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Vnitřní lékařství 
 

 

Atestační práce 

Atestační práce je součástí atestační zkoušky a má prokázat schopnost uchazeče zpracovat 

samostatně vyčerpávajícím způsobem zadané téma s využitím recentní a to i cizojazyčné 

odborné literatury, je vizitkou autora. 

Z rozhodnutí SOR pro obor vnitřního lékařství může mít atestační práce charakter původního 

přehledného referátu věnovaného problematice zadané garantem, ale i vlastní publikace 

(přehledové nebo kvalitní kasuistické práce v prvním autorství, zveřejněné v recenzovaném 

domácím nebo cizojazyčném periodiku), nebo disertační práce v originální svázané podobě 

s elektronickou i tištěnou verzí autoreferátu. 

 

- Přehledový referát věnovaný problematice zadané garantem by měl v plném 

rozsahu obsáhnout zadanou problematiku a splňovat základní formální požadavky: 

 - rozsah práce není limitován, ale měl by mít nejméně 30 stran textu při běžném 

formátování v programu Word (velikost písma 12, řádkování 1 ½ ), práce by měla být 

           předložena nejen v elektronické podobě ale i v tištěné formě a minimálně v kroužkové 

vazbě ve dvojím vyhotovení 

 - úvodní strana: název práce, jméno a příjmení autora, název pracoviště, datum 

vypracování, souhrn včetně klíčových slov v českém a anglickém jazyce a případnou 

informaci o přednáškové či jiné formě prezentace; 

 - 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. 

- Kazuistické sdělení, věnované podrobnému zpracování vlastního diagnosticky nebo 

terapeuticky zajímavého nebo složitého nemocného musí být po formální stránce 

zpracováno podle zásad uvedených výše (viz „přehledový referát“) a s použitím 

standardní osnovy: souhrn včetně klíčových slov, úvod, podrobný popis manifestace a 
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průběhu nemoci včetně použitých vyšetřovacích metod a léčebného postupu, diskuze 

s podrobným rozborem stavu, závěr a přehled použité literatury včetně cizojazyčných 

pramenů. 

 Při vypracování atestační práce se lze přidržet „Pokynu autorům“ časopisu Vnitřní 

Lékařství nebo Časopisu lékařů českých, v případě potřeby může uchazeč požádat 

zadavatele o konzultaci. Nedodržení rozsahu a formální úpravy práce, včetně struktury 

textu může být důvodem k vrácení práce s žádostí o její přepracování. 

- Součástí atestační práce by mělo být prohlášení autora opatřené podpisem, že práci 

vypracoval samostatně a výhradně s použitím uvedené literatury. 

 

Atestační práce, zpracovaná v jedné z výše uvedených modalit se předává 

v elektronické podobě na vhodném nosiči a v písemné formě na Oddělení pro 

specializační vzdělávání LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno nejpozději do 31.8.2021 

(ideálně s přihláškou). 

Úroveň atestační práce hodnotí garant, nebo jím pověřený člen atestační komise podle 

standardních kritérií recenzního řízení v recenzovaných časopisech. Krátké  

a výstižné hodnocení s případnými dotazy slouží jako podklad pro diskuzi v rámci 

atestační zkoušky a pro záznam do Protokolu o atestační zkoušce. 


