FAF MU zvolil v tajném hlasování doc. PharmDr. Mgr. Davida Vetchého, 
Ph.D. kandidátem na děkana FAF MU pro období 2021 – 2025. 
 
 
Hlasování na návrh předsedy proběhlo aklamací zvednutím ruky v MS Teams 

Hlasování: 20 – 0 – 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8) Ukončení zasedání 

Prof. Šmejkal poděkoval všem přítomným za pozornost, kterou věnovali volbě děkana, popřál 

farmaceutické fakultě to nejlepší a vyjádřil přesvědčení, že fakulta se bude úspěšně rozvíjet. 

Ukončil zasedání. 

 

 

Přílohu zápisu tvoří schválené dokumenty: 

Příloha 1. Protokol volby děkana z aplikace e-volby IS 
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Prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 

Předseda AS FaF MU 

 

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. 

Zapisovatel 


