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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Práce autorů Laco, J., Kovaříková, H., Chmelařová, M., Vošmiková, H., Sieglová, K.,
Bubancová, I., Dundr, P., Němejcová, K., Michálek, J., Vošmik, M., Ryška, A.: „MicroRNA
expression in SMARCB1/INI1-deficient sinonasal carcinoma: A clinicopathological,
immunohistochemical and molecular genetic study“, která byla formou posteru
prezentována na 29th European Congress of Pathology v Amsterdamu, byla vyhodnocena jako
nejlepší poster v sekci Head and Neck a následně byla vědeckou komisí kongresu vybrána jako
druhý nejlepší poster z celkového počtu 1887 přijatých posterových sdělení a byla jí udělena
cena 2nd Best Poster Prize.
Výzkum byl finančně podpořen. m.j. granty řešenými na Lékařské fakultě i ve Fakultní
nemocnici, konkrétně projekty PROGRES Q40/11, BBMRI_CZ LM2015089 a MH CZ-DRO
(FNHK) 00179906.
Jménem vedení fakulty všem blahopřeji a přeji hodně úspěchů v další práci.
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2. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 266

V úterý dne 3. října 2017 v 14.00 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:
 Veřejná profesorská přednáška a řízení ke jmenování profesorem doc. MUDr. Jana
Laca, Ph.D. v oboru Patologie na téma „Nádory hlavy a krku pohledem 21. století –
koncepce vědecké práce a výuky v patologii“.
 Veřejná habilitační přednáška MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D. v oboru Vnitřní
nemoci na téma „Inhalační léčba – adherence v reálné praxi“ a obhajoba habilitační
práce s názvem „Vliv fyzické zátěže na agregaci trombocytů u chronické obstrukční
plicní nemoci“.
Vedení fakulty všechny zájemce srdečně zve.

3. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA MÍSTA UČITELŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 266
Ing. M. Moravová / tel. 131

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na:
A) Na místo učitele/učitelky pro Stomatologickou kliniku s úvazkem 0,2
Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Stomatologie nebo
Zubní lékařství či ekvivalentního zahraničního studijního programu; praxe v oboru vítána;
předpoklady pro učitelskou a vědeckou práci nezbytné; aktivní znalost anglického jazyka; další
znalost světového jazyka vítána; znalost práce na PC; předpoklad vstupu do doktorského
studijního programu v ak. roce 2017/2018; zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.
K řízení doložte: Písemnou přihlášku k řízení (volnou formou); 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 (volnou formou)
k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně
osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.
Nástup v listopadu 2017. Platové podmínky podle Mzdového předpisu Univerzity Karlovy.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 29. 9. 2017 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové,
sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
B) Na místa učitelů/učitelek Katedry chirurgie
učitel/učitelka pro pracoviště Ortopedické kliniky s úvazkem 0,2
učitel/učitelka pro pracoviště Ortopedické kliniky s úvazkem 0,3
učitel/učitelka pro pracoviště Chirurgické kliniky – plastická chirurgie s úvazkem
0,2
• učitel/učitelka pro pracoviště Dětské chirurgie s úvazkem 0,1
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Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné lékařství,
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.
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 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 Univerzity Karlovy.
Přihlášku do výběrového řízení spolu s přílohami zasílejte do 4. 10. 2017 na adresu:
Lékařská fakulta v Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
C) Místo učitele/učitelky Ústavu klinické mikrobiologie s úvazkem 0,1
Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního oboru lékařského nebo
přírodovědného směru, ukončené postgraduální doktorské studium, zkušenosti s pedagogickou
a výzkumnou činností a aktivní znalost AJ vítány, 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 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 Univerzity Karlovy.
Přihlášku do výběrového řízení spolu s přílohami zasílejte do 8. 10. 2017 na adresu:
Lékařská fakulta v Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
D) Místa učitelů/učitelek Ústavu anatomie
• učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu anatomie s úvazkem 1,0
• učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu anatomie s úvazkem 0,1
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 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 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 Univerzity Karlovy.
Přihlášku do výběrového řízení spolu s přílohami zasílejte do 8. 10. 2017 na adresu:
Lékařská fakulta v Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
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4. ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:

Ing. M. Moravová/ tel. 131

MUDr. Ondřej Sobotka, PhD., student doktorského studijního programu Fyziologie a
patologická fyziologie, úspěšně obhájil 11. září 2017 disertační práci: „Farmakologické a
metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií“.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a do další práce přeji mnoho úspěchů.
5. PLÁNOVANÁ OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:

