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Požadavky na atestační práci
Obor specializačního vzdělávání

Neurologie

Zadavatel tématu práce

Uchazeč nebo garant oboru Neurologie lékařské fakulty, kde
uchazeč absolvuje specializační kurz před atestací v délce 20 dnů.

Věcné (odborné) požadavky

Práce musí obsahovat vlastní pozorování, nestačí tedy souborný
referát, ale je přijatelná podrobná kazuistika nebo soubor
kazuistik s rozborem problematiky. Práce musí obsahovat klinická
data. Může se jednat i o práci neurovědní provedenou na
zdravých dobrovolnících. Nelze akceptovat práci experimentální
provedenou na laboratorních zvířatech.

Formální požadavky

Atestační práce se předkládá ve formě rukopisu originální práce
pro odborný časopis. Skládá se z následujících částí:
 titulní strana - název práce, jméno autora, název a adresa
pracoviště, na kterém práce vznikla
 souhrn
 úvod - současný stav problematiky
 metodika a popis souboru
 vlastní pozorování – výsledky
 diskuse
 závěry
 literatura
Jazyk práce: čeština nebo angličtina. Slovenština, pokud jde o již
takto publikovanou práci – viz. Uznatelné náhrady.
Doporučený rozsah: souhrn do 250 slov, vlastní text 8-16
normostran, tj. cca 14-28 tisíc znaků, literatura 15-30 referencí.
Úprava atestační práce, grafy, tabulky, obrázky a způsob citací
podle požadavků na publikaci v časopisu Česká a Slovenská
Neurologie a Neurochirurgie.
Pokud se jedná o více autorů, musí být uchazeč prvním autorem a
uvede intelektuální podíl.
Práce je odevzdána v knihařské nebo kroužkové vazbě a
v elektronické formě.

Počet odevzdávaných výtisků

2

Termín odevzdání

Nejpozději v den zahájení specializačního kurzu před atestací
v oboru Neurologie, kterou bude uchazeč absolvovat.

Místo odevzdání

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

Uznatelné náhrady

Práce publikovaná v odborném časopise, která zpracovává vlastní
klinická data a splňuje ostatní uvedené požadavky, byla
publikována v průběhu specializační přípravy a uchazeč je jejím

prvním autorem.
Požadavky na obhajobu

Kladné písemné stanovisko oponenta, kterého určí příslušný
garant oboru Neurologie. Přednesení práce ve formě 10 minutové
powerpointové prezentace v určeném čase specializačního kurzu
a zodpovězení otázek v diskusi. Obhajoba atestační práce před
členy atestační komise.

Poznámky

Nejsou.
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