Požadavky na atestační práci v oboru NEFROLOGIE
Obor specializačního
vzdělávání

Nefrologie

Zadavatel tématu práce

Vedoucí Subkatedry nefrologie IPVZ po dohodě s uchazečem

Věcné (odborné) požadavky

Literární přehled na určené téma doplněný o rozbor 2 kasuistik

Formální požadavky

Český jazyk, 25-30 stran, typ písma Arial, velikost písma 12,
řádkování 1,5, číslování strany dole uprostřed, seznam zkratek
na třetí straně, kroužková vazba
Úvodní list s nadpisem práce, titulem (tituly) jménem a příjmení
uchazeče a jeho pracovištěm, datum veřejné obhajoby
nevyplněno
První strana s prohlášením autora s podpisem, že práci
vypracoval samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury
Práce je členěna na úvod, jednotlivé kapitoly, závěr a soupis
použité literatury. Nakonec je uveden popis a rozbor 2 kasuistik.
Obrazový materiál možno umístit do textu. Citace dle ČSN ISO
690:2011.
Popis a rozbor 2 kasuistik je možno do práce umístit ve formátu
podkladů ppt prezentace s tím, že jsou na jedné straně nejméně
2 snímky a celkový předepsaný počet stránek atestační práce je
zachován.

Počet odevzdávaných výtisků

2 vytištěné verze

Termín odevzdání

Nejpozději týden před obhajobou práce. Termíny obhajob
atestační práce vypíše Subkatedra nefrologie IPVZ tak, aby byla
splněna nepodkročitelná lhůta 30 dní před termínem atestace

Místo odevzdání

Subkatedra nefrologie IPVZ

Uznatelné náhrady

Nejsou

Požadavky na obhajobu

Powerpointová prezentace v celkovém rozsahu 25 minut včetně
diskuze. Doporučený počet snímků k prezentaci je 20-25.
Obhajoba je veřejná.

Poznámky
Schváleno

Schváleno SOR na schůzi 16. 12. 2015 a potvrzeno na schůzi SOR
8. 2. 2016

Platnost

Od 1. 1. 2016

Atestační práci z nefrologie vypracují a předkládají a obhajují atestanti v průběhu své dvouměsíční
stáže na klinice Nefrologie IKEM.
Předatestační práce obsahuje mimo jiné rozbor kasuistik(y). Téma práce je určeno po domluvě
atestanta s odborným vedoucím předatestační stáže. Formální úprava předatestační práce je
uvedená v tabulce.
Předatestační práce je součastí materiálů, které jsou k dispozici atestační komisi.
Součástí praktické zkoušky z nefrologie je úspěšné provedený test. T

