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Vážení spolupracovníci, členové akademické obce, zaměstnanci a studenti Lékařské
fakulty v Hradci Králové,
je mi ctí, že Vás mohu oslovit jako nový děkan naší fakulty.
V dubnu tohoto roku mě členové akademického senátu zvolili za kandidáta pro tuto
funkci a k 1. září, k zahájení nového akademického roku, mě rektor univerzity do funkce
jmenoval. Dovolte, abych znovu poděkoval všem, kteří mi dali důvěru a zvolili mě.
Jmenování děkanem je pro mě velkou poctou, které si nesmírně vážím. Zároveň je
ale velmi zavazující. Navázat na práci předchozího děkana, profesora Červinky, nebude
jednoduché. Jeho vůdčí role po dobu dvou volebních období, stejně tak jako role jeho
předchůdců ve funkci děkana, byla obdivuhodná. Fakulta je dnes na vysoké odborné i
společenské úrovni a udržet tuto úroveň, takto vysoko nastavenou laťku, bude mojí
hlavní snahou.
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Úkolů, které nás čekají v příštích měsících a letech je mnoho, ale já vím, že je
můžeme společně všechny vyřešit. Dokážeme tak, že Lékařská fakulta v Hradci Králové
patří mezi špičková prestižní pracoviště a že její absolventi tak mají to nejlepší
doporučení pro svoji profesionální dráhu. Současně věřím, že se nám společnými silami
podaří udržet i nejlepší podmínky pro práci a vzájemné profesionální soužití nás všech.
Quod bonum, faustum, felix et fortunatumque, sit.
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan
1. OZNÁMENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Vedení lékařské fakulty s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve věku nedožitých 50 let
zemřela po delší nemoci dne 29. srpna 2018 pí. Alena Nechvílová, dlouholetá pracovnice
Studijního oddělení děkanátu LF HK.
Čest její památce.
2. ZMĚNA VE VEDENÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ
Předkládá: děkan / tel. 240
Dne 1. září 2018 došlo ke změně ve vedení Lékařské fakulty v Hradci Králové. Funkce
se ujal nový děkan, kterým byl jmenován prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
Po osmiletém funkčním období tak v čele fakulty vystřídal dosavadního děkana prof. MUDr.
RNDr. Miroslava Červinku, CSc.
Slavnostní inaugurace nového děkana se konala dne 3. září, kdy byl prof. Manďák
slavnostně uveden do funkce rektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomášem Zimou,
DrSc.
3. UDĚLENÍ ZLATÉ MEDAILE UNIVERZITY KARLOVY
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:
Bc. I. Juranová / tel. 167
Dlouholetou práci prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc. pro Lékařskou
fakultu v Hradci Králové ocenil rektor UK, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Zlatou medailí
Univerzity Karlovy. Předal ji prof. Červinkovi u příležitosti konce jeho funkčního období v
pozici děkana fakulty a inaugurace děkana nového dne 3. září 2018 ve Sloupovém sále
Lékařské knihovny.
Jménem vedení fakulty blahopřeji prof. MUDr. RNDr. Miroslavu Červinkovi,
CSc. k významnému ocenění a přeji vše nejlepší do dalších let v profesním i soukromém
životě.
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4. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Česká lékařská společnost JEP na návrh výboru České hepatologické společnosti
v letošním roce ocenila 3 pracovníky LF HK.
Čestné členství České lékařské společnosti JEP získali prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
(II. interní gastroenterologická klinika LF HK a FN HK) a doc. MUDr. Stanislav Plíšek,
Ph.D. (Klinika infekčních nemocí LF HK a FN HK).
Čestnou medaili ČLS JEP získala prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (Ústav
fyziologie LF HK).
Jménem vedení fakulty všem gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
5. PODĚKOVÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

Dne 16. září 2018 ukončí působení ve funkci přednostky Ústavu anatomie Lékařské
fakulty v Hradci Králové doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
Jménem vedení fakulty děkuji za náročnou a obětavou práci v této funkci a
v dalším životě přeji mnoho pracovních úspěchů.
6. POVĚŘENÍ PŘEDNOSTY
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

Na základě proběhlého výběrového řízení děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové,
pověřuje do funkce přednosty Ústavu anatomie Lékařské fakulty v Hradci Králové MUDr.
Petra Hájka, Ph.D. na dobu určitou od 17. září 2018 – 16. září 2019.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a přeji mnoho dalších pracovních úspěchů.
7. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan/ tel. 240

Zpracovala:

