Požadavky na atestační práci v oboru Soudní lékařství
Téma práce:
soudní lékařství, soudní toxikologie (uchazeč si může zvolit téma sám).
Věcné (odborné) požadavky:
 Přehledové zpracování problematiky.
 Popis vlastní kazuistiky.
 Zpracování výsledků vlastní vědecké práce.
Formální požadavky:
 Rozsah práce: 5–30 stran.
 Písmo: Times New Roman 12.
 Řádkování: 2.
 Úprava titulního listu: název práce, jméno autora (autorů), afiliace prvního autora včetně kontaktních údajů právního autora.
 Prohlášení autora stvrzené jeho podpisem o samostatném vypracování práce výhradně za použití citované literatury.
 Členění práce odpovídající původní vědecké či přehledové práci. U původní vědecké práce respektovat členění na úvod, materiál, metodiku, výsledky, diskuzi
a závěr.
 Abstrakt: 200–500 slov (v angličtině je-li práce napsaná v češtině či slovenštině,
resp. v češtině anebo slovenštině je-li práce napsaná v angličtině).
 Klíčová slova: 3–6 vzájemně oddělených středníky.
 Citační pravidla: citace číslovat vzestupně v pořadí, v jakém jsou uvedeny
v textu. Názvy časopisů zkracovat podle Index Medicus. Je-li méně než 6 autorů
citované práce, pak uvést všechny autory; je-li 6 a více autorů citované práce,
pak uvést jen první 3 autory s doplněním et al. Jména autorů psát tučně, iniciály
bez teček, zkratky časopisů kurzívou bez teček, čísla stránek uvádět v nezkrácené
formě s pomlčkou. Na konci citace vždy tečku.
 Veškeré přílohy práce (tabulky, grafy, obrázky, schémata) uvádět přímo do
textu. Každou přílohu uvést patřičnou legendou a číslovat vzestupně.
 Jazyk práce: čeština, slovenština anebo angličtina.
Počet výtisků práce:
Jeden.
Termín odevzdání:
Minimálně 30 dní před termínem konání atestační zkoušky.
Místo odevzdání:
Oddělení (referát) specializačního vzdělávání příslušné lékařské fakulty.
Uznatelné náhrady:
Atestační práce může být nahrazena publikací v časopise nebo autorstvím kapitoly
v odborné knize či prvoautorstvím odborné knihy. Článek v časopise musí být publikovaný v impaktovaném anebo recenzovaném časopise (v tištěné nebo elektronické
formě). Lze akceptovat článek přehledový, původní anebo kazuistické sdělení. Nelze
akceptovat abstrakta, texty ve sborníku, příspěvky do vědecko-populárních médií

apod. Téma příslušné publikace musí souviset s oborem atestace. Publikovanou práci
lze uznat pouze v případě jeli uchazeč jejím prvním autorem. Práce musí být publikována v době specializační přípravy uchazeče v oboru, ne však v době starší pěti let.
Požadavky na obhajobu:
Ústní referát práce při atestační zkoušce.

