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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. z Psychiatrické kliniky LF HK a FN HK byl
opětovně zvolen předsedou Společnosti pro biologickou psychiatrii pro funkční období 2017 –
2021.
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Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. obdržel čestnou medaili České lékařské
společnosti JEP. Medaile mu byla předána 1. 7. 2017 v rámci XXIII. Evropské konference
praktických lékařů WONCA v Praze.
Jménem vedení fakulty oběma blahopřeji a přeji hodně úspěchů v další práci.
2. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ – CENA TA ČR 2017
Předkládá: proděkan pro technický
Zodpovídá: Ing. E. Macourková / tel. 136
rozvoj a informatiku / tel. 462
Projekt Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování
časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny, na kterém se jako
spoluřešitel podílel doc. Ettler s kolektivem z kožní kliniky LF HK a FN HK, získal "Cenu TA
ČR 2017" v kategorii Originalita řešení. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 21/9/2017 v Praze.
Jménem vedení fakulty všem oceněným gratuluji a děkuji za úspěšnou
reprezentaci fakulty.
3. JMENOVÁNÍ DOCENTŮ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

P. Kolmistrová / 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. září 2017:
• MUDr. Filipa Čečku, Ph.D., odborného asistenta Katedry chirurgie Lékařské fakulty
v Hradci Králové, docentem pro obor Chirurgie.
• MUDr. Darinu Kohoutovou, Ph.D., odbornou asistentku Katedry interních oborů
Lékařské fakulty v Hradci Králové, docentkou pro obor Vnitřní nemoci.
4. JMENOVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVIŠŤ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 266

Na základě proběhlých výběrových řízení jmenuji s platností od 1. 9. 2017:
• do funkce přednostky Ústavu lékařské biochemie prof. MUDr. Martinu
Řezáčovou, Ph.D. na dobu 1 rok.
• do funkce přednosty Ústavu hygieny a preventivního lékařství prof. Ing. Zdeňka
Fialu, CSc. na dobu do 31. 12. 2020.
Jménem vedení fakulty oběma blahopřeji a přeji mnoho dalších pracovních
úspěchů.
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5. JMENOVÁNÍ PŘEDNOSTŮ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 266

Na základě proběhlých výběrových řízení ředitel FN HK po dohodě s děkanem LF
v HK, jmenuje:
• do funkce přednosty Kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. MUDr. Jana Vojáčka,
Ph.D. na dobu určitou od 1. října 2017 do 30. září 2019.
• do funkce přednosty Kliniky nemocí kožních a pohlavních Fakultní nemocnice
Hradec Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové doc. MUDr.
Miloslava Salavce, CSc. na dobu neurčitou s účinností od 1. září 2017.
Jménem vedení fakulty oběma blahopřeji a přeji mnoho dalších pracovních
úspěchů.
6. NOVÉ SLOŽENÍ VÝBORU ZO OSZSP ČR LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI
KRÁLOVÉ
Předkládá: děkan / tel. 240
Sděluji Vám, že na základě voleb, které proběhly v červnu 2017, byl zvolen nový výbor
ZO OSZSP ČR Lékařské fakulty v Hradci Králové na funkční období od 1. 9. 2017 do 31. 8.
2021 v tomto složení:
Eva Vávrová
–
předsedkyně ZO
Bc. Jitka Hájková
–
místopředsedkyně ZO
Radana Fingrová
–
hospodářka a pokladní ZO
Jménem vedení fakulty všem zvoleným blahopřeji a přeji mnoho pracovních i
osobních úspěchů.
7. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA MÍSTA PŘEDNOSTŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 266

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové
vypisují výběrové řízení na místo:
•
•
•
•

přednosty/přednostky Dětské kliniky
přednosty/přednostky I. interní kardioangiologické kliniky
přednosty/přednostky Radiologické kliniky
přednosty/přednostky Ústavu klinické mikrobiologie

Kvalifikační požadavky:
• magisterské VŠ vzdělání lékařského směru
• akademická kvalifikace profesor nebo docent
• specializace v oboru v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění
• osobní a profesní předpoklady pro řízení kliniky
• pedagogická praxe 5 let v oboru a minimálně 10 let odborné praxe
• vědecká a publikační aktivita, řešení vědeckých grantů a projektů
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•
•
•
•

aktivní znalost anglického jazyka
zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 v platném znění
licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru

K přihlášce je třeba přiložit:
• profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační
činnosti
• ověřené doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání, získaných titulech a
akademických kvalifikacích a specializaci (zaměstnanci FN HK dokládat nemusí)
• přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem
• osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
• doklad o zdravotní způsobilosti ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
(zaměstnanci FN HK dokládat nemusí)
• licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., v platném
znění
• koncepci řízení a rozvoje pracoviště
Datum nástupu po vzájemné dohodě.
Platové podmínky: ve FN HK dle zákoníku práce, doplňujících nařízení vlády a dle kolektivní
smlouvy a na LF UK HK podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy.
Přihlášky zasílejte do 21. 9. 2017 na Personální oddělení, Fakultní nemocnice
Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.
8. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA MÍSTA UČITELŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

P. Kolmistrová / tel. 266

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na:
A) Místa učitelů/učitelek Katedry interních oborů
•

učitel/učitelka pro pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky s úvazkem 0,1
Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství, zaměření na specializaci gastroenterologie; znalost AJ; předpoklady pro
pedagogickou, publikační a vědeckou činnost; zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

•

učitel/učitelka pro pracoviště Plicní kliniky s úvazkem 0,1
Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství, zaměření na specializaci pneumologie; znalost AJ; předpoklady pro
pedagogickou, publikační a vědeckou činnost; 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.
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Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Mzdového předpisu Univerzity
Karlovy.
Přihlášku do výběrového řízení spolu s přílohami zasílejte do 8. 9. 2017 na adresu:
Lékařská fakulta v Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec
Králové.
B) Místo učitele/učitelky Ústavu lékařské biochemie s úvazkem 1,0 (zástup za
mateřskou dovolenou)
Požadavky: Ukončené magisterské vzdělání v oblasti lékařství, přírodovědecké,
farmaceutické nebo chemické; předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
v oblasti biochemie; aktivní znalost anglického jazyka; schopnost týmové spolupráce;
zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.
Výhodou: Praxe ve výzkumné laboratoři, zájem o doktorské studium.
K řízení doložte: Písemnou přihlášku; 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.
Datum nástupu dohodou. Platové podmínky podle Mzdového předpisu Univerzity
Karlovy.
Přihlášku do výběrového řízení spolu s přílohami zasílejte do 14. 9. 2017 na adresu:
Lékařská fakulta v Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec
Králové.
C) Místo učitele/učitelky s úvazkem 0,4 pro Fingerlandův ústav patologie, LF HK a
FN Hradec Králové
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 řízení doložte: Písemnou přihlášku (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.
Předpokládaný datum nástupu 1. října 2017. Platové podmínky podle Mzdového
předpisu Univerzity Karlovy.
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Přihlášku s přílohami zasílejte do 14. 9. 2017 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
9. PLÁNOVANÁ OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala: Ing. M. Moravová / tel. 131
MUDr. Ondřej Sobotka, student doktorského studijního programu Fyziologie a
patologická fyziologie, bude 11. září 2017 od 11:00 hodin obhajovat disertační práci:
„Farmakologické a metabolické ovlivnění funkce jaterních mitochondrií“. Obhajoba se
bude konat: zasedací místnost děkanátu, LF Hradec Králové, Šimkova 870.
10. FAKULTNÍ KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:
Ing. M. Moravová/ tel. 131
Dovoluji si tímto pozvat všechny studenty a pracovníky Lékařské fakulty v Hradci
Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové k účasti na 13. fakultní konferenci studentů
doktorského studia, kde jsou prezentovány výsledky vědecké práce našich studentů
doktorských studijních programů. Konference se bude konat ve Výukovém centru LF HK
v areálu FN HK v pondělí dne 23. 10. 2017 od 14,30 h. Bližší informace pro aktivní účastníky
naleznete na webu Studenti – Doktorské studium – Konference studentů DSP. Přihlášky na
konferenci spolu s příspěvky posílejte elektronicky do 10. 10. 2017 na adresu:
pgs@lfhk.cuni.cz.
Dotazy směrujte na studijní oddělení tel. 495 816 131.
11. ZMĚNA V OBSAZENÍ FUNKCE REFERENTA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Zpracovala:
Ing. E. Faistová/ tel. 220
Ke dni 1. 8. 2017 nastoupila na studijní oddělení paní Mgr. Tereza Fejtová jako zástup
za nemoc a následně čerpání mateřské dovolené paní Mgr. Veroniky Pecháčkové.
12. NOVÁ GRAFICKÁ PODOBA ČASOPISU ACTA MEDICA
Předkládá: proděkanka pro vědeckou
Vyřizuje:
Bc. P. Pšeničková / tel. 532
činnost / tel. 2477
Odborný časopis Lékařské fakulty v HK "Acta Medica (Hradec Králové)" vychází od
roku 2017 ve zcela nové grafické podobě. K lepší přehlednosti a čtivosti jednotlivých článků
napomáhá modernější vzhled a celobarevný tisk. Na obálce se nyní objeví pokaždé jiná
fotografie, která souvisí s některou z publikovaných prací, naší fakultou, Univerzitou Karlovou
nebo regionem Královéhradecka. Nově bude prostor věnován i editorialům. Webové stránky
časopisu jsou https://actamedica.lfhk.cuni.cz/.
Jménem vedení fakulty děkuji všem, kteří se na nové grafické úpravě podíleli,
zejména prof. MUDr. S. Dusilové Sulkové, DrSc. a prof. MUDr. J. Horáčkovi, CSc.
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13. GA UK – VYHLÁŠENÍ 15. KOLA VNITŘNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE GRANTOVÉ
AGENTURY UK PRO ROK 2018
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Vyřizuje:
Ing. Z. Svátková / tel. 232
Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 15. kola grantové soutěže Grantové agentury
UK. Soutěž byla vyhlášena formou Opatření rektora č. 42/2017.
Pravidla pro podávání grantu - http://www.cuni.cz/UK-2446.html.
Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách LF HK.
Přihlášky nových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to
prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz/, sekce „Věda a výzkum/Grantová
agentura UK“, nebo přímo na adrese webových aplikací Univerzity Karlovy
http://is.cuni.cz/webapps/.
Své návrhy konzultujte, prosím, předem na oddělení PaM (p. L. Pohlová, kl. 430) a na
GZO (granty@lfhk.cuni.cz, Ing. E. Macourková, kl. 136 nebo Ing. Z. Svátková, kl. 232).
Uzávěrka pro podání definitivní verze přihlášek na naší fakultě stanovena na středu 8.
listopadu 2017 do 8.00 hodin!!! Po této hodině již nebudete mít přístup do webové aplikace.
Pokud bude zájem, je možnost konzultace s proděkanem pro doktorské studijní
programy doc. Kaškou na téma "Sepisování žádosti o grantovou podporu u GA UK a jeho
úskalí" dle osobní dohody mailem (kaskam@lfhk.cuni.cz) individuálně nebo pro skupinu
studentů formou semináře po 10. 9. 2017.
Věříme, že možnost přihlásit se do soutěže o grantovou podporu využije co nejvíce
studentů 2. a 3. ročníku DSP.
Před zahájením vyplňování přihlášky prostudujte pečlivě podmínky a závazné předpisy
na webových stránkách univerzity.
14. NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN K ERC GRANTŮM
Předkládá: proděkanka pro vědeckou
Vyřizuje:
činnost / tel. 2477

