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Požadavk1, na atestační práce

abr:r specj ai izačního .v zdč1 áváni :

rrrlopedie a tíilunlato l og ie p ohybovél-ro ú stroj í

/-adavatel telrratug:ác e ;

schl,aluie pci,čř*rti, pracr_rvník *rtcperiir:ké klinik3," rra které lrude uchaeeč atest*r,at
r,ýběr ze 3 ténrat. která si navrhne rrchazeč
stejné ténra ir_v r:emčlrr být zpracor,áváno opak*t,aně ,-, pruběhu 2 iet

\' čqnt {"pd}9l§éi!§žadglklrl
aleslačnj cráee L"l_v lněla |rýt rozdčlena dir ? částí
1. čá:t - abeerrá. r*zb*r prohlenratik_v
2, čási - r,lastni zk::š*nrrsti. zpracr-lvani r,]astnich r.,i,siedkrr" zpracování výsledků z pracoviště autoťa

nebo súrlb$r, kasuis;ik

l'_o|ntáitrt p,-ržlu;rr k} :

práie tr1, rnčia být piiměřeného rczsahu {rnin. ]{} stran)
lr"lrmální požadal,k_l," a titatc 1, §ťzniimu lileratrira b1: rnčl1, r:tlp<lvídat pokynůrn prů autory Acta
tliirurgiac orihtlpaerlic*e tí trart:natolrrgie čer:huslilvaca {utvw.acliot.cz,pokyn_y.phpJ
práce r:irsí b*t dopiněna pr*lrlášerrim autora r:patŤerrým pr:dpis*m. že ptárí v_vpract"lval samostatně a

v{,lrratinč s p*:,ržitírr"r r"iveriené literatur1,
členčni práce: 1. čási |i"lbecrrá, rrrzbor pr<lblenraXiki,,)J

], část {zpraccváni vlastních výsledků, výsletlků z pracoviště autorai
úvod
soubor pacjentú 3 nretodika
,',.1.sie"lk1,

rliskuse
zár,čr
:<ťzl,ii1ll,] 1iteratrrr1, { nlin, 2{} citac í )

ť"i,ťlli. s*t-tb*r kasuislik
u,,,i,tai

popis viastrrith příparlu
rjisku:;e
5;ťznem liierirtur1, inri:r, 1 5 citacíj

*pravrr prá**: sl,ázátrí, p*r,n* rl*sk_v, na deskáclr.je ur,erlen trázev práce, jrnéno autora, pracovištč,
rok aieltar*

j az3,,k práee ; če štirra i *v*l:t. sl*vcttšlina- angličtina?)

Pqčet pdelrdár] anýqh llýtiskri ;

2 r,,,1isk1, i*r,enl, * 1 r,ei*ktr*nické p*dtlbě?}

'rqrnlin qdeqzdání
nejp*zdčii 3L} dní před t*r*:ttlťili ilt{:siacť



Místa odevzdaní:
oddělení pra specializačnj vzděláváni fakult_}., která alestační zkoušku pořádá

Uznatolné nábradl*:
původní práee publikovaná y íe§enzoljaném časopise na

uchazečje prvni attor
práce není staršíjair 3 roky
uchazeč odevzdá 2 kopie publikované práce v pevnýclr deskách (event. +1

rra deskách je uveden gázev práce, jméno autora. pracoviště, rok atestace
v eiektronické podobě?)

Požadavkv na obhajobu:
lypracováni rec*nze atestační práce na ortopedické klinice. která atestační zkoušku poŤádá

El:id_ence praci:
archiv IPVZ
IPVZ vede aktualizo.o-aný seznam archivovaných atestačrrích prací (bude k dispozici při zadávé"l;ri

témat atestačníc}i pracíi

t
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