Ing. M. Moravová / tel. 266

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na 2 místa
učitelů/učitelek pro Psychiatrickou kliniku s úvazky 0,24 (část úvazku 0,04 je zástupem za
rodičovskou dovolenou) a 0,3


učitel/učitelka pro pracoviště Psychiatrické kliniky s úvazky 0,24 a 0,3

Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné lékařství,
v případě absolventa LF HK zájem o zařazení do specializační přípravy, 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. Výraznou předností je dosažená specializace v
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oboru psychiatrie nebo zařazení do specializační přípravy v tomto oboru, případně pracovní
zkušenost v oboru psychiatrie.
K řízení doložte: písemnou přihlášku; strukturovaný životopis; přehled o dosavadní praxi
potvrzený zaměstnavatelem; ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce,
případně originál dokladu o studiu; vědecké a vědeckopedagogické hodnosti; přehled o
odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační; písemný souhlas (volnou
formou) k využití osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Vnitřního mzdového předpisu
Univerzity Karlovy.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 3. 10. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v
Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa
učitelů/učitelek Katedry interních oborů


učitel/učitelka pro pracoviště IV. interní hematologické kliniky s úvazkem 0,1



3x učitel/učitelka pro pracoviště Plicní kliniky s úvazkem 0,1

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; strukturovaný životopis; přehled o dosavadní praxi
potvrzený zaměstnavatelem; ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní
zkoušce, případně originál dokladu o studiu; vědecké a vědeckopedagogické hodnosti;
přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační; písemný
souhlas (volnou formou) k využití osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Vnitřního mzdového předpisu
Univerzity Karlovy.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 12. 10. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v
Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo
učitele/učitelky Ústavu anatomie
 učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu anatomie s úvazkem 1,0
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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 řízení doložte: písemnou přihlášku; strukturovaný životopis; přehled o dosavadní praxi
potvrzený zaměstnavatelem; ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní
zkoušce, případně originál dokladu o studiu; vědecké a vědeckopedagogické hodnosti;
přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační; písemný
souhlas (volnou formou) k využití osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Vnitřního mzdového předpisu
Univerzity Karlovy.
Přihlášku s přílohami zasílejte do 12. 10. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
8. ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá: doc. Kaška/ tel. 3582
Zpracovala:

P. Malá/ tel. 134

MUDr. Helena Doležalová, Ph.D., studentka doktorského studijního programu
Stomatologie, obhájila dne 4. září 2018 disertační práci: „Kvalita života pacientů s nádory
hlavy a krku“.
MUDr. Miriam Lánská, Ph.D., studentka doktorského studijního programu Vnitřní
nemoci, obhájila dne 6. září 2018 disertační práci: „Reoferéza - klinický význam
reologických, technických a dalších hemaferetických ukazatelů účinnosti, nežádoucí
účinky a ekonomika“.
MUDr. Martin Tuna, Ph.D., student doktorského studijního programu Vnitřní nemoci,
obhájil dne 6. září 2018 disertační práci: „Echokardiografická kritéria k plastikám a
záchovným operacím aortální chlopně“.
MUDr. Lukáš Kohoutek, Ph.D., student doktorského studijního programu Chirurgie,
obhájil dne 11. září 2018 disertační práci: „Modelové cholestatické poškození jater potkana
a možnosti jejího ovlivnění“.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a do další práce přeji mnoho úspěchů.
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9. PODPORA INTERNACIONALIZACE NA UK
Předkládá: prof. Petera / tel. 2183
Vyřizuje:

H. Horká / tel. 232

Dne 1. 10. 2018 bude vyhlášeno druhé kolo výzvy na Podporu internacionalizace na
UK. V tomto programu mohou žádat studenti o podporu krátkodobých stáží v zahraničí za
účelem účasti na letních školách či odborných konferencích a fakultní týmy o podporu
organizace letních škol.
Případným žadatelům doporučujeme zvážit účast na informačním semináři, který je
plánován na 1. 10. 2018 v 15:30 hod.
Bližší informace viz: https://www.cuni.cz/UK-9030.html
10. POZVÁNKA KE TŘETÍMU SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU K INOVACI DSP
Předkládá: doc. Kaška / tel. 3582
Vyřizuje:
K. Vaňková / tel. 285
V úterý 25. 9. 2018 od 14,00 proběhne v budově Výukového centra LF (místnost EC1)
třetí setkání u kulatého stolu na téma Organizace vzdělávání v doktorských studijních
programech – best practice, tentokrát s prof. Dr. Brigitte Marian, Medical University of
Vienna (Rakousko).
V rámci kulatého stolu bude prezentován aktuální stav přípravy inovovaných kurzů pro
studenty DSP a plán akreditací DSP, a zodpovídány případné dotazy.
Kulatý stůl proběhne v rámci projektu INODOK, srdečně zváni jsou především
předsedové a členové oborových rad DSP.
11. DOČASNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PRACOVNIC GRANTOVÉHO A ZAHRANIČNÍHO
ODDĚLENÍ
Předkládá: Ing. E. Macourková / tel. 136
Vyřizuje: Mgr. P. Kubizňáková / tel. 282
V bývalých prostorách Ústavu lékařské biologie a genetiky v 2. nadzemním podlaží
traktu C budovy teoretických ústavů budou v polovině září zahájeny stavební úpravy
Simulačního centra. Z toho důvodu dojde v pátek 14. 9. 2018 ke stěhování pracovnic
Grantového a zahraničního oddělení, Mgr. Petry Kubizňákové, Mgr. Terezy Silbernaglové, Ing.
Lucie Sotonové a sl. Kristýny Vaňkové, z místnosti C-206 (stávající kancelář) do místnosti C107 (místnost naproti velké posluchárně).
Následně od. 8. 10. 2018 pravděpodobně až do 21. 12. 2018 budou k zastižení na
Ústavu hygieny a preventivního lékařství. Uvedené pracovnice je možné kontaktovat e-mailem
či telefonicky beze změn.
12. POŽADAVKY NA ODBĚR ČESKÝCH PERIODIK
Předkládá: PhDr. O. Pitašová / tel. 535
Vyřizuje:

