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Atestační práce

obsah a forma atestační práce se řídí zvyklostmi publikování vědeckých výsledků v (lékařské)
mikrobiologii
Téma atestační práce je předem schválené členem SOR na jehož fakultě je uchazeč
registrován. V žádosti je nutno uvést Vámi navrhovaný název práce, školitele (vedoucího
pracoviště) a stručnou anotaci práce (maximálně 256 slov). Posléze bude zasláno písemné
vyjádření. Téma a obsah práce se schvaluje nejpozději jeden rok před ústní obhajobou
atestační práce.
Atestační práce
1)Klasická forma: rukopis s původními výsledky
2)Uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění v recenzovaném vědeckém
časopise nebo ve vědecké monografii
(Jako atestační
práce nemůže být uznán soubor abstrakt přednášek publikovaných v různých sbornících odborných
konferencí, symposií, apod.)

3)Dizertační práce
4)Jako atestační práci lze uznat i (velmi) podrobnou literární rešerši na vybrané téma.
JAZYK PRÁCE: český, slovenský nebo anglický
Práce musí být vytištěna a svázána v pevné vazbě

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE: minimálně 3 měsíce před termínem konání ústní obhajoby
práce, jejíž datum a místo konání bude dohodnuto s příslušným pracovištěm, které
atestace organizuje.
Předkladatelé atestační práce mohou být posuzovateli vyzváni k přepsání textu. Proto je
výhodné předložit práci dříve (proto 3 měsíce) v nesvázané či elektronické formě (vždy
však po dohodě s příslušným pracovištěm) a nechat je svázat až po oponentském řízení.
POČET ODEVZDÁVANÝCH VÝTISKŮ: uchazeč odevzdává práci ve 3 stejných vyhotoveních.
POSUZOVATELÉ: práce je vypracována za dohledu a pod kritikou školitele atestační práce a
předložena dalším 2 posuzovatelům. Všichni tuto práci písemně posoudí. Pokud je
práce vrácena k přepracování, vyjádří se k ní opětovně jak školitel, tak posuzovatelé.
OBHAJOBA: atestační práce se obhajuje samostatně před datem konání ústní atestační
zkoušky (i několik měsíců před tímto datem, nejdéle však do 2 let před konáním ústní
zkoušky) po dohodě s příslušným pracovištěm.
Akceptování písemné práce školitelem i oponentem a úspěšná ústní obhajoba je
nezbytnou podmínkou získání atestace.
Obhajoba proběhne v termínu dohodnutém s příslušným pracovištěm organizujícím
atestaci.
Během prezentace o délce 20 minut seznámí uchazeč přítomné s výsledky své práce.
K prezentaci mají uchazeči možnost využít dostupnou předváděcí techniku (po dohodě s
příslušným pracovištěm)
Prezentace atestační práce je veřejná, hodnocení práce atestační komisí probíhá
s vyloučením veřejnosti.

KLASICKÁ FORMA ATESTAČNÍ PRÁCE
rukopis s původními výsledky získanými výzkumem na tématu dopředu schváleném
Rozsah: doporučeno cca. 30 stran textu (řádkování 1,5; font 12)
Členění kapitol:

1. Titulní strana: název práce, autor, pracoviště, školitel (vedoucí pracoviště, nebo jiná osoba, pod
jejímž vedením byla práce vykonána), datum (měsíc) a místo předložení práce.
2. Obsah
3. Souhrn: stručný výčet získaných výsledků s uvedením, v čem spočívá význam získaných výsledků.
Rozsah: cca 256 slov.
4. Úvod: stručná prezentace cílů práce (z jakého důvodu byla práce vypracována a co je jejím cílem, co
chtěl/a autor/ka zjistit)
2. Literární přehled vztahující se ke schválenému (případně zadanému) tématu.
3. Materiál a metodika obsahující nejen popis použitých metod, ale případnou charakterizaci
studijního materiálu (např. původ vzorků, typ souborů pacientů).
4. Výsledky: výčet získaných výsledků (doplněný o tabulky, obrázky, apod.). Pokud jsou výsledky
prezentovány formou tabulek, grafů, případně obrázků je třeba každý objekt opatřit srozumitelným
vysvětlením – tyto objekty jsou samostatnou složkou publikace a při pouhém studiu tabulky, grafu,
obrázku musí být zřejmé, co autor prezentuje; není možné hledat vysvětlení v textu.
5. Diskuse nad získanými výsledky a jejich porovnání s literárními údaji. Diskuse má ukázat na orientaci
autora v dané problematice a měla by explicitně vyjádřit v čem spočívá přínos získaných dat.
6. Literatura: Seznam použité literatury, která byla citována v textu. Viz další instrukce

ATESTAČNÍ PRÁCE PODÁVANÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ JIŽ ZVEŘEJNĚNÝCH ČI
PŘIJATÝCH DO TISKU V RECENZOVANÉM VĚDECKÉM ČASOPISU
1)Prvoautorská publikace či soubor nejméně dvou publikovaných prací (příp. přijatých
k uveřejnění) v recenzovaném vědeckém časopise nebo v recenzované vědecké monografii
• titulní stranou se všemi náležitostmi jako u klasické atestační práce (tj. název práce; autor;
pracoviště; školitel; datum a místo předložení práce).
• stručný úvod do problematiky (cca 256 slov);
•stručný souhrn (cca 256 slov) získaných výsledků;
•Full text zahrnutých publikací
• V případě více autorů, musí být připojeno prohlášení ostatních spolupracovníků, upřesňující podíl
uchazeče/čky na předkládaných výsledcích.
•vše svázané do pevné/kroužkové vazby.

2) souhrn více publikací (viz výše) na vybrané téma opatřených:
• titulní stranou se všemi náležitostmi jako u klasické atestační práce (tj. název práce; autor;
pracoviště; školitel; datum a místo předložení práce).
• stručný úvod do problematiky (cca 256 slov);
•stručný souhrn (cca 256 slov) získaných výsledků;
•Full text zahrnutých publikací
• V případě více autorů, musí být připojeno prohlášení ostatních spolupracovníků, upřesňující podíl
uchazeče/čky na předkládaných výsledcích.
• vše svázané do pevné/kroužkové vazby.

VÝSLEDKY ZVEŘEJNĚNÉ VE VĚDECKÉ a) MONOGRAFII NEBO b) V KAPITOLE V
MONOGRAFII, kde je atestant prvním autorem s min 50% podílem na publikaci
a)U monografie se předkládají:
• titulní stranou se všemi náležitostmi jako u klasické atestační práce (tj. název práce; autor;
pracoviště; školitel; datum a místo předložení práce).
• stručný úvod do problematiky (cca 256 slov);
•stručný souhrn (cca 256 slov) získaných výsledků;
•1 kopie obálky a titulních stran monografie, kde je uveden název, autor, vydavatel, rok, ISBN a obsah
práce, která byla katedrou předem schválena jako atestační práce.
•V případě více autorů, musí být připojeno prohlášení ostatních spolupracovníků, upřesňující podíl
uchazeče/čky na předkládaných výsledcích.
•vše svázané do pevné/kroužkové vazby.

b) U kapitoly v (zahraniční) monografii je podmínkou první autorství atestanta.
Předkládá se:
• titulní stranou se všemi náležitostmi jako u klasické atestační práce (tj. název práce; autor;
pracoviště; školitel; datum a místo předložení práce).
• stručný úvod do problematiky (cca 256 slov);
•stručný souhrn (cca 256 slov) získaných výsledků;
•Full text příslušné kapitoly
• V případě více autorů, musí být připojeno prohlášení ostatních spolupracovníků, upřesňující podíl
uchazeče/čky na předkládaných výsledcích.
•vše svázané do pevné/kroužkové vazby.

