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1. UDĚLENÍ PAMĚTNÍ MEDAILE HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:
D. Ševčíková / tel. 240
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. převzal dne 8. května 2018 při příležitosti
oslav Dne vítězství a Dne Královéhradeckého kraje z rukou hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána,
Ph.D. Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje za vědeckou a pedagogickou
činnost.
Vedení fakulty blahopřeje k
udělení Pamětní medaile
Královéhradeckého kraje a v dalším životě i v práci přeje mnoho úspěchů.
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2. PLÁNOVANÁ OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Vyřizuje:

P. Malá / tel. 134

MUDr. Martin Štěpán, student doktorského studijního programu Gynekologie a
porodnictví bude 5. 6. 2018 od 10:00 hodin obhajovat disertační práci: „Infection-related
Intra-amniotic Complications in Women with Preterm Prelabor Rupture of Membranes“.
Obhajoba se bude konat: Porodnická a gynekologická klinika – posluchárna suterén, Fakultní
nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové.

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO R.
2018/2019
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:
P. Malá / tel. 134
Upozorňuji zájemce o doktorské studium, že dne 1. 5. 2018 bylo na základě výjimky
z harmonogramu přijímacího řízení UK vyhlášeno tzv. 2. kolo přijímacího řízení do
doktorských studijních programů na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Připomínáme, že
uzávěrka přihlášek je 1. 9. 2018 a přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 17. – 19. 9. 2018.
Více informací naleznete na webu fakulty pod odkazem Uchazeči o studium – Doktorské
studium – Přijímací řízení Ph.D. - https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Doktorskestudium-(Ph-D-)/Prijimaci-rizeni-Ph-D/ Přihlášky se podávají elektronickou formou a není
třeba je tisknout. Požadované přílohy je potřeba doručit na Studijní oddělení děkanátu LF HK.

4. FOND POST DOC K PODPOŘE PŘIJÍMÁNÍ ZAHRANIČNÍCH VÝZKUMNÍKŮ

NA UK
Předkládá: proděkan pro zahraniční styky a
vnější vztahy / tel. 2183

Vyřizuje:

Ing. E. Macourková / tel. 136

Rektorát UK vyhlásil již 11. výzvu k podpoře přijímání zahraničních výzkumníků na
UK. Fakulta by si měla vybrat jedno nebo několik výzkumných témat (vědeckých projektů), ve
kterých by ráda přijala kvalitní absolventy PhD studia ze zahraničí na dobu min. 2 let. UK na
tyto pozice přispívá měsíčně částkou 37 500 Kč a je nutné, aby si fakulta doplatila dalších cca
1000 EU měsíčně (mzdových či jiných prostředků). Případný nástup by byl k 1. 1. 2019.
Více informací viz https://www.cuni.cz/UK-3887.html
Případní zájemci nahlaste, prosím, výzkumná témata do konce května na GZO na email:
international@lfhk.cuni.cz
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5. VYHLÁŠENÍ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MZ ČR NA LÉTA 2019 - 2022

Předkládá: proděkanka pro vědeckou činnost /
tel. 2477

Vyřizuje:

H. Horká / tel. 232

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 14. 5. 2018 novou jednostupňovou
veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu na
léta 2019 – 2022.
Bližší informace včetně zadávací dokumentace naleznete pod tímto odkazem:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2019-2022_3859_3.html.
Harmonogram přípravy projektů:
1. U všech projektů, které zahrnují zkoumání osob, musí být přiloženo vyjádření etické
komise. Nejzazší termíny pro odeslání podkladů k žádostem na Etickou komisi je
4. června 2018 (stručná žádost s popisem projektu, životopis řešitele projektu,
informovaný souhlas a informace pro pacienta).
2. Před podáním žádostí konzultujte, prosím, ekonomickou část projektu (Ing. Eva
Macourková; macourkovae@lfhk.cuni.cz; linka 136), osobní náklady (pí. Ladislava
Pohlová; pohlova@lfhk.cuni.cz; linka 430) a formální náležitosti (H. Horká;
horkahan@lfhk.cuni.cz; linka 232).
3. Termín pro předání návrhů žádostí na Grantové a zahraniční oddělení Lékařské fakulty
je stanoven na 22. června 2018.
Pozn. Spolupráce s Fakultní nemocnicí není podmínkou, ale přinejmenším v klinických
oborech je vítaná.
6. OZNÁMENÍ O PŘEKÁŽCE V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. I. Malečková / tel. 348
Děkan oznamuje, že ve dnech 29. a 30. 5. 2018 bude přerušena dodávka elektrické
energie do budov v Šimkově ulici. V uvedené době nebudou v budovách fungovat počítače,
osvětlení, vstupní systémy, vzduchotechnika, apod. Po dobu přerušení dodávky elektrické
energie bude zajištěn pouze provoz zařízení, která jsou napojena na záložní motorgenerátor.
Zaměstnancům bude z uvedených důvodů znemožněn výkon práce.
Všem zaměstnancům, kteří vykonávají práci v budovách v Šimkově ulici, děkan
oznamuje překážku na straně zaměstnavatele ve smyslu ust. § 208 zákoníku práce, a to ve
dnech 29. 5. 2018 a 30. 5. 2018 v době od 6:00 hodin do 19:00 hodin. Po dobu trvání této
překážky se zaměstnanci nebudou zdržovat na pracovišti a nebudou vykonávat práci.
Zaměstnancům bude ve dnech 29. a 30. 5. 2018 poskytnuta náhrada mzdy ve výši
průměrného výdělku.
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Z uvedených důvodů nebude možné realizovat ani výuku či další činnosti v těchto
budovách. Děkan žádá garanty předmětů, jejichž výuka je plánována v uvedených dnech
v budovách na adrese Šimkova 870, aby si dohodli se studenty případný způsob náhrady
výuky.
Vedoucí pracovišť zodpovídají za to, že se v uvedené době nebude v budovách
v Šimkově ulici nacházet žádný ze zaměstnanců pracoviště. Vedoucí dotčených pracovišť
provedou taková opatření, aby nedošlo k žádným škodám (mj. je nezbytné vyklidit a
odmrazit všechny chladničky, které nebudou napojené na motorgenerátor).
V souvislosti s uvedeným omezením výkonu práce děkan žádá všechny zaměstnance,
aby dodali podklady pro mzdy na děkanát nejpozději do 25. 5. 2018.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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