Ing. E. Faistová/ tel. 220

MUDr. Drahomíra Holmannová, studentka doktorského studijního programu
Lékařská imunologie, bude 25. září 2017 od 10:00 hodin obhajovat disertační práci: „Změny v
expresi membránových molekul CD200R, CD95, CD95L a solubilního CD200R
regulujících zánětlivou odpověď u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok“.
Obhajoba se bude konat: Ústav klinické imunologie a alergologie, LF a FN Hradec Králové,
Fakultní nemocnice, budova č. 17, seminární místnost v 2. NP.
6. PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA DĚKANÁTU
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Ekonomické oddělení:
K 31. 8. 2017 ukončila pracovní poměr vedoucí oddělení Ing. Jana Počarovská. Běžnou
činnost EO koordinuje nyní Ing. Vlasta Jarolímková, vedoucí účtárny. Záležitosti spojené
s čerpáním rozpočtu dočasně převzala Ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty.
Správní oddělení:
Specializační vzdělávání lékařů
K 31. 7. 2017 ukončila pracovní poměr Mgr. Marika Elfmarková. Od 1. 10. 2017 budou
Vaše záležitosti ohledně specializačního vzdělávání lékařů zajišťovat tyto referentky p. Jana
Churavá, č. tel. 217, č. dveří A-225, p. Pavla Kolmistrová, č. tel. 239, č. dveří A-225, p.
Ivana Pražáková, č. tel. 238, č. dveří A-224.
Referát kvalifikačního rozvoje
Od 1. 10. 2017 převezme povinnosti spojené s kvalifikačním rozvojem Ing. Markéta
Moravová, tel. č. 266, č. dveří A-223.

Spisová služba
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Spisovou službu zajišťují tyto referentky p. Petra Pourová, č. tel. 443, č. dveří A-009 010, Bc. Dana Lukešová, č. tel. 497, č. dveří A-009 - 010. Koordinátorkou elektronické
spisové služby je Ing. Ladislava Kudrnová, č. tel. 298, č. dveří A-009 - 010.
Studijní oddělení:
Od 1. 9. 2017 dočasně převzala záležitosti spojené s doktorským studijním programem
p. Petra Malá, č. tel. 134, č. dveří A-216 a vedoucí oddělení p. Ing. Eva Faistová, tel. č. 220, č.
dveří A-225. Na pozici referenta DSP bude přijat nový pracovník na základě výběrového
řízení.
Od 1. 8. 2017 zajištují záležitosti spojené se studiem v anglickém jazyce Ing. Pavla Sedlářová,
č. tel. 438, č. dveří A-220, p. Jitka Špůrová, č. tel. 178, č. dveří A-220 a Mgr. Tereza
Fejtová, č. tel. 487, č. dveří A-220.
Investiční a provozně technické oddělení:
Od 1. 7. 2017 převzala práci referenta dopravy (po p. Haně Jelínkové, která ukončila
pracovní poměr k 30. 6. 2017) p. Eva Vávrová, tel. č. 246, č. dveří A-025, která má zároveň na
starosti agendu MTZ.
Grantové a zahraniční oddělení:
Od 1. 9. 2017 pracují na manažerských pozicích projektů tyto osoby:
CORE FACILITIES
Pracovní zařazení:
Projektový manažer
Finanční manažer
Administrátor projektu

Jméno:
Mgr. Petra Kubizňáková
Ing. Lucie Radoňová
Kristýna Vaňková

Č. tel.
282
282
285

Č. dveří
C-206
C-206
C-206

INODOK
Pracovní zařazení:
Projektový manažer
Finanční manažer
Administrátor projektu

Jméno:
Mgr. Tereza Silbernaglová
Mgr. Tereza Silbernaglová
Kristýna Vaňková

Č. tel.
285
285
285

Č. dveří
C-206
C-206
C-206

FANTOM
Pracovní zařazení:
Projektový manažer
Finanční manažer
Administrátor projektu

Jméno:
Bc. Jiří Černý
Ing. Lenka Michálková
Mgr. Anna Květinová

Č. tel.
288
289
461

Č. dveří
B-103
B-103
C-116

E-LEARNING
Pracovní zařazení:
Projektový manažer
Finanční manažer
Administrátor projektu

Jméno:
Ing. Lucie Košťálová
Ing. Lenka Michálková
Mgr. Anna Květinová

Č. tel.
461
289
461

Č. dveří
C-116
B-103
C-116
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ESF UK
Pracovní zařazení:
Projektový manažer
Finanční manažer
Administrátor projektu

Jméno:
Ing. Miroslava Vognarová
Ing. Lucie Košťálová
Mgr. Anna Květinová

Č. tel.
461
461
461

Č. dveří
C-116
C-116
C-116

Koordinaci dalších projektů včetně pokračování výstavby kampusu UK v Hradci
Králové zajištuje Ing. Macourková, vedoucí GZO, ve spolupráci s Mgr. Terezou
Silbernaglovou, Ing. Miroslavou Vognarovou a Ing. Michaelou Kočišovou (všechny tři se
podílejí formou částečných úvazků).
7. POŽADAVKY NA ODBĚR ČESKÝCH PERIODIK
Předkládá: PhDr. O. Pitašová / tel. 535
Lékařská knihovna se obrací na pověřené pracovníky ze všech pracovišť LF s žádostí,
aby do 13. října 2017 nahlásili změny v odběru titulů nebo počtu předplácených českých
periodik pro rok 2018 pro svá pracoviště. Nebudou-li změny nahlášeny, odběr periodik pro
jednotlivá pracoviště LF zůstane zachován dle nahlášených požadavků z r. 2017.
Změny a nové objednávky je možné poslat elektronicky na e-mail:
cepkova@lfhk.cuni.cz .
8. PROVOZ KANTÝNY V BUDOVĚ FAKULTY ŠIMKOVA 870
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. L. Hlavatý / tel. 477
Provoz kantýny v budově fakulty Šimkova 870 bude obnoven v pondělí dne 18. 9. 2017
(provozní doba 7.30 – 14.00 hod).

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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