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Požadavky na atestační práci
Obor specializačního vzdělávání

Infekční lékařství

Zadavatel tématu práce

Téma zadává školitel, schvaluje jej garant oboru z příšlušné
fakulty, která pořádá atestaci.

Věcné (odborné) požadavky

Práce má teoretickou část (literární rešerše tématu, analogie
Přehledové práce), dále obsahuje vlastní zkušenosti (analogie
Původní práce), diskuzi (porovnání vlastních výsledků s údaji
z literatury), závěr a literaturu. Poměr teoretické části a vlastních
zkušeností by měl být přibližně 1:1.
Minimální rozsah práce je 20 stran (36 000 znaků; nepočítá se
první strana). Doporučený počet citací je 20-40, citace jsou
upraveny podle pokynů pro autory oborového časopisu Klinická
mikrobiologie a infekční lékařství
Odevzdává se 1 podepsaný výtisk práce v kroužkové vazbě, verze
v pdf formátu se zasílá předsedovi atestační komise.

Formální požadavky

Počet odevzdávaných výtisků

Termín odevzdání

Minimálně 6 týdnů před termínem atestace

Místo odevzdání

Oddělení specializačního vzdělávání příslušné fakulty, která
pořádá atestaci.

Uznatelné náhrady

Obhájená dizertační práce

Požadavky na obhajobu

Atestační práce nahrazuje jednu teoretickou otázku a je v tomto
rozsahu probrána při atestační zkoušce.

Poznámky

Pokud atestant pošle svou práci v elektronické podobě garantovi
s alespoň dvouměsíčním předstihem před termínem atestace, má
nárok na předběžné zhodnocení garantem (nebo podle
rozhodnutí garanta i jiným členem zkušební komise); tím se
atestant může předem ujistit, že předkládaná práce je dostatečně
kvalitní, případně může ještě opravit některé nedostatky.

Schváleno

29. září 2016

Platnost

1. ledna 2017

Návod na vyplnění
Obor specializačního
vzdělávání

Uvede se obor specializačního vzdělávání lékařů, pro který
požadavky platí

Zadavatel tématu práce

Uvede se, kdo zadává téma atestační práce, případně informace, že
téma si může uchazeč zvolit sám.

Věcné (odborné) požadavky

Pokud nejsou tyto požadavky závazně určeny vzdělávacím
programem, musí SOR stanovit, zda se má jednat o literární
zpracování problematiky - popis kazuistiky - soubor kasuistik
s rozborem problematiky - zpracování výsledků vlastní vědecké
práce, epidemiologických dat apod.

Formální požadavky

a) rozsah práce, doporučený typ písma, velikost písma, řádkování,
uvádění nadpisů, číslování stran, používání zkratek atd.
b) úprava titulního listu (případně SOR dodá vzor do přílohy těchto
instrukcí)
c) prohlášení autora opatřené podpisem, že práci vypracoval
samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury
d) členění práce, případně náležitosti jednotlivých částí
e) způsob uvádění citací, event. s příklady, minimální počet
použitých pramenů
f) úprava obrázků, tabulek, grafů, příloh
g) knihařské zpracování, svázání
h) jazyk práce

Počet odevzdávaných
výtisků

Uvede se počet odevzdávaných výtisků (minimální počet je jeden,
nezbytný pro archivaci) a zda se má práce zároveň odevzdávat
v elektronické podobě.

Termín odevzdání

Musí být jednoznačně stanovena lhůta před atestační zkouškou, kdy
má být práce odevzdána. Nepodkročitelná lhůta je 30 dní před
termínem atestace – pokud uchazeč odevzdá práci později, nemůže
atestační zkoušku konat!!

Místo odevzdání

Uvede se, kde má být práce odevzdána – jednoznačně doporučujeme
odevzdávat na oddělení (referát) pro specializační vzdělávání fakulty,
která atestační zkoušku pořádá, nikoliv na sekretariát garanta oboru
či jiná místa

Uznatelné náhrady

Vzdělávací programy mnoha oborů připouští, že atestační práce
může být nahrazena např. publikací v časopise. Zde se uvedou
podmínky, za jakých je taková náhrada možná (v souladu s VP): jaký
článek lze akceptovat (např. přehledový, původní a kasuistické
sdělení, nikoliv abstrakta či texty ve sborníku…); v jakém časopise (s
faktorem impaktu, recenzovaném…); v jaké formě (tištěná vždy,
elektronická doporučená); zda musí být opatřen titulním listem se
všemi náležitostmi jako u klasické atestační práce, doplněn
souhrnem a svázán; jak se vypořádat se spoluautorstvím (např.
připouští se pouze, pokud je uchazeč jediný nebo první autor);
akceptovatelná doba vydání (např. musí být publikováno v době
specializační přípravy uchazeče v oboru; ne starší jak pět let apod.).
Podobně je třeba specifikovat podmínky, pokud se připouští jiná
forma náhrady (monografie, kapitola v monografii, soubor
komentovaných publikací, disertační práce).
KOR v této souvislosti doporučuje, aby jako náhrady atestační práce
byly akceptovány práce na téma související s oborem atestace,
výhradně prvoautorské, již opublikované v recenzovaném časopise
či monografii a ne starší pěti let; abstrakta a texty ve sbornících
akceptovatelné nejsou.

Požadavky na obhajobu

Uvedou se případné požadavky na obhajobu atestační práce (např.
powerpointová prezentace s uvedením rozsahu)

Poznámky

Uvedou se další relevantní pokyny a informace k atestační práci,
pokud to SOR považuje za vhodné a účelné.

Schváleno (dne)

Uvede se, kdy SOR požadavky na atestační práci projednala a
schválila

Platnost (od kdy)

Uvede se, od kdy požadavky na atestační práci platí (doporučuje se
pokud možno platnost od 1. ledna kalendářního roku)

