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1. OZNÁMENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vedení lékařské fakulty s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve věku nedožitých 92 let
zemřel dne 6. dubna 2018 prof. MUDr. Lubomír Faltýnek, DrSc., emeritní přednosta Kliniky
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF HK a FN HK (1962 – 1971).
Čest jeho památce.
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2. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA MÍSTA UČITELŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

A) Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na 2 místa
učitele/učitelky Dětské kliniky


učitel/učitelka pro pracoviště Dětské kliniky s úvazkem 0,2

Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství či uchazeč s předpokladem ukončení MSP Všeobecné lékařství v kalendářním
roce 2018, 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. Specializace v
oboru dětské lékařství či probíhající příprava na ni výhodou.
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 9. 5. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

B) Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo
učitele/učitelky Ústavu anatomie
 učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu anatomie s úvazkem 1,0
Požadavky: absolvent magisterského studia lékařské, veterinární nebo
přírodovědecké fakulty; předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci v
oblasti anatomie; aktivní znalost anglického jazyka; znalost práce na PC; schopnost týmové
spolupráce; zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.
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.
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Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Vnitřního mzdového předpisu
Univerzity Karlovy.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 9. 5. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

3. UPOZORNĚNÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. E. Faistová / tel. 220

V pondělí 11. června 2018 (7.30 – 12.00 hod.) se konají přijímací zkoušky na naši
fakultu na magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V letošním
roce naše fakulta zahajuje přijímací zkoušky na lékařských fakultách UK. Dá se proto
předpokládat, že se dostaví téměř všichni uchazeči. 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 2018 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 5. 6. 2018 na Lékařské fakultě v posluchárně č. I od 14 do
15 h a dne 6. 6. 2018 v KAMPUSU v posluchárně K od 14 do 15 h.
Počty zaměstnanců za jednotlivá pracoviště určených pouze pro dozor: Děkanát – EO
5, SPR 7, IPTO 3, GZO 7, sekret. 1, LK 7, Ústav lékařské biofyziky – 2, 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 – 3, Ústav klinické mikrobiologie – 1, Ústav patologické fyziologie – 3, Ústav
soudního lékařství – 1, Ústav farmakologie – 3, 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.

4. ZMĚNA GARANTŮ
Předkládá: Ing. E. Faistová / tel. 220
Prosím přednosty kateder, klinik a ústavů o sdělení případných změn garantů předmětů
pro akademický rok 2018/2019. Změny zašlete nejpozději do 30. 4. 2018 e-mailem na adresu
faistovae@lfhk.cuni.cz.

5. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA GRANTY AQUALIFE INSTITUTE, Z.Ú.
Předkládá: Ing. E. Macourková / tel.
Vyřizuje:
H. Horká / tel. 232
136
V rámci aktivity pro zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti
o problematice vody, hydratace a pitného režimu vypisuje AquaLife Institute, z.ú. výběrové
řízení na granty podporované v roce 2018.
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Cílem AquaLife Institutu je podpořit odborníky z různých oborů ve výzkumu
a aktivitách pro zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti o problematice vody,
hydratace a pitného režimu získáváním spolehlivých dat, a tím eliminovat nevědecké a
neprůkazné přístupy k této oblasti.
Podporovány jsou nejen specifické programy zaměřené na určitou problematiku nebo
rizikovou populaci (dehydratace, obezita, pitný režim v různých věkových skupinách či při
různém zdravotním stavu), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové
a osvětové programy, programy primární prevence, základní výzkum).
Grantová podpora bude poskytována na 1 rok s maximální poskytnutou částkou 250 tis.
Kč/projekt.
Návrh grantového projektu musí být vypracován a odeslán ve 4 originálech nejpozději
do 31. května 2018.
Bližší informace najdete na http://www.aqualifeinstitute.cz/.

6. PROJEKTY NA PODPORU MOBILITY
Předkládá: proděkan pro zahraniční styky a
Vyřizuje:
vnější vztahy / tel. 2183

Ing. Macourková / tel. 136

MŠMT vyhlásilo dvě výzvy k podávání návrhů společných česko-německých a českorakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 – 2020. Cílem je podpora mobility
výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního
výzkumu.
Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných
pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele
projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní
pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a přijímající strana jeho pobytové náklady
(ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných
pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních, konaných v
partnerských státech.
Přijímají se návrhy společných česko-německých a česko-rakouských výzkumných
projektů s dobou řešení 2019-2020 (od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020) ze všech vědních
oblastí.
Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu
základního výzkumu. Uzávěrka 31. 5. 2018. Více informací: http://www.msmt.cz/vyzkum-avyvoj-2/mobility-6, resp. http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhuspolecnych-cesko-nemeckych3?highlightWords=V%C3%BDzva+pod%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+n%C3%A1vrh%C5
%AF+spole%C4%8Dn%C3%BDch+%C4%8Desko+n%C4%9Bmeck%C3%BDch+v%C3%B
Dzkumn%C3%BDch+projekt%C5%AF
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7. POUŽÍVÁNÍ SPRÁVNÉHO NÁZVU UNIVERZITY A FAKULTY
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. I. Malečková / tel. 348
Upozorňujeme zaměstnance na nutnost důsledného používání správných názvů
univerzity a fakulty. Dle novelizovaného zákona o vysokých školách došlo s účinností od 1. 9.
2016 ke změně názvu univerzity. Její název podle zákona zní „Univerzita Karlova“ (bez
přídomku „v Praze“), v anglickém jazyce „Charles University“.
V souladu se statutem univerzity a statutem fakulty užívá fakulta v právních vztazích
názvu „Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, zkrácené označení fakulty zní
„Lékařská fakulta v Hradci Králové“ (nelze tedy uvádět např. Lékařská fakulta Univerzity
Karlovy v Hradci Králové). Název fakulty v anglickém jazyce zní „Charles University, Faculty
of Medicine in Hradec Kralove” nebo zkráceně „Faculty of Medicine in Hradec Kralove“.
Oficiálně stanovená zkratka fakulty je „LF HK“.
Název univerzity a fakulty je povinný údaj, který musí být v oficiálním styku
používán ve správném tvaru, jinak může způsobit neplatnost některých dokumentů.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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