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Vážení spolupracovníci, členové Akademické obce, vážení zaměstnanci a studenti
Lékařské fakulty v Hradci Králové,
po osmi letech dnešním dnem předávám funkci děkana Lékařské fakulty v Hradci
Králové akademickým senátem naší fakulty zvolenému a rektorem Univerzity Karlovy
nově jmenovanému děkanovi prof. MUDr. Jiřímu Manďákovi, Ph.D.
Při této příležitosti Vám děkuji za úspěšnou spolupráci ve dvou funkčních
obdobích a především za to, co jste vykonali pro rozvoj Lékařské fakulty v Hradci
Králové, její odbornou, vědeckou, výukovou, ale i kulturní, společenskou a především
lidskou úroveň. Děkuji Vám také za podporu, kterou jste v uplynulých letech vedení
fakulty projevovali, a pevně věřím, že přispějete k dobrému jménu naší fakulty i
v budoucnosti.
Spectabilis děkanovi prof. MUDr. Jiřímu Manďákovi, Ph.D. přeji mnoho sil a
štěstí k tomu, aby s úspěchem vyřešil všechny složité úkoly, které před naší fakultou stojí
a dále ji rozvíjel ku prospěchu našich zaměstnanců, studentů i celé Univerzity Karlovy.
Ještě jednou děkuji za veškerou podporu a spolupráci v uplynulých letech.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
V nakladatelství Maxdorf s.r.o., 2018 vyšla publikace „HRCT u intersticiálních
plicních procesů v instruktivních kazuistikách“ (2. rozšířené vydání), hlavním autorem je
MUDr. Eva Kočová, Ph.D. (Radiologická klinika LF HK a FN HK). Mezi spoluautory patří
MUDr. Vladimír Bartoš (Plicní klinika LF HK a FN HK). Recenzent 1. vydání prof. MUDr.
Pavel Eliáš, CSc. (Radiologická klinika LF HK a FN HK).
MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF
HK a FN HK byl opět zvolen sekretářem Unie Evropských foniatrů (Secretary of the Union of
the European Phoniatricians; www.phoniatrics.eu) a Národním koordinátorem UEP pro Českou
republiku (National UEP coordinator for Czechia)."
Jménem vedení fakulty gratuluji a přeji mnoho úspěchů v další práci.
2. PODĚKOVÁNÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

Dne 31. srpna 2018 ukončí působení ve funkci přednosty Kliniky anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty
v Hradci Králové MUDr. Tomáš Suchý.
Jménem vedení fakulty děkuji za náročnou a obětavou práci v této funkci a
v dalším životě přeji mnoho pracovních úspěchů.
3. JMENOVÁNÍ PŘEDNOSTY
Předkládá: děkan / tel. 240

Vyřizuje:

Ing. M. Moravová / tel. 266

Na základě proběhlého výběrového řízení ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
po dohodě s děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové, jmenuje do funkce přednosty Kliniky
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové a
Lékařské fakulty v Hradci Králové doc. MUDr. Pavla Dostála, Ph.D. na dobu určitou od 1. září
2018 – 31. srpna 2020.
Jménem vedení fakulty blahopřeji a přeji mnoho dalších pracovních úspěchů.
4. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Zpracovala:

Ing. M. Moravová / tel. 266

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo
učitele/učitelky Kliniky kožních a pohlavních nemocí


učitel/učitelka pro pracoviště Kliniky kožních a pohlavních nemocí 0,2

Požadavky: Absolvent/absolventka magisterského studijního programu Všeobecné lékařství,
zájem o pedagogickou, publikační a výzkumnou činnost; aktivní znalost anglického jazyka;
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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 27. 9. 2018 na adresu: Lékařská fakulta v Hradci
Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
5. PLÁNOVANÉ OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala:

