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P�ehled �innosti léka�e v postgraduálním vzd�lávání 

za období: 1.1.2005 - 31.12.2005 
 

Jméno léka�e:  
Úvazek:   
Funkce na pracovišti:  
Získaná kvalifikace:  
 
Publikace:  
typ publikace: 
autor / spoluautor 

domácí �eské 
a/s 

Domácí 
cizojaz. 

a/s 

vyd. 
v zahrani�í 

a/s 

celkem 
 a/s 

knižní (monografie)     
p�vodní  v�d. práce      
p�v. v�d. práce ve 
sbornících 

    

krátká sd�lení, abstrakta     
p�ehled.stat�     
popul. v�d. �lánky     
Expertízy     
U�ebnice     
VŠ skripta     
jiné u�eb.texty     
Celkem     
viz P�íloha 1: Seznam publikací 
P�ednášky:  
typ publikace: 
autor / spoluautor 

domácí �eské 
a/s 

Domácí 
cizojaz. 

a/s 

v zahrani�í 
a/s 

celkem 
 a/s 

v�dec. Konference     
populárn� v�decké     
Celkem     
viz P�íloha 2: Seznam p�ednášek 
 
Organizace v�dy (po�et): 
 domácí mezinárodní 
�lenství v obor.komisích GA / v�etn� FR VŠ/   
�lenství ve výborech odborných  spole�ností   
redakce sborník�   
organizace sjezd� (p�eds.,v�d. sekr., �len org. výb.)   
výkon.redaktorství odb.�asopis�   
výkon.redaktorství popul. v�d.�asopis�   
recenze, oponentury, expertizy   
Jiné   
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Grantové úkoly: 

Název �íslo trvání od - do 
   
 
Klinické seminá�e (téma, datum): 
  
Pedagogická �innost:  
          
a) p�ednášky:        ANO  NE 
b) seminá�e pro studenty:        ANO   NE 
c) vedení stáží:        ANO   NE 
d) vedení prázdninové praxe �eských i zahrani�ních student�: ANO  NE 
e) ú�ast na SZZ:         ANO  NE 
f) výuka v zdrav. škole:        ANO   NE 
g) p�íprava výukových materiál�:      ANO   NE 
  
Lé�ebn� - preventivní �innost:  
 
a) p�ehled ambulantní �innosti 
 
 
b) p�ehled za�azení na l�žková odd�lení 
 
 
c) ústavní pohotovostní služba 
 
 
d) získání speciální praktické erudice 
 
 
e) zavedení nových metod  
    
 
f) ú�ast na odborných a vzd�lávacích akcích 
 
Jiné aktivity: 
 

 

 

V Brn� dne 
 
 
        ………………………………. 
            podpis léka�e 
 


