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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. E. Faistová / 220

Na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy a po souhlasu Akademického senátu UK
byli prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. a doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. jmenováni členy
Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy.
Jménem vedení fakulty blahopřeji ke jmenování do funkce a přeji mnoho dalších
pracovních úspěchů.
Doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., získal spolu s předkladateli projektu z Ludwig
Boltzmann Association, Graz, finanční prostředky z programu EU Justice na realizaci
projektu "JUSTeU! juridical standards for clinical forensic examinations of victims of
violence in Europe".
Jménem vedení fakulty srdečně gratuluji a přeji hodně úspěchů v další práci.
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2. ODVOLÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Dne 27. 10. 2016 rektor UK na návrh děkana Lékařské fakulty UK v HK odvolal
z funkce garanta doktorského studijního programu Lékařská mikrobiologie doc. RNDr.
Vladimíra Buchtu, CSc.
Jménem vedení fakulty děkuji za práci vykonanou v této funkci a v další práci
přeji mnoho pracovních úspěchů.
3. POVĚŘENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Dne 27. 10. 2016 rektor UK na návrh děkana Lékařské fakulty UK v HK pověřil
výkonem funkce garantky doktorského studijního programu Lékařská mikrobiologie doc.
MUDr. Helenu Žemličkovou, Ph.D.
Jménem vedení fakulty blahopřeji ke jmenování do funkce a přeji mnoho dalších
pracovních úspěchů.
4. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala:

Ing. N. Vohralíková / 266

V úterý dne 6. prosince 2016 v 14.00 hodin se ve Výukovém centru Lékařské
fakulty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové, uskuteční veřejné zasedání Vědecké rady
Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, na jejímž programu je:
1. Veřejná profesorská přednáška a řízení ke jmenování profesorem v oboru Histologie
a embryologie doc. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D.
na téma „Tkáňové a solubilní biomarkery ve vztahu ke kardiovaskulární patologii – koncepce
vědecké práce a výuky“.
2. Veřejná habilitační přednáška MUDr. Ivy Sedlákové, Ph.D. v oboru Gynekologie a
porodnictví na téma „Možnosti diagnostiky karcinomu ovaria“ a obhajoba habilitační práce
s názvem habilitační práce „ Primární chemorezistence karcinomu ovaria“.
Vedení fakulty všechny zájemce srdečně zve.
5. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. N. Vohralíková / tel. 266

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa:
• 2 učitele/ky Kliniky nemocí kožních a pohlavních s úvazky 0,1
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, praxe v
oboru je vítána, zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost, znalost AJ.
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• 7 učitelů/ek Kliniky onkologie a radioterapie s úvazky 0,1
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, atestace z
onkologie, zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost, znalost AJ.
Datum nástupu dle dohody.
K přihláškám na vypsaná místa je třeba přiložit 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, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů.
Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2016 na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v
Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo:
• učitele/ky Katedry interních oborů pro pracoviště Plicní kliniky s úvazkem 0,1
(zaměření pneumologie):
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, atestace
z vnitřního lékařství nebo pneumologie, zájem o výuku v českém a anglickém jazyce,
publikační a výzkumnou činnost, znalost AJ.
K přihlášce na vypsané místo je třeba přiložit 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, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů.
Platové podmínky podle Mzdového předpisu Univerzity Karlovy.
Přihlášky zasílejte do 8. 12. 2016 na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v
Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
6. VYÚČTOVÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A STIPENDIÍ Z GRANTŮ 2016
Předkládá: proděkanka pro vědu a výzkum /
Vyřizuje:
A. Frydrychová / 232
tel. 2477
Vážení řešitelé grantů,
rádi bychom připomněli dodání termín vyúčtování čerpání mzdových prostředků a
stipendií z grantů pro rok 2016. Je nutné vyplnit následující formuláře:
• Formulář pro výplatu stipendia - https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-ametodiky/Grantove-a-zahranicni-oddeleni/Grantove-oddeleni/
• Formulář pro výplatu mzdových nákladů, odměn https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-a-metodiky/Spravni-oddeleni/
(sekce Granty a výzkumné záměry)
• Formulář pro výplatu dohody o provedení práce –
https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-a-metodiky/Spravni-oddeleni/
(sekce Dohoda o provedení práce)
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Vyplněné a podepsané formuláře se předávají na grantové oddělení k odsouhlasení
proděkankou pro vědeckou činnost. K formuláři pro mzdy a odměny je nutné přiložit
„zprávu odpovědného řešitele, z níž je patrno, že řešený úkol byl již úspěšně splněn ve
smyslu původního zadání nebo že lze reálně předpokládat úspěšné ukončení projektu ve
stanoveném termínu, dále je vhodné do přiložené zprávy uvést výsledky, jakých bylo
dosaženo“.
Formuláře včetně zprávy odpovědného řešitele je nutné předat na Grantové oddělení
nejpozději ke dni 18. 11. 2016 pro výplatu za měsíc listopad. Po tomto termínu nebude
možné uvedené doklady řádně zpracovat a osobní náklady pro rok 2016 nebudou moci být
řádně vyplaceny.
Do přiloženého formuláře k čerpání mzdových prostředků je nutné uvést řešitele,
všechny spoluřešitele a spolupracovníky s navrhovanými částkami odměn a mezd, aby
vyúčtování bylo kompletní a v souladu s přidělenými prostředky. V případě, že výplata
mzdových prostředků probíhá nebo již proběhla, prosíme o uvedení této skutečnosti do
formuláře, tak aby součet všech položek souhlasil se schváleným projektem a k jednotlivým
osobám uveďte např. Bylo vyplaceno, atd.
Do formuláře pro výplatu stipendií je nutné uvést název grantové agentury, číslo
projektu, hlavního řešitele a vnitřní číslo LF (rozpočtové středisko), příjemce stipendia, číslo
jeho bankovního účtu a výši stipendia. Upozorňujeme na skutečnost, že v době výplaty
stipendia musí být osoba vedena pod statusem student, jinak jí nebude možno stipendium
přiznat.
Bližší informace poskytuje Grantové oddělení (pí. Frydrychová; kl. 232;
frydrychova@lfhk.cuni.cz)

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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