Požadavky na atestační práci
Obor specializačního vzdělávání

Hygiena a epidemiologie

Zadavatel tématu práce

Téma práce si zvolí lékař ve specializovaném výcviku sám, po
dohodě se svým školitelem na pracovišti a po projednání
s předsedou specializační oborové rady pro hygienu a
epidemiologii.

Věcné (odborné) požadavky

Téma práce má být aktuální z oblasti působnosti a praxe
lékaře, její přípravu lékař konzultuje se svým školitelem na
pracovišti. Práce nemůže být pouze kompilační, ale měla by
mít zhodnotitelný praktický nebo vědecký přínos.

Formální požadavky

Formální členění práce by mělo být klasické, zahrnující
souhrn (včetně klíčových slov), úvod a cíl práce, teoretická
východiska, metodiku, výsledky, diskusi, závěr a seznam
použité literatury a zkratek. Je připojen seznam tabulek,
grafů a obrázků, pokud práce takové obsahuje. Citace jsou
standardním způsobem uváděny v textu.
Rozsah práce je minimálně 30 stran, při řádkování 1,5 a
velikosti písma 12.
Seznam literatury by měl být uveden standardní formou
podle recentních pravidel platných pro odborné práce.

Počet odevzdávaných výtisků

Práce se odevzdává ve dvou svázaných výtiscích a v
elektronické podobě (např. na CD).

Termín odevzdání

Atestační práce musí být odevzdána nejpozději jeden měsíc
před termínem atestační zkoušky.

Místo odevzdání

Práci je třeba doručit na adresu příslušného oddělení
(referátu) pro specializační vzdělávání lékařské fakulty, kde
se atestační zkouška bude konat.

Uznatelné náhrady

Nejsou přípustné.

Požadavky na obhajobu

Po odevzdání je určen oponent práce, který připraví
posudek hodnotící práci po obsahové i formální stránce.
Tento posudek je poté prezentován i při atestační zkoušce,
kde je práce obhajována. Lékař může požádat o nahlédnutí
do posudku ještě před vlastní atestační zkouškou, aby si
mohl připravit odpovědi na připomínky a otázky oponenta.
Při obhajobě uchazeč představí teze své práce; k tomu si
může připravit krátkou prezentaci v rozsahu maximálně 15
minut. Po přečtení oponentského posudku reaguje na
připomínky a otázky oponenta a následně též členů zkušební

komise.
Obhajoba písemné práce je praktickou částí atestační
zkoušky. Pokud uchazeč v této části neprospěl, v teoretické
části zkoušky se nepokračuje a uchazeč je celkově hodnocen
„neprospěl“.
Poznámky
Schváleno

Specializační oborovou radou HaE
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