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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. z Ústavu sociálního lékařství LF HK byl na základě
usnesení Rady pro výzkum, vývoj a inovace jmenován členem Odborného panelu 5. Social
Sciences.
MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D. z Ústavu hygieny a preventivního lékařství LF HK
získala jako spoluřešitelka projekt „In vitro kožní penetrace – optimalizace testovacích metod“
z programu Epsilon Technologické agentury ČR.
Jménem vedení fakulty oběma blahopřeji a přeji hodně úspěchů v další práci.
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2. PODĚKOVÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Ve dnech 15. - 18. 11. 2017 se na fakultě uskutečnila konference „Mitochondriální
fyziologie 2017“. Konference se zúčastnilo 115 vědců z 30 zemí celého světa. Konference měla
mimořádně pozitivní ohlas. Děkuji hlavní organizátorce kongresu prof. MUDr. Z.
Červinkové, CSc. a jejím spolupracovníkům za výbornou reprezentaci fakulty.
Ve dnech 23. a 24. 11. 2017 se na fakultě uskutečnila 14. Mezinárodní konference
postgraduálních studentů. Akce se zúčastnilo 33 studentů z 10 zemí Evropy. Výsledky
konference najdete na:
https://www.lfhk.cuni.cz/veda,-zahranici/vedecka-setkani/mezinarodni-konference-studentudsp/14-mezinarodni-lekarska-postgradualni-konference/.
Konference měla velmi pozitivní ohlas. Děkuji paní P. Malé za organizační
zabezpečení a předsedovi hodnotící komise prof. MUDr Vladimírovi Paličkovi, CSc., dr. h.
c. za velmi dobře odvedenou práci a všem, kteří se na organizaci podíleli, za výbornou
reprezentaci fakulty.
3. JMENOVÁNÍ DOCENTEM
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel.. 266

Podle § 72 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů, v platném znění, rektor Univerzity Karlovy jmenuje s účinností od 1. prosince
2017 MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D., odborného asistenta Plicní kliniky Lékařské fakulty
v Hradci Králové, Univerzity Karlovy; lékaře Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec
Králové., docentem pro obor Vnitřní nemoci.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a do další práce přeji mnoho úspěchů.
4. ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:

P. Malá / tel.. 134

Ing. Petr Paluska, Ph.D., student doktorského studijního programu Lékařská
biofyzika, úspěšně obhájil 22. listopadu 2017 disertační práci: „Využití cone beam CT pro
rekonstrukci dávkové distribuce obrazem řízené radioterapie karcinomu prostaty –
porovnání zaměření na kosti vs. zaměření na implantované markery“.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a do další práce přeji mnoho úspěchů.
5. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF HK
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. M. Moravová / tel.. 266
V úterý dne 5. prosince 2017 v 10:00 hodin se ve Výukovém centru Lékařské fakulty
v Hradci Králové, v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, uskuteční veřejné zasedání
Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové, na jejímž programu je:
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 Veřejná profesorská přednáška a řízení ke jmenování profesorem: doc. MUDr. Miloš
Broďák, Ph.D. v oboru Chirurgie na téma: „Uro-onkologie, současný stav a koncepce
výuky“.
 Veřejná habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce: MUDr. Ivana Kacerovská
Musilová, Ph.D. v oboru Gynekologie a porodnictví na téma: „Možnosti sonografie v
managementu spontánního předčasného porodu“, název habilitační práce: Detekce
mikrobiálních a zánětlivých intraamniálních komplikací u těhotenství s předčasným
odtokem plodové vody.
 Veřejná habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce: MUDr. Tomáš Soukup,
Ph.D. v oboru Vnitřní nemoci na téma: „Systémová sklerodermie - od počátku nemoci k
fibróze“, název habilitační práce: Farmakogenetika methotrexatu v léčbě revmatoidní
artritidy se zaměřením na jednonukleotidové polymorfismy genu pro
metylentetrahydrofolát reduktasu.
 Veřejná habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce: MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. v
oboru Vnitřní nemoci na téma: „POEM - perorální endoskopická myotomie“, název
habilitační práce: Význam experimentální elektrogastrografie v preklinických studiích.
 Veřejná habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce: MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
v oboru Vnitřní nemoci na téma: „Současné možnosti diagnostiky žlučových cest“,
název habilitační práce: Postavení endoskopických metod v léčbě časných
kolorektálních neoplázií.
Vedení fakulty všechny zájemce srdečně zve.
6. UZAVŘENÍ PRACOVIŠŤ A BUDOV LF HK V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Předkládá: Ing. E. Faistová / tel. 220
V souvislosti s tím, že studenti mají v období 22. 12. 2017 – 1. 1. 2018 vánoční
prázdniny, bude v této době uzavřeno Studijní oddělení fakulty, budova Na Hradě včetně
pracoviště Lékařské knihovny a budova Výukového centra LF HK v areálu FN HK. Pro
studenty budou v této době přístupné studovny v hlavní budově v Šimkově ulici.
7. VYHLÁŠENÍ PÁTÉHO KOLA SOUTĚŽE GAMA UK
Předkládá: proděkan pro technický rozvoj
Vyřizuje:
Ing. E. Macourková / tel. 136
a informatiku / tel. 462
Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje 5. kolo interní soutěže GAMA UK, jehož cílem je
podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i
komerční využití.
Podpora je určena pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich
praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití. Doporučený
objem podpory: 200 tis. - 830 tis. Kč/dílčí projekt.
Harmonogram soutěže:
 do 12. 12. 2017 kontaktovat CPPT (viz níže)
 23. 1. 2018 (23:59 h) termín pro podání projektů do 5. kola interního výběrového řízení
(podmínkou je předchozí konzultace s CPPT)
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 únor 2018 osobní prezentace dílčích projektů v rámci 5. kola interního výběrového
řízení
 březen 2018 výsledky 5. kola interního výběrového řízení
 duben/květen 2018 zahájen projektů
Zájemci o účast kontaktují nejpozději do 12. 12. 2017 CPPT (Ivanu Sýkorovou Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, 224 491 209, 776 007 130) a domluví si individuální konzultaci
projektového záměru. Toto je podmínkou účasti v soutěži.
Základní informace zde.
Dokumenty pro řešitele zde.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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