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Oznámení s gratulací
XXI. vědecká konference LF HK a FN HK
Zavedení personálních identifikátorů
Knihovní řád Univerzity Karlovy
Mimořádná služba Lékařské knihovny pro období vánočních svátků
Stravování v prosinci 2016
Děkanské volno
Vánoční a novoroční přání děkana

1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice udělil na slavnostním
zasedání Vědecké rady fakulty prof. Ing. Zdeňku Fialovi, CSc. stříbrnou medaili.
Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc. byl v září 2016 jmenován členem Vědecké rady
Univerzity obrany.
Jménem vedení fakulty oběma gratuluji a přeji hodně úspěchů v další práci.
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2. XXI. VĚDECKÁ KONFERENCE LF HK A FN HK
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

A. Silberová / tel. 232

Ve středu dne 25. ledna 2017 se v budově Teoretických ústavů na velké
posluchárně uskuteční XXI. vědecká konference LF UK v Hradci Králové a FN Hradec
Králové, na jejímž programu je prezentace výsledků grantů a výzkumných projektů řešených
v r. 2016 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Po dohodě vedení LF a FN byla přijata obdobná pravidla pro prezentaci jako v předchozích
letech.
Pokyny k vyplnění abstrakt k XXI. vědecké konferenci LF UK a FN HK a bližší
informace
naleznete
na
webových
stránkách
https://www.lfhk.cuni.cz/Veda,zahranici/Vedecka-setkani/Konference-LF-a-FN/Pokyny-k-XXI-vedecke-konferenci-LF-UKa-FN-HK/, případně jakékoliv další dotazy zodpoví pí. Aneta Frydrychová (Grantové a
zahraniční oddělení; frydrychova@lfhk.cuni.cz; tel. 495 816 232).
Zveme všechny akademické pracovníky a studenty k účasti na této konferenci.
3. ZAVEDENÍ PERSONÁLNÍCH IDENTIFIKÁTORŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala:

PhDr. O. Pitašová / tel. 535

Dne 15. října 2016 nabylo účinnosti Opatření rektora č. 28/2016 s názvem Zavedení
personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného
výsledku na Univerzitě Karlově.
Nejdůležitějším přínosem zavedení personální identifikátorů je:
• Jednoznačná identifikace autora i při použití různých variant jmen a různých afiliací
• Propojení autora s jeho pracemi napříč databázemi
Povinnost zřídit si personální identifikátory mají:
• Akademičtí a vědečtí pracovníci
• Studenti DSP
• Další publikující zaměstnanci a studenti UK
Všichni uvedení zaměstnanci a studenti si vytvoří personální identifikátory podle
metodických návodů, které jsou na webových stránkách UK:
• ORCID
- metodický návod
• ResearcherID
- metodický návod
• Scopus Autor ID
- metodický návod
Vytvořené personální identifikátory autoři na svých pracovištích nahlásí osobě
oprávněné vkládat data do systému OBD a ta je hromadně předá pověřeným pracovnicím
Lékařské knihovny.
Sběr personálních identifikátorů bude probíhat ve dvou etapách:
• Teoretické ústavy LF v termínu od ledna do března 2017
• Klinická pracoviště LF a FN v termínu od dubna do srpna 2017
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Lékařská knihovna zajistí případnou metodickou podporu při tvorbě personálních
identifikátorů a předání personálních identifikátorů na RUK, kde budou pracovníky ÚVT
vloženy do personálního systému WhoIS.
Bližší informace obdrží vedoucí pracovišť TÚ počátkem ledna 2017, vedení klinik
počátkem dubna 2017.
Kontakt:
Lékařská knihovna LF UK v Hradci Králové
Mgr. Lucie Repová, repoval@lfhk.cuni.cz, kl. 530
Mgr. Radka Pavlová, pavlova@lfhk.cuni.cz, kl. 530
4. KNIHOVNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala:

