Údaje o přednášejících, školitelích a členech oborových rad

Jméno a příjmení
Pavel Kolář
Rodné číslo [rrmmdd]*:
63 02 05
Citační ohlas SCI:

Citační ohlas v ČR:

Rozsah pracovního poměru k zaměstnavateli [%]:   
100%
Dosažené tituly:
Titul
Rok získání
Obor, ve kterém byl titul získán
Doc.
Paedr.
1987,1997
Rehabilitace, kinantropologie
Údaje o praxi od ukončení VŠ
Od roku
Do roku
Název zaměstnavatele
Odborné zaměření pracovní činnosti
1987
2000
2.LF UK
Léčebná rehabilitace
Zabezpečuje tyto předměty
Název: zákl. fyzioterapie a vyš. metody, propedeutika, základy masážních technik, fyzikální terapie, obecná metodika fyzioterapie, klinická praxe,metody kinezioterapie, balneologie, spec. fyzioterapie, ergoterapie,  sociální rehabilitace
Není-li v hlavním pracovním poměru k zaměstnavateli, ještě tyto údaje:
Hlavní zaměstnavatel
Název: 

Právní forma:

Sídlo:



*Pozn.: v souladu s novými pravidly pro RIV neuvádět číslo za lomítkem. Pouze u cizinců CCCC 
Jméno a příjmení
Irena Zounková
Rodné číslo [rrmmdd]*:
525807
Citační ohlas SCI:

Citační ohlas v ČR:

Rozsah pracovního poměru k zaměstnavateli [%]: 
100%
Dosažené tituly:
Titul
Rok získání
Obor, ve kterém byl titul získán

PaedDr.
1983
Rehabilitace, tělesná výchova, pedagogika
Údaje o praxi od ukončení VŠ
Od roku
Do roku
Název zaměstnavatele
Odborné zaměření pracovní činnosti
1983
2000
2.LF UK
Odborný asistent
Zabezpečuje tyto předměty
Název: zákl. fyzioterapie a vyš. metody, propedeutika, základy masážních technik, fyzikální terapie, obecná metodika fyzioterapie, klinická praxe,metody kinezioterapie, balneologie, spec. Fyzioterapie, ergoterapie,  sociální rehabilitace
Není-li v hlavním pracovním poměru k zaměstnavateli, ještě tyto údaje:
Hlavní zaměstnavatel
Název: 

Právní forma:

Sídlo:



*Pozn.: v souladu s novými pravidly pro RIV neuvádět číslo za lomítkem. Pouze u cizinců CCCC
Jméno a příjmení
Libuše Smolíková
Rodné číslo [rrmmdd]*:
525409
Citační ohlas SCI:

Citační ohlas v ČR:

Rozsah pracovního poměru k zaměstnavateli [%]: 
100%
Dosažené tituly:
Titul
Rok získání
Obor, ve kterém byl titul získán

PaedDr.
1983
Rehabilitace, tělesná výchova, pedagogika
Údaje o praxi od ukončení VŠ
Od roku
Do roku
Název zaměstnavatele
Odborné zaměření pracovní činnosti
1983
2000
2.LF UK
Odborný asistent
Zabezpečuje tyto předměty
Název: zákl. fyzioterapie a vyš. metody, propedeutika, základy masážních technik, fyzikální terapie, obecná metodika fyzioterapie, klinická praxe,metody kinezioterapie, balneologie, spec. Fyzioterapie, ergoterapie,  sociální rehabilitace
Není-li v hlavním pracovním poměru k zaměstnavateli, ještě tyto údaje:
Hlavní zaměstnavatel
Název: 

Právní forma:

Sídlo:


Jméno a příjmení
Miloš Máček
Rodné číslo [rrmmdd]*:
220106
Citační ohlas SCI:

Citační ohlas v ČR:

Rozsah pracovního poměru k zaměstnavateli [%]: 
10%
Dosažené tituly:
Titul
Rok získání
Obor, ve kterém byl titul získán
                                                      Prof., Dr.SC.
MUDr
1949
Všeobecné lékařstvíí
Údaje o praxi od ukončení VŠ
Od roku
Do roku
Název zaměstnavatele
Odborné zaměření pracovní činnosti
1949
2000
2.LF UK
odborný asistent, od r. 80 prof.
Zabezpečuje tyto předměty
Název: tělovýchovné lékařství, parc. fyzioterapie 
Není-li v hlavním pracovním poměru k zaměstnavateli, ještě tyto údaje:
Hlavní zaměstnavatel
Název: 

Právní forma:

Sídlo:


