Usnesení ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
ze dne 4. února 2014
1. Vědecká rada schválila aklamací zápis ze zasedání VR fakulty ze dne 3. prosince 2013.
2. Vědecká rada se seznámila se stanoviskem jmenovací komise a vyslechla profesorskou přednášku
doc. MUDr. Stanislava Mičudy, Ph.D. Po vědecké rozpravě a diskusi Vědecká rada doporučila na
základě výsledku tajného hlasování předložit rektorovi Univerzity Karlovy návrh na jmenování
doc. MUDr. Stanislava Mičudy, Ph.D., profesorem pro obor Lékařská farmakologie.
3. Vědecká rada se seznámila se stanoviskem habilitační komise, oponentskými posudky a vyslechla
přednášku ing. Jany Vránové, CSc. Po obhajobě habilitační práce, vědecké rozpravě a diskusi
Vědecká rada na základě výsledku tajného hlasování nedoporučila předložit rektorovi Univerzity
Karlovy návrh na jmenování ing. Jany Vránové, CSc., docentkou pro obor Lékařská biofyzika.
Podle ustanovení § 72 odst. 10 zákona o vysokých školách je habilitační řízení zastaveno.
4. VR na základě tajného hlasování schválila změny ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky
z Vnitřního lékařství a z Pediatrie včetně náhradních členů u magisterského studijního programu
Všeobecného lékařství/ General Medicine dle předložených návrhů.
5. VR vzala na vědomí:
- rezignaci prof. MUDr. Ivo Šteinera, CSc. na funkci garanta studijního programu a předsedy OR
Patologie,
- volbu prof. MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D. do funkce předsedy OR Patologie,
- rezignaci prof. MUDr. Jindřicha Martínka, DrSc. na členství v OR Anatomie, histologie a
embryologie.
6. VR na základě tajného hlasování schválila:
- doplnění OR Anatomie, histologie a embryologie o doc. MUDr. Tomáše Kučeru, Ph.D.,
- doplnění komise pro SDZ Anatomie, histologie a embryologie a obhajoby OR o doc. MUDr.
Tomáše Kučeru, Ph.D.,
- jmenování prof. MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D. do funkce garanta doktorského studijního programu
Patologie,
- zařazení MUDr. Julia Šimka, Ph.D. mezi školitele konzultanty OR Klinická biochemie.
Příští zasedání VR se uskuteční dne 1. dubna 2014.
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