P. Malá / tel. 134

MUDr. Helena Doležalová, studentka doktorského studijního programu Stomatologie,
bude 4. 9. 2018 od 14:00 hodin obhajovat disertační práci: „Kvalita života pacientů s nádory
hlavy a krku“. Obhajoba se bude konat: Stomatologická klinika, budova č. 11, 3. patro,
Sazamova posluchárna, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Martin Tuna, student doktorského studijního programu Vnitřní nemoci, bude
6. 9. 2018 od 12:00 hodin obhajovat disertační práci: „Echokardiografická kritéria k
plastikám a záchovným operacím aortální chlopně“. Obhajoba se bude konat: Fakultní
nemocnice Hradec Králové, bud. č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581, Hradec
Králové
MUDr. Miriam Lánská, studentka doktorského studijního programu Vnitřní nemoci,
bude 6. 9. 2018 od 14:00 hodin obhajovat disertační práci: „Reoferéza - klinický význam
reologických, technických a dalších hemaferetických ukazatelů účinnosti, nežádoucí
účinky a ekonomika“. Obhajoba se bude konat: Fakultní nemocnice Hradec Králové, bud. č.
23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581, Hradec Králové
MUDr. Lukáš Kohoutek, student doktorského studijního programu Chirurgie, bude
11. 9. 2018 od 13:00 hodin obhajovat disertační práci: „Modelové cholestatické poškození
jater potkana a možnosti jejího ovlivnění“. Obhajoba se bude konat: Bedrnův pavilon,
konferenční místnost, 1. patro, budova č. 21, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Jana Kacerovská, studentka doktorského studijního programu Oční lékařství,
bude 19. 9. 2018 od 14:30 hodin obhajovat disertační práci: „Femtosekundový laser u nižší a
vyšší myopie“. Obhajoba se bude konat: Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3.
patro, posluchárna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Adéla Matějková, studentka doktorského studijního programu Patologie, bude
26. 9. 2018 od 10:00 hodin obhajovat disertační práci: „Fibrilace síní – morfologické a
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elektrofyziologické změny srdečních síní“. Obhajoba se bude konat: Fingerlandův ústav
patologie, seminární místnost, areál Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Sokolská 581, 500
05 Hradec Králové
6. FAKULTNÍ KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Zpracovala: P. Malá / tel. 134
Dovoluji si tímto pozvat všechny studenty a pracovníky Lékařské fakulty a Fakultní
nemocnice v Hradci Králové k účasti na 14. fakultní konferenci studentů doktorského studia,
kde jsou prezentovány výsledky vědecké práce našich studentů doktorských studijních
programů. Konference se bude konat ve Výukovém centru LF a FN v pondělí dne 22. 10. 2018
od 14:30 h. Bližší informace pro aktivní účastníky najdete na webu Studenti – Doktorské
studium – Konference studentů DSP. Termín pro předložení přihlášky k aktivní účasti a zaslání
příspěvku (abstraktu) je 9. 10. 2018 (elektronicky na adresu pgs@lfhk.cuni.cz). Dotazy
směrujte na studijní oddělení tel. 495 816 134.
7. HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019
Předkládá: Ing. E. Faistová / tel. 220
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU:

1. 10. 2018

KONEC AKADEMICKÉHO ROKU:

30. 9. 2019

Zápis do 1. ročníku (výuka v Čj):
Zápis do 1. ročníku (výuka v Aj):
Zápisy do 2. ročníku:
Zápisy do 3. – 5. ročníku:
Zápisy do 6. ročníku:
Zápisy do DSP

2. 7. 2018 / 7. 9. 2018
3. 7. 2018 / 17. 9. 2018
3. 9. 2018 – 27. 9. 2018
27. 8. 2018 – 27. 9. 2018
18. 6. 2018 – 27. 9. 2018
5. 9. 2018 / 25. 9. 2018

