
Požadavky na atestační práci v oboru Dermatovenerologie  

Obor specializačního vzdělávání  Dermatovenerologie 

Atestační práce je povinná pro  
VP 

2005 – atestační práce viz pokyny níže 
2009, 2011 – publikace - vypracování práce jako první autor a její 
přijetí k publikaci v odborném recenzovaném tisku 

Zadavatel tématu práce  Garant oboru z akreditovaného zařízení, v němž uchazeč 
uskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky v době 
zařazení do oboru nebo v němž jako v prvním uskutečňoval 
specializační vzdělávání v oboru zkoušky, pokud v době zařazení 
do oboru neuskutečňoval specializační vzdělávání v oboru 
zkoušky. Vypracovanou písemnou práci odsouhlasí školitel z 
akreditovaného zařízení, v němž uchazeč uskutečňoval 
specializační vzdělávání v oboru zkoušky jako v posledním. 
 

Věcné (odborné) požadavky  Literární zpracování problematiky NEBO popis kazuistiky / 
souboru kazuistik s rozborem problematiky NEBO zpracování 
výsledků vlastní vědecké práce. 

Formální požadavky  a) Rozsah práce min. 10 normostran textu (jedna 

normostrana 1800 znaků) bez obrázků a tabulek, Times 

New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, dále dle pokynů 

k publikacím v Čes. Dermatovenerol. nebo Čes-slov 

Dermatol. 

b) Titulní list musí obsahovat: název práce, autora práce, 

školitele, místo sepsání práce, počet znaků s mezerami 

c) Prohlášení autora, že práci vypracoval samostatně 

a výhradně s použitím uvedené literatury, 

s vlastnoručním podpisem 

d) Členění práce: anotace, úvod, metodika, výsledky, 

diskuse, závěr, dále uvést - literatura, grafy, tabulky, 

obrázky, deklarace konfliktu zájmů 

e) Minimální počet citací 10, nikoli učebnice, nejméně 

50 % z posledních 5 let a nejméně 50 % zahraničních 

f) Zpracování práce – rychlovazba 

Jazyk práce – čeština nebo angličtina 

Počet odevzdávaných výtisků  2 výtisky + elektronicky 

Termín odevzdání  Nejméně 60 dní před termínem atestační zkoušky (současně 
s přihláškou k atestaci) 

Místo odevzdání   Oddělení specializačního vzdělávání LF organizující AZ 



Uznatelné náhrady  Publikace v časopise recenzovaném nebo impaktovaném 
v minimální délce 3 tištěných stran příslušného českého časopisu 
nebo jakékoli délky v impaktovém časopisu  (nikoli abstrakta a 
publikace ve sbornících); práce musí být vytištěná a opatřená 
titulním listem, souhrnem a musí být svázána; akceptovat je 
možné pouze práce, kde je uchazeč prvním autorem a publikace 
nesmí být starší 5 let 

Dále je možno předložit monografii, kapitolu v monografii, 
soubor komentovaných publikací, disertační práci 

Téma práce musí být vždy z dermatovenerologie 

Požadavky na obhajobu Powerpointová prezence v délce 5 snímků 

Obhajoba součástí atestační  
zkoušky 

ANO (u VP 2018 NE) 

Platnost požadavků od Účinnosti vyhlášky 282/2019 Sb. 

  


