
Požadavky na atestační práci 

Obor specializačního vzdělávání Vnitřní lékařství 

Zadavatel tématu práce Zadává školitel/primář  vzdělávacího programu oboru vnitřní 
lékařství, nebo garant. Pokud zadá téma atestační práce 
školitel/primář doporučuji odsouhlasení tématu garantem 
organizace, kde bude atestační zkouška probíhat.  

Věcné (odborné) požadavky  Předpokládá se, že práce bude zaměřena na diagnostiku, 
diferenciální diagnostiku nebo léčbu v oboru vnitřní lékařství. 
Doporučujeme nevolit příliš široká témata tak, aby bylo možné 
vidět hlubší pohled do dané problematiky. 
 

Formální požadavky Atestační práce se předkládá ve formě originální práce. 
Skládá se z následujících částí: 

 titulní strana - název práce, jméno autora, název 
pracoviště, na kterém práce vznikla, datum vypracování, 

 souhrn včetně klíčových slov v českém a anglickém jazyce, 

 odborný text s přehledným rozčleněním do jednotlivých 
kapitol a s očíslováním jednotlivých stránek by měl být 
opatřen úvodem, závěrem, případně i seznamem 
použitých zkratek. Tabulky, grafy a obrázky opatřené 
legendou je vhodné zakomponovat přímo do vlastního 
textu, 

 seznam literatury včetně cizojazyčných pramenů by měl 
být zpracován podle standardních citačních norem, např. 
ISO 690 nebo ISO 690-2 (http: // www. boldis. cz/ citace/ 
citace.html), odkazy na použitou literaturu musí být 
v textu uvedeny náležitým způsobem, 

 prohlášení autora opatřené podpisem, že práci vypracoval 
samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury. 

 

Jazyk práce: čeština nebo angličtina. Slovenština, pokud jde o již 

takto publikovanou práci – viz. uznatelné náhrady. 

Doporučený rozsah není limitován, ale měl by mít nejméně 20 
normostran textu při běžném formátování (velikost písma 12b., 
řádkování 1,5), počet citací v rozmezí 20-50. 
 
Práce by měla být předložena nejen v elektronické podobě, 
ale i ve formě tištěné a to minimálně v kroužkové vazbě.  

Počet odevzdávaných výtisků 1 tištěná verze + 1 elektronická verze 

Termín odevzdání Nejpozději 6 týdnů  před atestační zkouškou. 

Místo odevzdání Oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, která 
atestační zkoušku pořádá.  

Uznatelné náhrady Atestační práce může mít charakter vědecké či odborné práce 
(původní sdělení, přehledový článek či kazuistika) zveřejněné 
v recenzovaném domácím nebo cizojazyčném periodiku), nebo 



disertační práce (Ph.D. disertační spis v oboru biomedicíny nebo 
klinické medicíny) v originální svázané podobě s elektronickou i 
tištěnou verzí autoreferátu). 

Požadavky na obhajobu Úroveň atestační práce hodnotí garant, nebo jím pověřený 

oponent. Krátké a výstižné hodnocení s případnými dotazy slouží 

jako podklad pro diskuzi v rámci atestační zkoušky. Obhajoba 

atestační práce probíhá před členy atestační komise. 

Poznámky Nejsou.  

Schváleno   

Platnost   

 


