
Požadavky na atestační práci – Ortopedie (rok 2022) 

Obor specializačního vzdělávání Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Atestační práce je povinná pro 

VP 

2005, 2009, 2011, 2015, 2019 (do 1.2.2022) 

Zadavatel tématu práce Téma písemné práce zadává uchazeči 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. Téma a rozsah atestační páce je vhodné 

konzultovat s garantem na lékařské fakultě, kde bude atestační 

zkouška skládána. 

Věcné (odborné) požadavky  Originální práce, popř. přehledový článek na zvolené téma v rámci 
oboru. 
  

Formální požadavky Rozsah práce je minimálně 20 stran, práce je v českém jazyce. 

Atestační práce by měla být rozdělena do dvou částí: 

1. část – obecná, rozbor problematiky 
2. část – vlastní zkušenosti, zpracování vlastních výsledků, 

výsledků z pracoviště autora  
o úvod 
o soubor pacientů a metodika 
o výsledky 
o diskuse 
o závěr 
o seznam literatury (min. 20 citací) 

Citace v seznamu literatury musí odpovídat pokynům pro autory 
Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca 
(www.achot.cz/pokyny.php). 

Práce se odevzdá ve dvou výtiscích – svázaná, na deskách je 

uveden název práce, jméno autora, pracoviště, rok atestace  

Práce musí být doplněna prohlášením autora opatřeným 

podpisem, že práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím 

uvedené literatury. 

 

 

http://www.achot.cz/pokyny.php


Počet odevzdávaných výtisků 2 

Termín odevzdání Společně s přihláškou k atestaci, tedy nejpozději 60 dnů před 

termínem atestační zkoušky. 

Místo odevzdání referát specializačního vzdělávání příslušné LF, kde se atestace 

koná 

Uznatelné náhrady Jako atestační práce může být předložena autorova originální 
publikace (nikoli však kazuistika) v recenzovaném odborném 
časopise (např. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae 
čechoslovaca nebo Ortopedie) na téma v rámci oboru. Atestant 
musí být prvním nebo korespondujícím autorem a práce nesmí 
být starší tří let. 

Pokud ještě článek nebyl publikován, je možno předložit 
manuskript spolu s potvrzením redakce o přijetí článku 
k publikaci. 

Publikovaná práce se odevzdá ve dvou kopiích – svázaná, na 

deskách je uveden název práce, jméno autora, pracoviště, rok 

atestace. 

 

Obhajoba součástí atestační 

zkoušky  

ANO pro VP 2005, 2009, 2011, 2015, 2019 (do 1.2.2022) 

Platnost požadavků od Účinnosti vyhlášky 282/2019 Sb. 

 


