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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF HK, získal jako
spoluřešitel hlavní řešitelky Dr. Kateřiny Chládkové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
projekt Primus s názvem: „Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování
samohláskové délky v prvních měsících života“
Ve dnech 7. 12. 2017 - 9. 12. 2017 se konal v Olomouci 21. kongres o ateroskleróze s
mezinárodní účastí. V rámci akce byl po předcházejících dvoukolových tajných a přímých
volbách zvolen členem výboru České společnosti pro aterosklerózu pro následující funkční
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období 5 let prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. z III. interní gerontometabolické kliniky FN
HK a LF HK.
Česká společnosti pro aterosklerózu zároveň udělila čestné členství prof. MUDr.
Zdeňku Zadákovi, CSc. z III. interní gerontometabolické kliniky FN HK a LF HK za
celoživotní přínos na poli prevence, diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy a jejich
komplikací.
V nakladatelství Mladá fronta a.s., vyšla publikace „Jan Evangelista Purkyně a jeho
význam pro současnou i budoucí medicínu“, která byla vydána u příležitosti 230. výročí
narození Jana Evangelisty Purkyně. Mezi editory patří: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. a prof. MUDr. Tomáš Krč. Mezi autory mimo jiné patří: prof.
MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan LF HK, prof. RNDr. Jaroslav Květina, dr. h. c.,
externí člen VR LF HK, prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., Fingerlandův ústav patologie FN HK a
LF HK.
V nakladatelství Karolinum vyšla publikace „Člověk v náhradách aneb technika
slouží medicíně“. Vydala Univerzita Karlova a Národní technické muzeum. Na kapitole
„Ledviny a játra“ se odborně podílela prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., II. Interní
gastroenterologická klinika FN HK a LF HK.
V nakladatelství Grada Publishing vyšla publikace „Intenzivní medicína na
principech vnitřního lékařství“ (2., doplněné a přepracované vydání). Hlavními autory a
editory jsou prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. a MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Mezi další
spoluautory z LF HK a FN HK patří: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., doc. MUDr. Václav Dostál,
CSc., prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MUDr. Jaroslav Dušek, Ph.D., Mgr.
Zuzana Hamarová, prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., prof.
MUDr. Ladislav Jebavý, CSc., Mgr. Lucie Kožešníková, prof. MUDr. Vladimír Maisnar,
Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., MUDr. Jan Maňák, Ph.D., MUDr. Roman Mottl,
Ph.D., Mgr. Ondřej Němeček, Martina Nováková, MUDr. Irena Novotná, MUDr. Pavla
Paterová, doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., MUDr. Roman Šafránek, Ph.D., doc. MUDr.
Alena Šmahelová, Ph.D., doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc., Svatava Urbancová, MUDr.
Tomáš Vaňásek, Ph.D., doc. MUDr. Eva Vaňásková, CSc., MUDr. Alžběta Zavřelová, doc.
MUDr. Pavel Žák, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.
Jménem vedení fakulty všem blahopřeji a přeji hodně úspěchů v další práci.

2. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ – PROJEKT GA ČR
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. Z. Svátková / 232

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých
do soutěží vyhlášených v roce 2017 a rozhodla o udělení grantů na podporu řešení projektů,
které ve veřejné soutěži uspěly.
Dovolujeme si oznámit, že v letošní soutěži standardních projektů Lékařská fakulta
získala finanční podporu na své projekty, kde je zapojena v pozici příjemce i spolu příjemce
dotace.
Seznam podpořených projektů:
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Lékařská fakulta v HK jako hlavní příjemce dotace
číslo
projektu
1813283S

řešitel

název

prof. MUDr. Jan Bureš CSc., FCMA

Vliv experimentálního gastrointestinálního
poškození na farmakokinetiku léčiv
Alzheimerovy choroby

Lékařská fakulta v HK jako spolu příjemce dotace
číslo
projektu
18-13323S

řešitel na LF HK

RNDr. Radim Havelek,
Ph.D.

hl. řešitel
Fyzikální ústav
AV ČR
Ing. Mgr. Ondřej
Kaman, Ph.D.Fyzikální ústav
AV ČR

název
Kompozitní nanočástice s
magneticky a světelně řízeným
uvolňováním biologicky aktivních
látek

