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1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTA UČITELŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala:

Ing. M. Moravová / tel. 266

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na 2 místa
učitelů/učitelek Katedry chirurgie
 učitel/učitelka pro pracoviště Urologické kliniky s úvazkem 0,1 a 0,2
Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství, zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost; aktivní znalost
anglického jazyka; znalost práce na PC; schopnost týmové spolupráce, předpoklady pro
učitelskou a vědeckou práci; zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.
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K řízení doložte: písemnou přihlášku; strukturovaný životopis; přehled o dosavadní praxi
potvrzený zaměstnavatelem; ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní
zkoušce, případně originál dokladu o studiu; vědecké a vědeckopedagogické hodnosti;
přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační; písemný
souhlas (volnou formou) k využití osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Vnitřního mzdového předpisu
Univerzity Karlovy.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 24. 5. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala:
Ing. M. Moravová / tel. 266
Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa
pro projekt OPVVV „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495
Výzkumný pracovník/junior – mobilita VP UK s úvazkem 1,0
Místo výkonu práce: Mayo Clinic, Rochester, USA
Náplň práce:
a) v době mobility (délka 10 měsíců) výzkumná činnost, aktivní účast na alespoň dvou
odborných workshopech / seminářích / konferencích,
b) v období 6 měsíců po návratu – diseminace výsledků výzkumné činnosti a zkušeností z
pobytu na zahraničním pracovišti.
Požadavky:
- student Ph.D. v prezenční nebo kombinované formě zapsaný ke studiu v doktorském
studijním programu na Lékařské fakultě v Hradci Králové ke dni předložení žádosti o
podporu (13. 11. 2017);
- předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci;
- aktivní znalost anglického jazyka;
- znalost práce na PC;
- schopnost týmové spolupráce;
- zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.
K řízení doložte:
- písemnou přihlášku;
- strukturovaný životopis včetně přehledu praxe;
- „project“ – popis badatelského projektu na Mayo Clinic v anglickém jazyce (max. 2
strany);
- ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce;
- originál dokladu o studiu;
- doporučení školitele;
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-

písemný souhlas (volnou formou) k využití osobních údajů pro účely tohoto
výběrového řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nástupu: dle dohody v rozmezí červenec až září 2018. Platové podmínky dohodou.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 24. 5. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové,
sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

3. PLANOVANÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Vyřizuje:

P. Malá / tel. 134

MUDr. Tomáš Krejčí, student doktorského studijního programu Chirurgie, bude 14.
června 2018 od 13:00 hodin obhajovat disertační práci: „Časná diagnostika selhání
endoskopické ventrikulocisternostomie III. komory“. Obhajoba se bude konat: Aesculap
Akademie, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Štefan Reguli, student doktorského studijního programu Chirurgie, bude 14.
června 2018 od 14:00 hodin obhajovat disertační práci: „Časná volumetrie mozkových
metastáz ošetřených CyberKnife“. Obhajoba se bude konat: Aesculap Akademie, Bedrnův
pavilon, budova č. 21, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové

4. OMEZENÍ PROVOZU V OBDOBÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. E. Faistová / tel. 220
Datum:
15. 5. 2018
11. 6. 2018
12. 6. 2018
18. 6. – 19. 6. 2018

Uzavřená pracoviště studijního oddělení:
studijní programy v angličtině
celé studijní oddělení
studijní programy v češtině
studijní programy v češtině

5. VYHLÁŠENÍ 64. KONFERENCE SVOČ
Předkládá: proděkanka pro výuku všeobecného Vyřizuje:
lékařství (1. - 3. r.) / tel. 145

E. Havranová / tel. 103

64. studentská vědecká konference se koná v úterý 15. května 2018 od 14.00 hodin ve
Výukovém centru LF HK v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. V letošním roce
budou studenti soutěžit v sekci magisterských studijních programů. Program konference bude
zveřejněn na webu LF HK.
Zveme k účasti všechny zaměstnance a studenty.
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6. REKTORSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. E. Faistová / tel. 220

Dne 16. 5. 2018 se koná Rektorský sportovní den. Sportovních akcí se mohou
zúčastnit studenti i zaměstnanci LF HK. Program sportovních akcí je zveřejněn na webových
stránkách
naší
fakulty
(https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/O-fakulte/Zivot-nafakulte/Spolecenske-a-sportovni-akce/Sportovni-akce/Rektorsky-sportovni-den/ ) a na panelu
v 1. mezipatře teoretických ústavů LF HK.

7. PLÁN ČERPÁNÍ DOVOLENÉ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

R. Chalupová / tel. 236

Žádám vedoucí pracovišť, aby do 31. 5. 2018 předložili na personální referát plány
dovolených zaměstnanců svých pracovišť na celý kalendářní rok 2018 a v celém rozsahu
nároku.
Podklad se zůstatky dovolených zaměstnanců k 31. 3. 2018, byly zaslány přednostům
a vedoucím na jednotlivá pracoviště v průběhu dubna.
Všem vedoucím pracovišť děkuji za zajištění vyčerpání dovolených zaměstnanců
v předchozím kalendářním roce a nadále žádám o dodržení kázně v určování čerpání dovolené
dle příkazu děkana č. 2/2014-15 – Čerpání dovolené.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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