M. Stradiotová / tel. 524

Lékařská knihovna se obrací na pověřené pracovníky ze všech pracovišť LF HK a FN
HK s žádostí, aby do 12. října 2018 nahlásili změny v odběru titulů nebo počtu předplácených
českých periodik pro rok 2019 pro svá pracoviště. Nebudou-li změny nahlášeny, odběr periodik
pro jednotlivá pracoviště LF HK a FN HK zůstane zachován dle nahlášených požadavků z r.
2018.
Změny a nové objednávky je možné poslat elektronicky na e-mail:
cepkova@lfhk.cuni.cz.
Děkujeme za spolupráci.
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13. EXTERNÍ UČITELÉ – UZAVÍRÁNÍ DOHOD
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:

M. Hloušková / tel. 430

Upozorňujeme vedoucí pracovišť, aby požádali děkana fakulty o schválení záměru
uzavřít krátkodobý pracovní poměr s externími učiteli na výuku českých i zahraničních
studentů v magisterském studijním programu a na výuku v bakalářském studiu.
 Na žádost je nutné uvést jméno učitele, předmět, předpokládaný počet hodin výuky
(přednášky, praktika). Počet hodin bude přepočítán na pracovní úvazek a ten nesmí
překročit volná tabulková místa učitelů (u výuky českých studentů a výuky
v bakalářském studiu). Schválené hodiny uvedené v dohodě o provedení práce nebo
v dohodě o pracovní činnosti nelze za uvedené období překročit.
 U výuky zahraničních studentů je třeba dbát na požadovanou úroveň znalosti angličtiny
externího učitele.
 Sepsání dohody o provedení práce (max. 300 hodin ročně v kalendářním roce – za
všechny uzavřené dohody) nebo dohody o pracovní činnosti (maximálně 80 hodin
měsíčně – nejdéle na 1 rok) provedou sekretářky pracovišť před zahájením prací na
základě děkanem schválené žádosti. Formuláře jsou k dispozici na adrese:
https://www.lfhk.cuni.cz/Zamestnanci/Formulare-a-metodiky/Spravni-oddeleni/
 K proplacení uzavřených dohod je nutné předložit výkazy o odpracovaných hodinách,
(formuláře jsou k dispozici na webových stránkách fakulty). Za správnost výkazu a jeho
včasné odevzdání ručí vedoucí pracoviště.
 Termín odevzdávání výkazů je 3 pracovní dny před posledním dnem v měsíci na referát
PaM (termíny jsou uvedeny v oběžníku LF č. 7/2017-18), aby mohly být řádně
zpracovány do výplaty (viz předpis LF – oběh účetních dokladů).
 Avízujeme změnu výše odměny za výuku externích učitelů pro akademický rok
2018/2019:
MAGISTERSKÉ STUDIUM

1 výuková hodina

Přednáška

200,- Kč

Cvičení

150,- Kč

Státní zkouška – externí člen komise

200,- Kč

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

1 výuková hodina

Přednáška

200,- Kč

Cvičení

150,- Kč

Státní zkouška – externí člen komise

200,- Kč

Zkouška 1 studenta (½ hodiny)

-

100,- Kč

Posudek diplomové práce
(á posudek v rozsahu 3 hodin)

-

300,- Kč
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VÝUKA ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ V ANGLIČTINĚ
Přednáška

600,- Kč á výuková hodina

Cvičení

300,- Kč á výuková hodina
(počet učitelů dle koeficientu počtu skupin
studentů)

Zkouška 1 studenta

300,- Kč (podíl určí přednosta)

Státní zkouška 1 studenta

1 000,- (podíl určí předseda komise)
Kč

Praxe v 6. ročníku všeob. a 5. roč.
zubní

750,- Kč 1 student/ 1 týden
(počet týdnů dle rozvrhu)

