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Požadavky na atestační práci
Obor specializačního vzdělávání
Zadavatel tématu práce

Věcné (odborné) požadavky

Formální požadavky

Lékařská mikrobiologie
Téma si volí uchazeč po konzultaci se školitelem. Téma musí být
schváleno Specializační oborovou radou (SOR) pro lékařskou
mikrobiologii reprezentovanou jejím předsedou.

Atestační práce obsahuje původní výsledky získané
výzkumem na tématu dopředu schváleném, případně
obsahuje již uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté
k uveřejnění v recenzovaném vědeckém časopise nebo ve
vědecké monografii, případně dizertační práci uchazeče.
Rozsah: cca. 30 stran textu (řádkování 1,5; font 12)
Členění kapitol:
1. Titulní strana: název práce, autor, pracoviště, školitel
(vedoucí pracoviště, nebo jiná osoba, pod jejímž vedením
byla práce vykonána), datum (měsíc) a místo předložení
práce.
2. Obsah.
3. Souhrn: stručný výčet získaných výsledků s uvedením,
v čem spočívá význam získaných výsledků. Rozsah: cca 250
slov.
4. Úvod: stručná prezentace cílů práce (z jakého důvodu byla
práce vypracována a co je jejím cílem, co chtěl autor zjistit).
2. Literární přehled vztahující se ke schválenému (případně
zadanému) tématu.
3. Materiál a metodika obsahující nejen úplný popis
použitých metod, ale také charakterizaci studijního
materiálu (např. původ vzorků, typ souborů pacientů).
4. Výsledky. Výčet získaných výsledků (doplněný o tabulky,
obrázky, apod.). Pokud jsou výsledky prezentovány formou
tabulek, grafů, případně obrázků je třeba každý objekt
opatřit srozumitelnými vysvětlivkami – tyto objekty jsou
samostatnou složkou publikace a při pouhém studiu tabulky,
grafu, obrázku musí být zřejmé, co autor prezentuje; není
možné hledat vysvětlení v textu. Předpokládá se hodnocení
výsledků pomocí vhodných statistických analýz.
5. Diskuse: Diskuse nad získanými výsledky a jejich
porovnání s literárními údaji. Diskuse má ukázat na orientaci
autora v dané problematice a měla by explicitně vyjádřit,
v čem spočívá přínos získaných dat.
6. Literatura.
Seznam použité literatury, která byla citována v textu
seřazené abecedně podle prvního autora.
Obsah, formu a strukturu bibliografických citací určuje
norma ČSN ISO 690 "Bibliografické citace" a ČSN ISO 690-2
"Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo
jejich části”.

Počet odevzdávaných výtisků

Termín odevzdání

Nejlépe ve formě: všichni autoři (příjmení, iniciála jména),
rok vydání, název práce, plný nezkrácený název časopisu,
ročník (+ příp. číslo časopisu), stránkování. V případě
citování monografických prací bude uveden i rok vydání,
editor, vydavatel, místo vydání, stránky (nebo stránkování).
Při předložení původní práce se očekává citace přibližně 30
zdrojů, při předložení rešerše aspoň 100 zdrojů.
6. Prohlášení:
Součástí práce je i prohlášení uchazeče ve znění „Prohlašuji,
že jsem disertační práci vypracovala samostatně s využitím
zdrojů uvedených v soupisu literatury.“ Doplněné datem a
stvrzené podpisem.
Dále je třeba připojit prohlášení školitele ve znění
„Souhlasím se zněním atestační práce a doporučuji ji
k obhajobě“, doplněné datem a stvrzené podpisem.
Uchazeč odevzdává práci v 1 tištěné verzi (pevně svázané
např. kroužkovou vazbou) a ve formě elektronické (ve
formátu PDF). Tištěná a elektronická verze musí být shodné.
Minimálně 3 měsíce před termínem konání ústní obhajoby
práce.

Místo odevzdání

Oddělení (referát) pro specializační vzdělávání fakulty, která
atestační zkoušku pořádá,

Uznatelné náhrady

Klasická forma atestační práce může být nahrazena:
1) Prvooautorskou publikací v recenzovaném časopise
2) Souhrnem více spoluautorských publikací
v recenzovaných časopisech či vědeckých monografií na
vybrané téma.
V této formě práce obsahuje:
a) titulní stranou se všemi náležitostmi jako u atestační
práce. Tedy obsahuje tyto informace: Název práce; Autor;
Pracoviště; Školitel (vedoucí pracoviště, nebo jiná osoba,
pod jejímž vedením byla práce vykonána); Datum (měsíc) a
místo předložení práce);
b) stručným úvodem do problematiky (cca 250 slov);
c) stručným souhrnem (cca 250 slov) získaných výsledků;
d) jsou-li součástí atestační práce publikace, na nichž se
podílejí další autoři, a předkladatel není prvním autorem
publikace, musí být připojeno prohlášení korespondenčního
autora (event. prvního autora) upřesňující podíl uchazeče na
předkládaných výsledcích;
e) kopií samotné publikace (publikací);
f) pokud jsou součástí práce výsledky zveřejněné ve vědecké
monografii, předkládají se též kopie obálky a titulních stran
monografie, kde je uveden název, autor, vydavatel, rok,
ISBN a obsah práce; v případě překládání kapitoly v
monografii tytéž strany a rovněž kopie této kapitoly;

Požadavky na obhajobu

Poznámky

Schváleno
Platnost

Atestační práce může být také nahrazena obhájenou
dizertační prací uchazeče v oboru lékařská mikrobiologie.
Během prezentace o délce 20 minut seznámí uchazeč
přítomné s výsledky své práce. K prezentaci uchazeč využije
prezentaci v Powerpointu (po schválení předsedou atestační
komise je možno využít i jiné způsoby prezentace).
Následuje odborná diskuse k tématu.
Uchazeč bude seznámen s vyjádřením oponenta před
zahájením obhajoby.
Garant oboru pracoviště, které organizuje atestační
zkoušku, může rozhodnout o termínu konání obhajoby
atestační práce, případně i praktické zkoušky, před
termínem samotné ústní zkoušky. V takovém případě bude
uchazeč informován 14 dní před termínem konání obhajoby.
4. 10. 2017, zasedání SOR pro lékařskou mikrobiologii, Praha
od 1. 1. 2017

