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1. OZNÁMENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vedení lékařské fakulty s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve věku 79 let zemřela
22. prosince 2016 doc. MUDr. Marie Nožičková, CSc., emeritní přednostka Kliniky nemocí
kožních a pohlavních LF a FN HK (1985 – 2003).
Vedení lékařské fakulty s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve věku 61 let zemřel
26. prosince 2016 PharmDr. Mohamadou Niang, Ph.D., dlouholetý zaměstnanec Ústavu
lékařské biochemie LF HK (od roku 1991).
Čest jejich památce.
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2. ODVOLÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Dne 22. 12. 2016 rektor UK na návrh děkana Lékařské fakulty UK v HK odvolal z
funkce garanta bakalářského studijního programu Ošetřovatelství prof. MUDr. Jiřího
Manďáka, Ph.D. a z funkce garantky magisterských studijních programů Všeobecné lékařství
a General Medicine doc. MUDr. Alenu Stoklasovou, CSc.
Jménem vedení fakulty oběma děkuji za práci vykonanou v této funkci a přeji
mnoho dalších pracovních úspěchů.
3. POVĚŘENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Dne 22. 12. 2016 rektor UK na návrh děkana Lékařské fakulty UK v HK pověřil
výkonem funkce garanta bakalářského studijního programu Ošetřovatelství doc. MUDr.
Svatopluka Býmu, CSc. a výkonem funkce garanta magisterských studijních programů
Všeobecné lékařství a General Medicine prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D.
Jménem vedení fakulty oběma blahopřeji ke jmenování do funkce a přeji mnoho
dalších pracovních úspěchů.

4. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Zpracovala:

Ing. N. Vohralíková / tel. 266

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místa:
• 3 učitele/ky Stomatologické kliniky s úvazky 0,8
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Stomatologie nebo Zubní
lékařství nebo ekvivalentního zahraničního studijního programu, nebo student
magisterského studijního programu Stomatologie nebo Zubního lékařství nebo
ekvivalentního zahraničního studijního programu s předpokladem úspěšného
ukončení studia v akademickém roce 2016/2017, aktivní znalost AJ, další znalost
světového jazyka vítána, předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci nezbytné.
Datum nástupu na uvedená místa je dle dohody.
K přihláškám na vypsaná místa je třeba přiložit ověřené doklady o VŠ vzdělání včetně
osvědčení o státní zkoušce, přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, profesní
životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační činnosti, souhlas
v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů. Platové podmínky podle mzdového
předpisu UK.
Přihlášky zasílejte 15. 1. 2017 na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v Hradci
Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
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Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa:
• učitel/ka Ústavu hygieny a preventivného lékařství s úvazkem 0,2
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství nebo
magisterského studijního programu Farmacie; zájem o pedagogickou, výzkumnou a
publikační činnost; znalost AJ, praxe v oblasti testování genotoxicity chemických
látek výhodou.
Katedra chirurgie:
• učitel/ka pro pracoviště Neurochirurgické kliniky s úvazkem 0,1
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství; zájem
o pedagogickou a výzkumnou činnost, znalost AJ, základní dovednosti při práci s PC.
• učitel/ka pro pracoviště Chirurgické kliniky s úvazkem 0,1
Požadavky: absolvent magisterského studijního programu Všeobecné lékařství,
specializovaná způsobilost v oboru Traumatologie, zájem o pedagogickou a
výzkumnou činnost, znalost AJ.
Datum nástupu dle dohody.
K přihláškám na vypsaná místa je třeba přiložit 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; souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů.
Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášky zasílejte do 25. 1. 2017 na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v
Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

5. ZASEDÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH
PODMÍNEK POKUSNÝCH ZVÍŘAT
Předkládá: doc. Živná / tel. 133
Řádné zasedání Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných
zvířat zřízené podle § 15, zákona ČNR č. 246/1992 Sb. v platném znění se bude konat v roce
2017 na denní místnosti RIL a VIV LFUK-HK v 15.00. hodin ve dnech:
10. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května, 13. června, 12. září, 10.
října, 14. listopadu, 12. prosince 2016 (vždy druhé úterý v měsíci).
V elektronické podobě zašlete vyplněnou žádost projektu pokusů alespoň 7 dní před
zasedáním Odborné komise na adresu zivna@lfhk.cuni.cz. Bude zajištěno její rozeslání
ostatním členům Odborné komise k prostudování a připomínkování. Připomínky
s doporučeními od členů Odborné komise budou zpět předány mailem vedoucímu pokusu
k zapracování změn do textu. Netechnické shrnutí projektu je anonymní a bude Ministerstvem
zemědělství vyvěšeno na jejich webových stránkách, proto nemá obsahovat žádné
identifikační údaje.
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Pokud členové Odborné komise již nemají námitky, pak vedoucí pokusů vyplněný a
podepsaný formulář doručí do Radioizotopových laboratoří a vivária LFUK-HK ve 3
výtiscích, nejpozději dopoledne v den zasedání Odborné komise. Přítomnost vedoucího
pokusu, podávajícího projekt pokusů, není na zasedání komise vyžadována.
Při nedodání žádného projektu pokusů nebude Odborná komise svolána.
Formulář „Žádosti projektu pokusů“ a „Doklad pro grantovou agenturu“ v české i
anglické verzi jsou k dispozici na webu Lékařské fakulty mezi formuláři,
https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-a-metodiky/Obecne/
Při podávání žádosti o grant je možné přiložit pouze „Doklad o doporučení Odborné
komise pro grantovou agenturu“. Definitivní verze projektu pokusů bude vypracována až
po podání žádosti o grant.
Kurzy odborné přípravy pro vysokoškoláky i středoškoláky (laboranty, techniky a
ošetřovatele) jsou pořádány v Praze a Brně. Na obou pracovištích se pořádají také
prodlužovací kurzy – podle legislativy každých 7 let, pro většinu zaměstnanců LFUK-HK
bude tento kurz aktuální před 19. 5. 2021.
Přikládáme odkazy na webové stránky, kde jsou prezentovány pořádané kurzy. Kurz
musí povinně mít každý pracovník, který bude provádět experimenty na zvířatech.
http://www.vfu.cz/studium/icvi/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/index.html
http://www.af.czu.cz/cs/?r=1120&i=904

6. NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Do nového roku 2017 přeji všem zaměstnancům a studentům Lékařské fakulty UK
v Hradci Králové hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Pevně věřím, že společně úspěšně zvládneme všechny úkoly, které na nás v roce 2017
čekají.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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