Praxe ostatní

250,- Kč 1 hodina/ 1 učitel
(max. 5 stud./1 učitel a 3 hodiny denně)

Upozorňujeme, že je nutné používat nové formuláře uveřejněné na webových stránkách
fakulty, které jsou již upravené podle předpisů platných od 1. 9. 2018 a kde je již změněno
jméno děkana fakulty.
14. VÝPLATA MIMOŘÁDNÝCH ODMĚN
Předkládá: děkan / tel. 240
Vyřizuje:

M. Hloušková / tel. 430

Na základě příznivého vývoje čerpání rozpočtu se vedení fakulty rozhodlo uvolnit
finanční prostředky na výplatu mimořádných odměn za aktivitu ve prospěch zaměstnavatele za
rok 2018.
Částka určená na odměny bude rozdělena na fond děkana a fond vedoucích. Příděl
částky odměn do fondu vedoucích bude určen na základě schválených tabulkových míst a u
obslužných pracovišť na skutečně obsazená místa. O přidělených částkách a termínech
odevzdání návrhů budou vedoucí ústavů, přednostové klinik a vedoucí pracovišť informováni
dopisem. Odměny budou vyplaceny se mzdou za měsíc září, tj. 12. 10. 2018.
15. ÚČTY V POČÍTAČOVÉ SÍTI ZAMĚSTNANCŮ A STUDENTŮ
Předkládá: Ing. J. Špulák / tel. 404
Každému zaměstnanci a studentovi, kterému skončí vztah s fakultou (ukončení studia,
pracovního poměru apod..) bude smazán jeho účet. Studenti budou mít účty smazány cca 1
měsíc po ukončení studia a zaměstnanci cca 1 rok. Poté budou odstraněna data na osobních
discích a mailové schránky. Je proto nutné mít na paměti, že před ukončením vztahu s fakultou,
musí především zaměstnanci předat veškerá data (export z mailových schránek, přesun dat
z osobního disku na katedrální atp.).
Pokud je z nějakého důvodu nutné data a mailové schránky zachovat déle je nutno podat
„žádost o povolení přístupu do sítě pro externí spolupracující osobu“ odsouhlasenou vedoucím
pracoviště a děkanem fakulty.
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16. GDPR – POUŽÍVÁNÍ SOUKROMÝCH EMAILOVÝCH ADRES
Předkládá: Ing. J. Špulák / tel. 404
Dle pokynů pověřence pro ochranu osobních údajů je pro pracovní účely a komunikaci
možné používat mailovou schránku fakulty, AV ČR, jiné vysoké školy nebo fakultní
nemocnice. Nelze tedy provádět přesměrování schránek na jiné poskytovatele (google, seznam
atp.) – Celé znění pokynu zde
17. ZMĚNA KONFIGURACE OUTLOOK
Předkládá: Ing. J. Špulák / tel. 404
Dovolujeme si vás informovat o nutnosti provést změnu v ukládání lokálních archivů
elektronické pošty (jedná se o soubory *.PST. Společnost Microsoft nedoporučuje ukládat tyto
soubory na síťové úložiště. Někteří z uživatelů, kteří tyto archivy používají, již zaznamenali
problémy.
Prosíme tedy všechny zaměstnance, kteří mají připojené další archivy do aplikace
Outlook, aby si zadali požadavek na helpdesk.lfhk.cuni.cz.
Technici OVT poté provedou úpravu nastavení. Jedná se o přesun archivu na lokální
disk a nastavení jeho pravidelného zálohování na síťové úložiště.
Dále upozorňujeme, že v těchto archivech by se měla nacházet pošta skutečně sloužící
k archívním účelům (např. maily starší 5 let atp.). Aktuální pošta by i nadále měla být
shromažďována ve schránce na serveru. Je tedy vhodné přesouvat poštu do archivu dle
časového hlediska a nikoliv tematického.
18. CELOFAKULTNÍ ŠKOLENÍ K PŘENOSNÝM TLAKOVÝM LAHVÍM
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. L. Hlavatý / tel. 477
Dne 16. 10. 2018 od 10:00-12:00 v místnosti U3 bude probíhat celofakultní školení
k přenosným tlakovým lahvím.
Prosíme vedoucí ústavů o vyslání svých podřízených, pokud nebyli proškoleni nebo od
jejich posledního školení uplynula lhůta 3 let. Školení zajišťuje Linde gas a. s.
19. NABÍDKA ÚSTAVU ANATOMIE
Předkládá: doc. Slížová / tel. 465
Inventární
číslo
45551
45549
5704

Popis
Židle laboratorní otočná
Židle laboratorní otočná
Mikroskop Ampl. s příslušenstvím

Vyřizuje:

J. Macháčková / tel. 230
Rok
pořízení
2004
2004
1970

Pořizovací
cena
3.635,- Kč
3.635,- Kč
17.478,- Kč

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan
Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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