Ing. E. Macourková / tel. 136

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na Národní informační den o
grantech Evropské výzkumné rady (ERC), který se uskuteční 4. září 2017 v prostorách
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206.
Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí
pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu
konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu
hodnocení. Akce je určena jak talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním
žadatelům o granty ERC, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým
manažerům. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno. Registrujte se prosím na
http://geform.tc.cz/ercinfoday2017
Na akci bude navazovat workshop pro žadatele o Starting/Consolidator granty 2018,
který se uskuteční 2. října 2017 v prostorách TC AV ČR. Více informací bude brzy zveřejněno
na webových stránkách www.h2020.cz
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15. OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2016-2017 - ODMĚŇOVÁNÍ ZA VĚDECKÉ
PUBLIKACE ZVEŘEJNĚNÉ V ROCE 2017
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje: PhDr. O. Pitašová / tel. 535
Bylo vydáno Opatření děkana č. 7/2016-2017 Odměňování za vědecké publikace
zveřejněné v roce 2017: https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/d0914c15-faee-49eb-88043ecebd7c8d96/Odmenovani-za-vedecke-publikace-zverejnene-v-roce.aspx/
Průběžný sběr dat o publikační činnosti za r. 2017 probíhá prostřednictvím programu
OBD. Bližší informace jsou k dispozici zde.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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