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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Ve vydavatelství Ing. Věra Skůrová – ARTILIS, 2017 vyšlo třetí, přepracované a
doplněné vydání publikace „Dentální implantologie“, autor prof. MUDr. Antonín Šimůnek,
CSc. a kol. Mezi další autory patří: doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., MUDr. Dita Dufková,
MDDr. Martina Exnerová, MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., prof.
MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., MUDr. Zdeňka
Šustová, Ph.D., MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.
V nakladatelství Galén 2017 vyšla monografie „Pitva“ o historii poznávání lidského
těla autorů: MUDr. Jana Betlacha, doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D. a prof. MUDr. Ivo
Šteinera, CSc.
Jménem vedení fakulty všem autorům gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další
práci.
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2. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ – VOLBA PREZIDENTKY IFMSA
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:
D. Ševčíková / tel. 240
Studentka 4. ročníku všeobecného lékařství naší fakulty Alžběta Tylová byla na
zasedání Valné hromady IFMSA CZ dne 2. 4. 2017 v Plzni zvolena prezidentkou této
studentské organizace pro funkční období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018.
Jménem vedení fakulty blahopřeji ke zvolení a v této prestižní funkci přeji
mnoho úspěchů.
3. POZVÁNA NA JARNÍ KONCERT
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

D. Ševčíková / tel. 240

Děkan Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové Vás s potěšením zve na
tradiční jarní koncert dne 15. května 2017, na němž vystoupí český hudebník, skladatel,
textař, zpěvák a kytarista Vladimír Mišík ve folkrockovém seskupení Čundrground
(Vladimír Mišík - kytara, zpěv; Pavel Skála - kytara, zpěv a Vladimír Pavlíček - housle).
Koncert se koná ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů lékařské fakulty,
Šimkova 870, začátek v 19.00 hodin.
4. JMENOVÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 266

Na základě výběrového řízení jmenuje děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové
společně s děkanem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové do funkce vedoucího Katedry
tělesné výchovy, společného pracoviště Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci
Králové a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Mgr. Jiřího Bezoušku na dobu 3 let
s platností od 1. 9. 2017.
Jménem vedení fakulty Mgr. Bezouškovi gratuluji a přeji mu v další činnosti
hodně úspěchů.
5. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 266

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na 4
místa učitelů/učitelek Neurologické kliniky, každé s úvazkem 0,1:
Požadavky: Absolvent/ka magisterského studijního programu všeobecné lékařství
nebo student/ka s předpokladem ukončení studia v akademickém roce 2016/2017, aktivní
znalost AJ, předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci, zdravotní způsobilost a
bezúhonnost.
K písemným přihláškám prosím doložte: Strukturovaný 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; písemný souhlas k využití osobních údajů
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v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely
tohoto výběrového řízení.
Datum nástupu dle dohody.
Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášku do výběrového řízení spolu s přílohami zasílejte do 30. 4. 2017 na
adresu: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03
Hradec Králové.

6. ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA DIZERTAČNÍ PRÁCE
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:

P. Malá / tel. 134

Mgr. Alžběta Filipová, Ph.D., studentka doktorského studijního programu Lékařská
chemie a biochemie, úspěšně obhájila 4. dubna 2017 dizertační práci: „Primární řasinka a
její význam v reakci buněk na expozici ionizujícímu záření a cytostatikům“.
Mgr. Eva Peterová, Ph.D., studentka doktorského studijního programu Lékařská
chemie a biochemie, úspěšně obhájila 4. dubna 2017 dizertační práci: „Vliv složek
extracelulární matrix na buňky kultivované in vitro“.
Mgr. Barbora Šalovská, Ph.D., studentka doktorského studijního programu Lékařská
chemie a biochemie, úspěšně obhájila 4. dubna 2017 dizertační práci: „Proteomic Analysis
of Gamma-Irradiated Human Leukemic Cells“.
MUDr. Jaroslav Adamkov, Ph.D., student doktorského studijního programu
Chirurgie úspěšně obhájil 12. dubna 2017 dizertační práci: „Metabolické změny mozku u
pacientů po subarachnoideálním krvácení“.
MUDr. Martin Voborník, Ph.D., student doktorského studijního programu
Chirurgie, úspěšně obhájil 12. dubna 2017 dizertační práci: „Porovnání průtoků levé arteria
thoracica interna z přístupu ze sternotomie a z levostranné přední torakotomie a
klinických dopadů na pacienta“.
Jménem vedení fakulty všem blahopřeji a do další práce přeji mnoho úspěchů.
7. PLÁNOVANÁ OBHAJOBA DIZERTAČNÍ PRÁCE
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:

Ing. M. Moravová/ tel. 131

MUDr. Marian Šenkeřík, student doktorského studijního programu Pediatrie, bude
4. května 2017 od 12:00 hodin obhajovat dizertační práci: „Akutní a chronická onemocnění
plic a dýchacích cest u dětí: nové bioindikátory a molekulární cíle pro farmakoterapii“.
Obhajoba se bude konat: Dětská klinika, 4. podlaží, posluchárna, areál Fakultní nemocnice
Hradec Králové.
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8. UPOZORNĚNÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. E. Faistová / tel. 220

Ve středu 21. června 2017 (7.30 – 12.00 hod.) se konají přijímací zkoušky na naši
fakultu na magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Vzhledem
k tomu, že se testy píší v jeden den a na více místech, musíme zajistit větší počet zaměstnanců
jako dozor. Prosím vedoucí níže uvedených pracovišť a oddělení děkanátu, aby
do 15. května 2017 zaslali na e-mail: zaluda@lfhk.cuni.cz jmenný seznam pracovníků
daného pracoviště, kteří se přijímacích zkoušek zúčastní. Do níže uvedených počtů nejsou
zahrnuti vedoucí jednotlivých lokalit. Informativní schůzka proběhne dne 14. 6. 2017 na
Lékařské fakultě v posluchárně č. I od 14 do 15 h a dne 15. 6. 2017 v KAMPUSU v učebně
K od 14 do 15 h.
Počty zaměstnanců za jednotlivá pracoviště určených pouze pro dozor: Děkanát – 25
(EO 6, SPR 5, IPTO 3, GZO 5, sekret. 1, LK 5), Ústav lékařské biologie a genetiky – 3, Ústav
fyziologie – 4, Ústav histologie a embryologie – 4, Ústav anatomie – 4, Ústav jazyků – 3,
Ústav lékařské biochemie – 4, Ústav hygieny a preventivního lékařství – 2, Ústav klinické
mikrobiologie – 1, Ústav patologické fyziologie – 3, Ústav soudního lékařství – 1, Ústav
farmakologie – 3, Katedra interních oborů – 8, Dětská klinika – 2, Stomatologická klinika – 2,
Klinika infekčních nemocí – 1, Neurologická klinika – 1, Rehabilitační klinika – 1, Oční
klinika – 1, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku – 1, Katedra chirurgie – 6, Fingerlandův
ústav patologie – 2, Ústav sociálního lékařství – 3, Psychiatrická klinika – 1, Klinika nemocí
kožních a pohlavních – 1, Radiologická klinika – 1, Klinika onkologie a radioterapie – 1,
Porodnická a gynekologická klinika – 1.
9. VYHLÁŠENÍ 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE PRIMUS UK (ROK 2018)
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. Z. Svátková / tel. 232
Opatřením rektora č. 17/2017 a 19/2017 bylo vyhlášeno druhé kolo soutěže Primus
pro roky 2018-2020.
Cíl soutěže - podpora nejlepších mladých vědeckých pracovníků - zpravidla se
zahraničními zkušenostmi (do 10 let od ukončení PhD) při zakládání nových vědeckých
skupin.
Prostředky na financování projektu budou společně stejným dílem poskytovat
Univerzita Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován.
V dlouhodobějším horizontu si Univerzita Karlova od soutěže Primus slibuje zvýšení
úspěšnosti při předkládání žádostí o významné mezinárodní granty (např. ERC).
Zásady soutěže a vyhlášení 2. kola najdete na (http://www.cuni.cz/UK-7545.html).
Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese
http://veda.is.cuni.cz.
Příjem návrhů bude ukončen 10. května 2017 v 16 hodin.
Případní zájemci nechť kontaktují GZO do 20. dubna 2017.
S dotazy se můžete obracet na GZO, případně e-mailovou adresu primus@ruk.cuni.cz
nebo na tel. 224 491 891.
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10. INFORMACE O DOČASNÉM PŘEMÍSTĚNÍ PRACOVIŠŤ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. L. Hlavatý / tel. 477
V souvislosti se zaváděním elektronické spisové služby na fakultě a s nezbytnou
úpravou současné podatelny dochází ke stavebním úpravám v suterénu hlavní budovy
v Šimkově ulici. V důsledku těchto změn dojde k dočasnému přemístění některých
pracovníků IPTO.
Od 24. 4. 2017 bude podatelna dočasně přesunuta do místnosti A – 016 (suterén).
Správce poslucháren p. V. Pánek do místnosti C - 302 a technik BOZP p. J. Hiesl do místnosti
C – 311 (3. patro budovy – prostor bývalého Ústavu lékařské biochemie). Čísla telefonů se
nemění.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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