PhDr. O. Pitašová / tel. 535

Lékařská knihovna upozorňuje své uživatele, že od 1. 10. 2016 vstoupil v platnost
nový knihovní řád Univerzity Karlovy (opatření rektora č. 24/2016), který zavádí i jednotná
pravidla půjčování ve všech knihovnách UK.
V této souvislosti dojde od 2. 1. 2017 ke změně výpůjčních pravidel i v Lékařské
knihovně, zejména ve výpůjčních lhůtách a poplatcích za překročení výpůjční lhůty.
U knih půjčených před 2. 1. 2017 se aktuálně běžící výpůjční lhůta nemění.
Přehled základních změn:
výpůjční lhůta z volného výběru:
výpůjční lhůta ze studijního fondu:
poplatky za překročení výpůjční lhůty:

1 měsíc, s možností prodloužení na max. 3 měsíce
5 měsíců, s možností prodloužení na max. 10 měsíců
3 Kč/ 1 den – za výpůjčky z volného výběru i
studijního fondu

Případné dotazy a bližší informace:
knihovna@lfhk.cuni.cz
Lenka Hušková, huskoval@lfhk.cuni.cz, kl. 531
5. MIMOŘÁDNÁ SLUŽBA LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY PRO OBDOBÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ
Předkládá: děkan / tel. 240
Zpracovala: PhDr. O. Pitašová / tel. 535
V souvislosti s uzavřením budov Na Hradě a Výukového centra v období vánočních a
novoročních svátků a prázdnin upozorňuje Lékařská knihovna i na uzavření všech pracovišť
Lékařské knihovny v budově Na Hradě a ve Výukovém centru ve dnech 23. 12. 2016 – 01.
01. 2017.
Z tohoto důvodu upozorňujeme registrované uživatele na možnost mimořádných
krátkodobých výpůjček z prezenčního knihovního fondu Lékařské knihovny v budově Na
Hradě na toto období.
Výpůjčky je možno uskutečnit ve výpůjčním oddělení Lékařské knihovny v budově
Na Hradě ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2016 v době od 9.00 do 18.00 hodin.
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6. STRAVOVÁNÍ V PROSINCI 2016
Předkládá: tajemnice / tel. 241

Zpracovala:

H. Jelínková / tel. 473

V pracovních dnech v době od 23. 12. 2016 – 31. 12. 2016 nebude zajištěno závodní
stravování zaměstnanců formou výdeje obědů v jídelně v budově v Šimkově ulici.
Dne 23. 12. 2016 na základě uděleného děkanského volna zaměstnancům fakulty není
možné využít jakýkoliv příspěvek na stravování.
Ve dnech 27. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12. 2016 bude možné využít náhradní stravování
formou poukázek ExitGroup, na které má zaměstnanec nárok v případě, pokud nečerpá
dovolenou nebo jiné volno poskytnuté v souladu se zákoníkem práce a v příslušném dni
odpracuje minimálně čtyři hodiny.
Provoz jídelny bude obnoven v pondělí 2. 1. 2017.

7. DĚKANSKÉ VOLNO
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyhlašuji na 23. 12. 2016 děkanský den. Zaměstnancům se poskytuje pracovní volno
s výjimkou pracovníků v nepřetržitém provozu.

8. VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ DĚKANA
Předkládá: děkan / tel. 240
Všem zaměstnancům a studentům Lékařské fakulty v Hradci Králové přeji příjemné
prožití vánočních svátků a do roku 2017 všem přeji hodně zdraví, osobní spokojenosti a
pracovních úspěchů.
Při této příležitosti děkuji učitelům a všem ostatním zaměstnancům fakulty za
veškerou práci, kterou v roce 2016 vykonali ve prospěch fakulty a přispěli tak k celkově
pozitivním výsledkům fakulty ve všech oblastech její činnosti.
Těším se na spolupráci v roce 2017.
QBFFFQS

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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