Dále je LF HK zapojena v projektu 18-08169S, kde jsou zaměstnanci LF HK součástí
týmu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
Jménem vedení fakulty všem výše uvedeným blahopřeji k úspěchu v náročné
soutěži.
3. JMENOVÁNÍ PŘEDNOSTŮ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

Na základě proběhlých výběrových řízení ředitel FN HK po dohodě s děkanem LF HK
jmenuje:
 do funkce přednosty I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice
Hradec Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové doc. MUDr. Josefa Šťáska,
Ph.D. na dobu neurčitou s účinností od 1. ledna 2018.
 do funkce přednosty Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a
Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr. Antonína Krajinu, Ph.D. na dobu
neurčitou s účinností od 1. ledna 2018.
Jménem vedení fakulty oběma blahopřeji a přeji mnoho dalších pracovních
úspěchů.

4. DĚKANSKÉ VOLNO
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyhlašuji na 22. 12. 2017 děkanský den. Zaměstnancům se poskytuje pracovní volno
s výjimkou pracovníků v nepřetržitém provozu.
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5. XXII. VĚDECKÁ KONFERENCE LF HK A FN HK
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. Z. Svátková / tel. 232

Ve středu 24. ledna 2018 od 14.00 hod. se v budově Teoretických ústavů ve Velké
posluchárně uskuteční XXII. vědecká konference LF v Hradci Králové a FN Hradec
Králové, na jejímž programu je prezentace výsledků grantů a výzkumných projektů řešených
v r. 2017 na Lékařské fakultě v Hradci Králové a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Po dohodě vedení LF HK a FN HK byla přijata obdobná pravidla pro prezentaci
jako v předchozích letech.
Pokyny k vyplnění abstrakt k XXII. Vědecké konferenci LF a FN HK a bližší informace
naleznete na webových stránkách https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,-zahranici/Vedeckasetkani/Konference-LF-a-FN/Pokyny-k-XXII-vedecke-konferenci-LF-UK-a-FN-HK/, případně
jakékoliv další dotazy zodpoví p. Ing. Z. Svátková (Grantové a zahraniční oddělení;
svatkovz@lfhk.cuni.cz; tel. 495 816 232).
Zveme všechny akademické pracovníky a studenty k účasti na této konferenci.
6. MIMOŘÁDNÁ SLUŽBA LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY PRO OBDOBÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje: PhDr. O. Pitašová / tel. 535
V souvislosti s uzavřením budov Na Hradě a Výukového centra v období vánočních a
novoročních svátků a prázdnin upozorňuje Lékařská knihovna i na uzavření všech pracovišť
Lékařské knihovny v budově Na Hradě a ve Výukovém centru ve dnech 22. 12. 2017 – 1. 1.
2018.
Z tohoto důvodu upozorňujeme registrované uživatele na možnost mimořádných
krátkodobých výpůjček z prezenčního knihovního fondu Lékařské knihovny v budově Na
Hradě na toto období.
Výpůjčky je možno uskutečnit ve výpůjčním oddělení Lékařské knihovny v budově Na
Hradě ve dnech 20. 12. a 21. 12. 2017 v době od 9.00 do 18.00 hodin.

7. STRAVOVÁNÍ V PROSINCI 2017
Předkládá: tajemnice / tel. 241

Zpracovala:

R. Nevrklová / kl. 121

V pracovních dnech v době od 22. 12. 2017 – 31. 12. 2017 nebude zajištěno závodní
stravování zaměstnanců formou výdeje obědů v jídelně v budově v Šimkově ulici.
Dne 22. 12. 2017 na základě uděleného děkanského volna zaměstnancům fakulty není
možné využít jakýkoliv příspěvek na stravování.
Ve dnech 27. 12. - 29 12. 2017 bude možné využít náhradní stravování formou
poukázek ExitGroup, na které má zaměstnanec nárok v případě, pokud nečerpá dovolenou nebo
jiné volno poskytnuté v souladu se zákoníkem práce a v příslušném dni odpracuje minimálně
čtyři hodiny.
Provoz jídelny bude obnoven v úterý 2. 1. 2018.
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8. ZASEDÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH
PODMÍNEK POKUSNÝCH ZVÍŘAT
Předkládá: doc. H. Živná / tel. 133
Řádné zasedání Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných
zvířat zřízené podle § 15, zákona ČNR č. 246/1992 Sb. v platném znění se bude konat v roce
2018 na denní místnosti RIL a VIV LFUK-HK v 15.00. hodin ve dnech:
9. ledna, 13. února, 13. března, 10. dubna, 15. května, 12. června, 11. září, 9. října,
13. listopadu, 11. prosince 2018 (vždy druhé úterý v měsíci).
Žádost o schválení projektu pokusů zašle vedoucí pokusu elektronicky alespoň 7 dní
před zasedáním Odborné komise na adresu zivna@lfhk.cuni.cz. Bude Předána dalším členům
komise k prostudování a připomínkování. Připomínky s doporučeními od členů Odborné
komise budou zpět předány mailem vedoucímu pokusu k zapracování změn.
Po zapracování připomínek vedoucí pokusů doručí jeden vyplněný a podepsaný
formulář do Radioizotopových laboratoří a vivária LFUK-HK, nejpozději dopoledne v den
zasedání Odborné komise. Přítomnost vedoucího pokusu, podávajícího projekt pokusů, není na
zasedání komise vyžadována.
Při nedodání žádného projektu pokusů nebude Odborná komise svolána.
Druhé kolo připomínkování bude provedeno členem Rezortní komise MŠMT, proto by
vedoucí pokusů měl počítat s administrativním zdržením až 55 pracovních dní před zahájením
experimentu (podle platné legislativy).
Netechnické shrnutí projektu pokusů je anonymní a bude Ministerstvem zemědělství
zveřejněno, proto nemá obsahovat žádné identifikační údaje ani utajované informace.
Formulář „Žádosti o schválení projektu pokusů“ je k dispozici na webu Lékařské
fakulty mezi formuláři, https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-a-metodiky/Obecne/
Při podávání žádosti o grant je možné přiložit pouze „Doklad o doporučení Odborné
komise pro grantovou agenturu“ v české i anglické verzi. Vedoucí pokusů vypracuje
definitivní žádost o schválení projektu pokusů již bez ohledu na termín podání žádosti o grant.
Dokument je ke stažení na stránce https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-ametodiky/Obecne/
Formulář „Protokol průběhu pokusu“ je nově zavedený a doporučený Ministerstvem
zemědělství, ale je nepovinný. Je v něm obsažen souhrn všech povinných údajů a je k dispozici
na webových stránkách https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-a-metodiky/Obecne/
Kurzy odborné přípravy pro vysokoškoláky i středoškoláky (laboranty, techniky a
ošetřovatele) jsou pravidelně pořádány v Institutu celoživotního vzdělávání Veterinární a
farmaceutické univerzity v Brně, na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity v Praze, a nepravidelně na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
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Přikládáme odkazy na webové stránky, kde jsou prezentovány pořádané kurzy. Kurz
musí povinně mít každý pracovník, který bude provádět experimenty na zvířatech. Zákonná
lhůta k absolvování kurzu je do půl roku po nástupu na danou pracovní pozici.
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/vzdelavani-a-kurzy/kursy-k-ziskani-odbornychzpusobilosti/
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-pro-laboranty-technikyosetrovatele.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-vs-pracovnici.html
https://www.af.czu.cz/cs/r-7181-aktuality/kurz-odborne-pripravy-k-ziskani-kvalifikace-aodborne-zpusob.html
9. ZAJIŠTĚNÍ RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ V BUDOVĚ FAKULTY V ŠIMKOVĚ
ULICI
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Z důvodu uplynutí smlouvy se současným provozovatelem bude prodej v kantýně
ukončen dne 21. 12. 2017. Po dobu zkouškového období bude kantýna uzavřena.
V současné době provádíme výběr nového poskytovatele těchto služeb. O dalším
postupu v souvislosti se znovuotevřením rychlého občerstvení Vás budeme průběžně
informovat.

10. VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ DĚKANA
Předkládá: děkan / tel. 240
Všem zaměstnancům a studentům Lékařské fakulty v Hradci Králové přeji příjemné
prožití vánočních svátků a do roku 2018 všem přeji hodně zdraví, osobní spokojenosti a
pracovních úspěchů.
Při této příležitosti děkuji učitelům a všem ostatním zaměstnancům fakulty za veškerou
práci, kterou v roce 2017 vykonali ve prospěch fakulty a přispěli tak k celkově pozitivním
výsledkům fakulty ve všech oblastech její činnosti.
Těším se na spolupráci v roce 2018.
QBFFFQS

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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