Jméno a příjmení
Jan   Kálal 
Rodné číslo [rrmmdd]*:
350712
Citační ohlas SCI:

Citační ohlas v ČR:

Rozsah pracovního poměru k zaměstnavateli [%]: 
10%
Dosažené tituly:
Titul
Rok získání
Obor, ve kterém byl titul získán
Doc. CSc., Paed.Dr
MUDr
1955,1963
Pedagogika, všeobecné lékařství
Údaje o praxi od ukončení VŠ
Od roku
Do roku
Název zaměstnavatele
Odborné zaměření pracovní činnosti
1963
2000
2.LF UK
odborný asistent, od r. 96 doc..
Zabezpečuje tyto předměty
Název:  fyzioterapie 


Není-li v hlavním pracovním poměru k zaměstnavateli, ještě tyto údaje:
Hlavní zaměstnavatel
Název: 

Právní forma:

Sídlo:


Jméno a příjmení
Renata Ocmanová 
Rodné číslo [rrmmdd]*:
655416
Citační ohlas SCI:

Citační ohlas v ČR:

Rozsah pracovního poměru k zaměstnavateli [%]: 
100%
Dosažené tituly:
Titul
Rok získání
Obor, ve kterém byl titul získán
                                           
MUDr
1990
Dětské lékařství
Údaje o praxi od ukončení VŠ
Od roku
Do roku
Název zaměstnavatele
Odborné zaměření pracovní činnosti
1990
2000
2.LF UK
odborný asistent
Zabezpečuje tyto předměty
Název: zákl. fyzioterapie a vyš. metody, propedeutika, základy masážních technik, fyzikální terapie, obecná metodika fyzioterapie, klinická praxe,metody kinezioterapie, balneologie, spec. Fyzioterapie, ergoterapie,  sociální rehabilitace
Není-li v hlavním pracovním poměru k zaměstnavateli, ještě tyto údaje:
Hlavní zaměstnavatel
Název: 

Právní forma:

Sídlo:


Jméno a příjmení
Irena  Koudelková 
Rodné číslo [rrmmdd]*:
565129
Citační ohlas SCI:

Citační ohlas v ČR:

Rozsah pracovního poměru k zaměstnavateli [%]: 
100%
Dosažené tituly:
Titul
Rok získání
Obor, ve kterém byl titul získán
                                           
MUDr
1981
Všeobecné lékařstvíí
Údaje o praxi od ukončení VŠ
Od roku
Do roku
Název zaměstnavatele
Odborné zaměření pracovní činnosti
1981
1984
1991
1996
2000 - 
1984
1990
1994
1999
2000
Nemocnice  Sušice
OÚNZ Praha 10
Rehabilitační klinika FNKV 
Revmatologický ústav Praha
Klinika rehabilitace 2.LF UK
Sekundární lékař
Ambulatní lékař  pro děti a dorost
Sekundární lékařka
Odborný lékař FBLR
Odborný asistent
Zabezpečuje tyto předměty
Název: zákl. fyzioterapie a vyš. metody, propedeutika, základy masážních technik, fyzikální terapie, obecná metodika fyzioterapie, klinická praxe,metody kinezioterapie, balneologie, spec. Fyzioterapie, ergoterapie,  sociální rehabilitace
Není-li v hlavním pracovním poměru k zaměstnavateli, ještě tyto údaje:
Hlavní zaměstnavatel
Název: 

Právní forma:

Sídlo:





Jméno a příjmení
Ondřej  Horáček 
Rodné číslo [rrmmdd]*:
560201
Citační ohlas SCI:

Citační ohlas v ČR:

Rozsah pracovního poměru k zaměstnavateli [%]: 
10%
Dosažené tituly:
Titul
Rok získání
Obor, ve kterém byl titul získán
                                           
MUDr
1982
Všeobecné lékařstvíí
Údaje o praxi od ukončení VŠ
Od roku
Do roku
Název zaměstnavatele
Odborné zaměření pracovní činnosti
1982
1985
FN Motol, klinika neurologie
Sek. lékař
1985
1993
OÜNZ P5, neurol.ambulance
Ambulantní lékař
1993
1999
Neurologická a rehabilitační privátní ambulance zz JZM P5
Ambulantní lékař
1999
2000
Klinika rehabilitace FN Motol
Primář
Zabezpečuje tyto předměty
Název: neurologie, speciální fyzioterapie
Není-li v hlavním pracovním poměru k zaměstnavateli, ještě tyto údaje:
Hlavní zaměstnavatel
Název: 

Právní forma:

Sídlo:



