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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Mgr. Eva Vachková, Ph.D., vedoucí Oddělení ošetřovatelství Ústavu sociálního
lékařství, obdržela dne 19. 4. 2017 bronzovou medaili Fakulty zdravotnických studií
Univerzity Pardubice.
Jménem vedení fakulty gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
2. OZNÁMENÍ – FINANČNÍ PODPORA Z OP VVV
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

Ing. E. Macourková / tel. 136

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové získala finanční podporu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro 5 projektů, na jejichž přípravě se podílel odborný
tým akademických pracovníků a administrativní tým GZO. Jedná se o 3 investiční a 2
neinvestiční projekty. Celkové způsobilé výdaje všech projektů jsou ve výši 279 mil. Kč,
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z toho 215 mil. Kč je určeno na nákup investic (přístroje, simulátory, IT technika) pro výuku
pregraduálních a DSP studentů. Řešení projektů bude probíhat v letech 2017 - 2022.
Přehled podpořených projektů:
1. CORE FACILITIES - Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu a
výuky na LF UK v HK: výše dotace: 195,7 mil. Kč.
2. INODOK – Inovace doktorských studijních programů na LF UK v HK výše dotace:
10,5 mil. Kč.
3. FANTOM - Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití
simulátorů a fantomů: výše dotace: 48,3 mil. Kč.
4. E-LEARNING – Inovace výuky a e-learningového prostředí na LF UK v HK: výše
dotace: 15,3 mil. Kč.
5. ESF celouniverzitní projekt – Zvýšení kvality vzdělávání na UK: výše dotace: 9,1 mil.
Kč.
Pro administrativní zajištění řešení projektů bude třeba vyhlásit výběrová řízení na cca
6 míst manažerů projektů, kteří budou hrazeni z prostředků projektů.
Jménem vedení fakulty děkuji všem, kteří se na tomto velmi významné úspěchu
podíleli. Věřím, že řešení projektů bude přínosem pro celou lékařskou fakultu.

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

P. Malá / tel. 134

MUDr. Tomáš Rozkoš, Ph.D., student doktorského studijního programu Patologie,
úspěšně obhájil 13. dubna 2017 dizertační práci: „Stanovení optimálního vyšetřovacího
algoritmu pro efektivní vyhledávání nemalobuněčných karcinomů plic s přestavbou
genu ALK“.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a do další práce přeji mnoho úspěchů.
4. PLÁNOVANÉ OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:
Ing. M. Moravová/ tel. 131
MUDr. Ladislav Dzan, student doktorského studijního programu Stomatologie, bude
11. května 2017 od 13:30 hodin obhajovat dizertační práci: „Měření primární stability
dentálního implantátu a její ovlivnění designem implantátu“. Obhajoba se bude konat:
Stomatologická klinika, budova č. 11, 3. patro, knihovna, areál FNHK.
MUDr. Luboš Tuček, student doktorského studijního programu Stomatologie, bude
11. května 2017 od 14:30 hodin obhajovat dizertační práci: „Pooperační brachyterapie v
léčbě časných karcinomů dutiny ústní“. Obhajoba se bude konat: Stomatologická klinika,
budova č. 11, 3. patro, knihovna, areál FNHK.

Oběžník LF č. 15/16-17

2

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

Vyřizuje:

E. Havranová / tel. 103

63. studentská vědecká konference se koná v úterý 9. května 2017 od 14.00 hodin ve
Výukovém centru ve Fakultní nemocnici. V letošním roce budou studenti soutěžit v sekci
preklinických a klinických oborů a v sekci Ošetřovatelství. Program konference je k dispozici
na
webu
LF
HK:
https://www.lfhk.cuni.cz/Studenti/Magisterske-a-bakalarskestudium/SVOC. Zveme k účasti všechny zaměstnance a studenty.
6. OMEZENÍ PROVOZU V OBDOBÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. E. Faistová / tel. 220
Datum:
13. 6. – 14. 6. 2017
21. 6. 2017
22. 6. – 23. 6. 2017
23. 5. – 24. 5. 2017

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

7. REKTORSKÝ DEN
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. Faistová / tel. 220

Dne 17. 5. 2017 se koná Rektorský sportovní den. Sportovních akcí se mohou
zúčastnit studenti i zaměstnanci Lékařské fakulty. Program sportovních akcí je zveřejněn na
www 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.
8. PLÁN ČERPÁNÍ DOVOLENÉ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

R. Chalupová / tel. 236

Žádám vedoucí pracovišť, aby do 31. 5. 2017 předložili na personální referát plány
dovolených zaměstnanců svých pracovišť na celý kalendářní rok 2017 a v celém rozsahu
nároku.
Podklad se zůstatky dovolených zaměstnanců k 30. 4. 2017, včetně vzoru tabulky pro
plánování dovolené zašle personální referát na jednotlivá pracoviště do 15. 5. 2017.
Všem vedoucím pracovišť děkuji za zajištění vyčerpání dovolených zaměstnanců
v roce 2016 a nadále žádám o dodržení kázně v určování čerpání dovolené dle příkazu děkana
č. 2/2014-15.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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