Zápis ze schůze OR Kineziologie a Rehabilitace 3.6.2020
Osobně či online přítomní členové OR: Kobesová, Čakrt, Řasová, Kolář, Laczó, Kříž,
Nováková, Jelen, Havlas, Kachlík, Angerová
1. Do přijímacího řízení pro školní rok přihlásili pouze 3 uchazeči - zájemci o studium v ČJ a
všichni byli přijati. Další 3 uchazeči - zájemci o studium v AJ se na přijímací pohovor
nedostavili. Nízký počet uchazečů plyne hlavně ze současné epidemiologické situace.
Druhým důvodem je to, že v loňském roce bylo do zcela nového DSP přijato 19 uchazečů. V
zájmu udržení adekvátního poměru školitel - počet studentů jsme aktivně neprováděli nábor
nových uchazečů. V příštím školním roce je v plánu přijetí většího počtu uchazečů. Umístíme
informace o DSP na webu a v časopisu odborné společnosti Rehabilitace a fyzikální medicína
a na dalších profesních platformách.
2. Z rodinných důvodu abdikovala na pozici člena OR doc. Vaňásková. Na její místo byl VR
2.LF UK schválen doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA z Olomouce
3. Nebyla schválena jedna žádost o post školitele z důvodů nesplnění požadavků na
publikační aktivity školitele. Žadatel má nyní v recenzním řízení několik článků v časopisech
s IF, jakmile požadavky splní, může zažádat o post školitele znovu. V tomto smyslu byl
žadatel informován.
4. Byla projednána situace školitelů, kteří vedou příliš mnoho nebo naopak žádné studenty.
Školitelé by neměli vést víc, než je maximální doporučený počet pěti studentů. Viz opatření
děkana č. 15/2019 čl. 2, odst. 2b: "počet závěrečných prací vedených jedním školitelem v
doktorském studiu nepřekračuje 5, případné výjimky schvaluje proděkan pro doktorské
studium." Naopak školitelé, kteří nebudou dlouhodobě vedoucím žádného studenta budou ze
seznamu pro nečinnost vyřazeni. Seznam školitelů bude revidován každých 5 let. OR poté
podá návrh děkanovi, aby odvolal školitele, kteří více než 5 školních let nebudou vedoucími
žádného studenta. OR má zájem rozšiřovat tým aktivních školitelů. Zájemci kteří splňují
kritéria školitelství, (Informace lze najít na tomto odkazu: https://www.lf2.cuni.cz/jak-se-statskolitelem ) jsou vítáni.
5. V září bude připraven program povinného kurzu Recentní výzkum v oborech kineziologie a
rehabilitace, který se bude konat na Klinice rehabilitace a TVL v termínu – 25.-29.1. 2021.
OR vyzývá všechny školitele (pokud tak již neučinili), aby předsedkyni informovali o
tématech, kterými do programu výuky přispějí. Z obsahu kurzu pak budou vycházet i okruhy
ke státní doktorské zkoušce. Tento kurz je povinný pro studenty 2. ročníku DSP KIN REH.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce jsme přijali jen 3 uchazeče, tito studenti budou vyzváni,
aby se zúčastnili kurzu v roce 2021 nebo s další skupinou v roce 2023.
1.7.2020
Zapsala: Kobesová

