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1. OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH MONOGRAFIÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. Z. Svátková / tel. 232

Vedení UK akceptovalo návrh naší fakulty a v Soutěži vysoce kvalitních monografií
UK byly oceněny tyto významné publikace kolektivu autorů:
-

Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D., prof. MUDr.
Jan Dominik, CSc.: Aortální nedomykavost
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D., MUDr. Robert Kučera: Ultrazvuk hrudníku
v klinické praxi
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-

MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D., MUDr. Suchánková Tereza, doc. MUDr.
Mazurová Yvona, CSc.: Dental Stem Cells: Regenerative Potential

Výsledky letošního ročníku soutěže jsou zveřejněny na stránce http://www.cuni.cz/UK8288.html.
Jménem vedení fakulty blahopřeji autorům k významnému ocenění a přeji mnoho
dalších pracovních i osobních úspěchů.
2. JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 212

Prezident republiky jmenoval ke dni 19. 6. 2017 nové profesory.
Z pracovníků Lékařské fakulty v Hradci Králové byl jmenován doc. PharmDr. Martin
Beránek, Ph.D. profesorem pro obor Klinická biochemie.
Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D, (pracovník Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové) jehož řízení bylo realizováno na naší fakultě, byl jmenován profesorem pro obor
Histologie a embryologie.
Jménem vedení fakulty srdečně gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELE
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 212

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje:
Výběrové řízení na místo učitele/učitelky Ústavu lékařské biochemie s úvazkem 0,7.
Požadavky: Ukončené magisterské vzdělání v oblasti lékařství, přírodovědecké, farmaceutické
nebo chemické; předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci v oblasti
biochemie; aktivní znalost anglického jazyka; schopnost týmové spolupráce; zdravotní
způsobilost a morální bezúhonnost.
Výhodou: Praxe ve výzkumné laboratoři, zájem o doktorské studium.
K řízení doložte: Písemnou přihlášku; strukturovaný životopis; přehled o dosavadní praxi
potvrzený zaměstnavatelem; ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce,
vědecké a vědeckopedagogické hodnosti; přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti
včetně činnosti publikační; písemný souhlas (volnou formou) k využití osobních údajů
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely
tohoto výběrového řízení.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 20. 7. 2017 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
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4. ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala: Ing. M. Moravová / tel. 131
MUDr. Zdeněk Kasl, Ph.D., student doktorského studijního programu Oční lékařství,
úspěšně obhájil 14. června 2017 disertační práci: „Měření vrstvy nervových vláken sítnice u
pacientů s Alzheimerovou chorobou“.
MUDr. Eva Kočová, Ph.D., studentka doktorského studijního programu Radiologie,
úspěšně obhájila 27. června 2017 disertační práci: „Fenotypové hodnocení nemocných s
těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci pomocí HRCT hrudníku“.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a do další práce přeji mnoho úspěchů.
5. PODĚKOVÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové děkuje všem pracovníkům fakulty, kteří se
podíleli na zabezpečení přijímacích zkoušek do magisterských studijních programů dne 21. 6.
2017. Zodpovědný přístup všech zúčastněných přispěl ke zdárnému průběhu této organizačně
náročné a pro fakultu nanejvýš důležité akce.
6. MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ.
Předkládá: doc. Hanuš, prof. Petera
Vyřizuje:
Ing. E. Macourková / tel. 136

bude

MŠMT uveřejnilo avízo výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků. Výzva
vyhlášena 28. 6. 2017, žádosti budou přijímány do vyčerpání alokace.

Je přípustný pouze 1 projekt na žadatele (UK), tj. bude se pravděpodobně jednat o
celouniverzitní projekt. Jedná se o výzvu se zjednodušeným vykazováním.
Realizační období: 12-36 měsíců (nejzazší datum ukončení 31. 12. 2022)
Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí
pohybovat v rozmezí minimálně 6 měsíců a maximálně 24 měsíců (lze rozdělit do několika
kratších pobytů). Žadatel/příjemce má povinnost začít realizaci všech jednotlivých mobilit do 6
měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Projekt může být realizován na území EU i mimo EU.
OPRÁVNĚNÉ AKTIVITY:
Příjezdy do ČR
Aktivita č. 1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR
Aktivita č. 2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků- seniorů ze zahraničí v ČR
Výjezdy z ČR
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Aktivita č. 3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí
Aktivita č. 4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků- seniorů v zahraničí
Pro příjezdy do ČR i výjezdy z ČR jako podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného
pracovníka
Bližší
informace:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-027mezinarodni-mobilita-vyzkumnych
V případě zájmu o některou z uvedených mobilit kontaktujte GZO na e-mail:
opvvv@lfhk.cuni.cz
7. UZAVŘENÍ POKLADNY
Předkládá: Ing. V. Jarolímková / tel. 485

Vyřizuje:

D. Hronová / tel. 489

Ve dnech 3. 7. a 4. 7. 2017 bude pokladna uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
8. ZÁKONNÉ SANKCE PŘI NEUVEŘEJNĚNÍ SMLUV V REGISTRU

Předkládá: tajemnice / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. M. Kočišová / tel. 297

Dne 1. 7. 2017 nabývají účinnosti ustanovení o sankcích zákona o registru smluv.
Následkem neuveřejnění smlouvy v registru smluv je její zrušení od počátku. V návaznosti
na uvedenou skutečnost upozorňujeme všechna pracoviště, že je nezbytné všechny podepsané
smlouvy předkládat na Ekonomické oddělení v písemné i elektronické podobě (e-mail
kocisova@lfhk.cuni.cz).
Veškeré další úkony spojené s uveřejněním smluv zajistí Ekonomické oddělení. Bližší
podrobnosti upravuje Metodický pokyn k postupu zaměstnanců při procesu tvorby a evidence
smluv, uzavíraných LF HK.

Na začátku prázdninového období chci poděkovat všem členům akademické obce,
ostatním pracovníkům i studentům za práci vykonanou ve prospěch naší fakulty v tomto
akademickém roce. Přeji všem příjemné prožití dovolené a prázdnin.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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