Usnesení ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
ze dne 3. prosince 2013
1. Vědecká rada schválila aklamací zápis ze zasedání VR fakulty ze dne 1. října 2013.
2. Vědecká rada se seznámila se stanoviskem jmenovací komise a vyslechla profesorskou přednášku
doc. RNDr. Zuzany Bílkové, Ph.D. Po vědecké rozpravě a diskusi Vědecká rada doporučila na
základě výsledku tajného hlasování předložit rektorovi Univerzity Karlovy návrh na jmenování
doc. RNDr. Zuzany Bílkové, Ph.D., profesorkou pro obor Lékařská imunologie.
3. Vědecká rada se seznámila se stanoviskem habilitační komise, oponentskými posudky a vyslechla
přednášku MUDr. Jana Studničky, Ph.D. Po obhajobě habilitační práce, vědecké rozpravě a diskusi
Vědecká rada doporučila na základě výsledku tajného hlasování předložit rektorovi Univerzity
Karlovy návrh na jmenování MUDr. Jana Studničky, Ph.D., docentem pro obor Oční lékařství.
4. Vědecká rada na základě výsledku tajného hlasování schválila složení komise pro habilitační řízení
RNDr. Tomáše Roušara, Ph.D. v oboru Lékařská fyziologie:
Předseda:
Členové:

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.

5. Vědecká rada na základě hlasování schválila změny ve složení komise pro státní závěrečné
zkoušky bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie dle
předloženého návrhu.
6. Vědecká rada vzala na vědomí rezignaci prof. MUDr. Jana Libigera, CSc. na funkci garanta
studijního programu a předsedy OR Psychiatrie a volbu prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D. do
funkce předsedy OR Psychiatrie. Na základě tajného hlasování souhlasila s následujícími změnami
v oborových radách DSP:
- doplnění OR Psychiatrie o doc. MUDr. Jiřího Masopusta, Ph.D.,
- doplnění OR Gynekologie a porodnictví o doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D.,
- doplnění OR Chirurgie o prof. MUDr. Jana Harrera, CSc. a prof. MUDr. Viktora Chroboka,CSc.,
Ph.D.
7. Na základě tajného hlasování souhlasila s následujícími změnami v komisích pro SDZ a obhajoby
DP:
- jmenování prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D. předsedou komise pro SDZ a obhajoby OR
Psychiatrie,
- doplnění komise pro SDZ a obhajoby OR Psychiatrie o doc. MUDr. Jiřího Masopusta, Ph.D.,
- doplnění komise pro SDZ a obhajoby OR Oční lékařství o doc. MUDr. Frederika Raiskupa,
Ph.D. a MUDr. Jana Studničku, Ph.D.
8. Vědecká rada na základě tajného hlasování souhlasila se zařazením MUDr. Vladimíra Koblížka,
Ph.D. mezi školitele OR Vnitřní nemoci.

9. Vědecká rada vzala na vědomí informaci o hodnocení studia v doktorských studijních programech
za akademický rok 2012/2013.
10. Vědecká rada na základě tajného hlasování schválila jmenování prof. MUDr. Ladislava Hosáka,
Ph.D. do funkce garanta doktorského studijního programu Psychiatrie.
11. Vědecká rada na základě tajného hlasování schválila návrh garantů všech studijních programů
fakulty.
12. Vědecká rada schválila žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení o jmenování profesorem
pro obor Klinická biochemie pro další řízení na RUK.

Příští zasedání VR se uskuteční dne 4. února 2014.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Za správnost: Ing. Vohralíková

