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Požadavky na atestační práci
Obor specializačního vzdělávání

Pneumologie a ftizeologie

Zadavatel tématu práce

Garant atestace, kde atestant absolvuje předatestační část

Věcné (odborné) požadavky

Počet odevzdávaných výtisků

Práce k atestaci: téma zadané výše uvedeným nebo:
publikace – jakákoliv z problematiky oboru, publikovaná
v časopise s IF v posledních 5 letech, nebo souhrn prací – 3
originální nebo přehledové v recenzovaném časopise – rozhodne
garant atestací.
Rukopis musí mít tyto náležitosti:
a) rozsah práce – minimální počet 25 stran, doporučený typ
písma, velikost písma, řádkování, uvádění nadpisů, číslování
stran, používání zkratek atd.
b) prohlášení autora opatřené podpisem, že práci vypracoval
samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury
c) členění práce, případně náležitosti jednotlivých částí – vždy
souhrn
d) způsob uvádění citací, event. s příklady, minimální počet
použitých pramenů – viz Studia
Zkratky: 1) vždy rozvést při 1. použití, 2) + seznam zkratek
Literatura může být uvedena buď podle pořadí, v němž je poprvé
citována v textu, nebo v abecedním pořadí podle jmen prvních
autorů. Jednotlivé položky budou očíslovány, odkazy budou v
textu vyznačeny pomocí příslušných čísel uvedených v hranatých
závorkách.
Formální úprava seznamu literatury se řídí normou obvyklou v
kvalitních odborných časopisech.
1 – pro komisi, který bude archivován, 2 – pro oponenty + 2 CD

Termín odevzdání

1 měsíc před termínem zkoušky

Místo odevzdání

Zaslání k rukám zadavatele práce

Uznatelné náhrady

Požadavky na obhajobu

publikace – jakákoliv z problematiky oboru, publikovaná
v časopise s IF v posledních 5 letech, nebo souhrn prací – 3
originální nebo přehledové v recenzovaném časopise – rozhodne
garant atestací
Kladné písemné stanovisko oponenta, kterého určí příslušný
garant oboru. Práce bude diskutována při ústní zkoušce jako
jedna z otázek. V úvahu přichází i krátká prezentace práce ve
formě powerpointové prezentace.

Poznámky

Kvalitní atestační práce budou doporučeny k zaslání k publikaci

Formální požadavky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

v časopise Studia Pneumologica.
Schváleno
Platnost
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