Elektronický zápis volitelných předmětů pro studenty 2. – 6. ročníku:
 1. 9. 2018 – 30. 9. 2018
 1. 7. 2018 – 30. 9. 2018 (pro studenty, kteří mají splněny všechny zapsané studijní povinnosti včetně
volitelných předmětů)

Elektronický zápis volitelných předmětů pro studenty 1. – 6. ročníku:
 4. 2. 2019 – 22. 2. 2019 (změny pro letní semestr)
Imatrikulace:
Promoce:
Rektorský den:
Den otevřených dveří:

20. 10. 2018
18. 7. 2019 (bakalářské studium)
23. – 24. 7. 2019 (magisterské studium)
7. 5. 2019
12. 1. 2019

ZIMNÍ SEMESTR
Zahájení výuky:
Zahájení výuky pro 6. ročník Všeobecné lékařství:
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Vánoční prázdniny:
Konec výuky:
Elektronické přihlašování na zkoušky:
Zkouškové období:

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
20. 1. 2019
průběžně
21. 1. 2019 – 15. 2. 2019

LETNÍ SEMESTR
Zahájení výuky:
Konec výuky:
Konec výuky pro 4. ročník Všeobecné lékařství:
(bloková výuka)
Elektronické přihlašování na zkoušky:
Zkouškové období:

18. 2. 2019
31. 5. 2019
30. 6. 2019

Zkouškové období pro 4. ročník Všeobecné
lékařství: (bloková výuka)

průběžně
3. 6. 2019 – 30. 6. 2019
2. 9. 2019 – 20. 9. 2019
18. 2. 2019 – 30. 6. 2019 (průběžně)
2. 9. 2019 – 20. 9. 2019

Letní prázdniny:
Období prázdninových praxí:

1. 7. 2019 – 31. 8. 2019
24. 6. 2019 – 8. 9. 2019

8. GA UK – VYHLÁŠENÍ 16. KOLA VNITŘNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE GRANTOVÉ
AGENTURY UK PRO ROK 2019
Předkládá: proděkan pro DSP / tel. 3582
Vyřizuje:
H. Horká / tel. 232
Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 16. kola grantové soutěže Grantové agentury
UK. Soutěž byla vyhlášena formou Opatření rektora č. 26/2018.
Pravidla pro podávání grantu - http://www.cuni.cz/UK-33.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 p. H. Horká, kl. 232).
Uzávěrka pro podání definitivní verze přihlášek je na naší fakultě stanovena na pondělí
5. listopadu 2018 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. 2018.
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.
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9. FOND MOBILITY
Předkládá: proděkan pro zahraniční styky a
vnější vztahy / tel. 2183

Vyřizuje:

H. Horká / tel. 232

Dovolujeme si Vás vyzvat k předložení návrhů do Fondu mobility v zimním semestru
2018/2019. Termín návrhů je na fakultě stanoven na 8. října 2018.
Bližší informace a aplikaci k podání žádostí naleznete na adrese:
http://www.cuni.cz/UK-43.html
10. KVALITA PRACOVNÍHO OVZDUŠÍ V BUDOVĚ VAVC
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Zpracoval: prof. Ing. Z. Fiala, CSc. / tel. 421
V průběhu června a července 2018 provedla Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje (KHS HK) rekapitulaci dlouhodobého hodnocení kvality
pracovního ovzduší – pachové zátěže – v objektu Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové – Výukové a výzkumné centrum. Byly zpracovány výsledky měření z let 2015 - 2018.
Měření kontaminace a její vyhodnocení bylo nezávisle na sobě provedeno Zdravotním ústavem
se sídlem v Ústí nad Labem, pobočkou v Hradci Králové (12/2015), firmou EMPLA AG spol.
s r.o. Hradec Králové (4/2016), Státním zdravotním ústavem v Praze (11/2016) a Zdravotním
ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pobočkou v Hradci Králové (1/2017 a 6/2018). Hladiny
sledovaných škodlivin v pracovním ovzduší Kampusu byly porovnány s limitními hodnotami
dle platných právních předpisů pro pracovní prostředí (NV CR č. 361/2007 Sb.) i pobytové
prostředí (Vyhl. č. 6/2003 Sb.).
Ze závěrů protokolu o kontrole ze dne 17. 7. 2018, vypracovaném KHS HK vyplývá, že
hladiny sledovaných škodlivin v pracovním ovzduší Kampusu nikdy nepřekročily
povolené limitní hodnoty, v průběhu sledování (2015 – 2018) klesaly a v současnosti se
pohybují hluboko pod povolenými limitními hodnotami. Zdravotní riziko expozice
z pracovního ovzduší je za této situace minimální až zanedbatelné. Nicméně, s ohledem na
různou senzitivitu (vnímání) pracovníků k pachové expozici, KHS HK zdůraznila nutnost
dodržování legislativou nařízeného počtu výměn pracovního ovzduší („větrání“) s frekvencí 25
m3/hod (NV CR č. 361/2007 Sb.).
11. CERTIFIKACE MAJETKU V ROCE 2018 – UPOZORNĚNÍ NA POVINNOU
PŘÍLOHU K NÁVRHU NA VYŘAZENÍ MAJETKU
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. I. Frydrychová / tel. 286
Od 1. 9. 2018 stanovuje certifikační komise povinnost předložit vždy elektronickou
cestou spolu se schváleným návrhem na vyřazení investičního majetku, který je
neupotřebitelný (poškozený bez možnosti rentabilní opravy, opotřebený nebo technicky
zastaralý) a jehož pořizovací cena je vyšší než 10 000 Kč včetně, odborný posudek specialisty
(např. vyjádření servisní opravny o technickém stavu investičního majetku navrhovaného
k vyřazení a nákladech na opravu, u výpočetní techniky vyjádření OVT, u nábytku vyjádření
IPTO).
Požadavek doložit písemné posouzení se váže k investičnímu majetku bez ohledu na
jeho stáří (týká se i majetku staršího pěti let). Posudek spolu s návrhem na vyřazení je nutné
předložit nejpozději 3 pracovní dny před stanoveným termínem konání certifikace, v opačném
Oběžník LF č. 19/17-18

6

případě nebude majetek certifikační komisí posuzován. Případně vzniklé náklady na zpracování
posudku budou hrazeny z rozpočtu pracoviště, který majetek využívá a likvidaci navrhuje.

12. UPOZORNĚNÍ NA DŮLEŽITÉ PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA DĚKANÁTU
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Investiční a provozně technické oddělení
S účinností od 1. 7. 2018 zajišťuje agendu MTZ a dopravy Mgr. Michal Faist,
kontaktní údaje: faistm@lfhk.cuni.cz, tel. 246, příp. +420 725 026 988, místnost A – 025 (1.
PP). Paní E. Vávrová ukončila pracovní poměr odchodem do důchodu ke dni 30. 6. 2018.
Ekonomické oddělení
Od 1. 9. 2018 nahradí stávající mzdovou účetní V. Mojikovou z důvodu odchodu na
mateřskou dovolenou Ing. Jitka Panenková (tel. 474, místnost č. A – 212, e-mail
panenkoji@lfhk.cuni.cz). Se všemi mzdovými záležitostmi se již nyní obracejte na Ing. J.
Panenkovou nebo A. Skybovou (kl. 496, e-mail skybovaan@lfhk.cuni.cz).
Správní oddělení
K datu 1. 9. 2018 předává agendu PaM dosavadní referentka p. L. Pohlová nově
nastupující p. Martině Hlouškové. Po dobu jejího zapracování zůstává p. L. Pohlová na
oddělení.
Vedení Lékařské fakulty v Hradci Králové děkuje všem pracovnicím, které
svěřené agendy dosud zajišťovaly, za jejich obětavý a velmi aktivní přístup v pracovní
činnosti.

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

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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