Příloha Metodického opatření Koordinační rady pro specializační vzdělávání č. 5/2016

Požadavky na atestační práci
Obor specializačního vzdělávání

Alergologie a klinická imunologie

Zadavatel tématu práce

Garant specializačního vzdělávání pracoviště organizujícího
atestační zkoušku nebo jím pověřený zástupce, případně
předseda specializační oborové rady oboru Alergologie a klinická
imunologie.

Věcné (odborné) požadavky

Literární zpracování problematiky; práce může obsahovat i
kazuistiky pacientů.

Formální požadavky

a) Práce je v rozsahu 25-40 standardizovaného textu, je
odevzdána v kroužkové nebo pevné vazbě.
b) Titulní list obsahuje: Název práce, jméno a příjmení autora,
pracoviště autora v době předložení práce, jméno a
pracoviště školitele.
c) Práce musí obsahovat prohlášení autora opatřené podpisem,
že práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím
uvedené literatury.
d) Je uvedeno nejméně 15 citací, z toho alespoň 10 z cizojazyčné
literatury. Je využit některý ze standardních citačních stylů.
e) Práce mohou být vypracovány v češtině nebo slovenštině.

Počet odevzdávaných výtisků

2

Termín odevzdání

Nejméně 2 měsíce před termínem atestace.

Místo odevzdání

Práce bude odevzdána na oddělení pro specializační vzdělávání
fakulty, která atestační zkoušku pořádá.

Uznatelné náhrady

Uznatelnou náhradou může být původní nebo přehledový článek,
případně i kazuistika doprovázená kvalitní diskusí s problematikou
alergologicko-imunologickou. Článek musí být publikován
v českém recenzovaném (podle seznamu Rady pro výzkum, vývoj
a inovace http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942 ) nebo
mezinárodním recenzovaném časopise. Žadatel musí být prvním
autorem tohoto článku, článek nesmí být starší než 5 let.
Pokud článek ještě nebyl otištěn, je možno předložit manuskript
spolu s potvrzením redakce o přijatí článku k publikaci.

Požadavky na obhajobu

Práce bude zaslána k oponentuře vybranému odborníkovi ve
zpracovávané oblasti. Následně bude práce obhájena před

atestační komisí.
Poznámky
Schváleno

8.9. 2016

Platnost

Od 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

f)

rozsah práce, doporučený typ písma, velikost písma, řádkování,
uvádění nadpisů, číslování stran, používání zkratek atd.
g) úprava titulního listu (případně SOR dodá vzor do přílohy těchto
instrukcí)
h) prohlášení autora opatřené podpisem, že práci vypracoval
samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury
i) členění práce, případně náležitosti jednotlivých částí

j)

způsob uvádění citací, event. s příklady, minimální počet
použitých pramenů
k) úprava obrázků, tabulek, grafů, příloh
l) knihařské zpracování, svázání
m) 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)

