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Na stránce za titulním listem následují texty prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem atestační práci „ název práce“ vypracoval(a) samostatně a použil(a)
jen pramenů, které cituji a uvádím v bibliografii (§ 31 Autorského zákona 121/2000
Sb.).
2. Souhlasím, aby moje atestační práce „název práce“ byla digitálně zpracována a
v elektronické formě zpřístupněna odborné veřejnosti na webových stránkách IPVZ
(dle § 14, § 18 a § 37 Autorského zákona 121/2000 Sb.).
datum:

podpis

Jména všech konzultantů a spolupracovníků, nejlépe formou poděkování. Děkovat je
vhodné pouze tam, kde naše okolí udělalo pro uskutečnění naší práce něco nad rámec svých
povinností.
Obsah práce, který musí být úplný , tj. včetně příloh a s uvedením stránek, bude umístěn za
úvodními stranami práce. Pokud tvoři přílohy zvláštní, samostatně svázaný díl práce, pak
v obsahu uvedeme i „obsah příloh“.
Poznámky doporučujeme uvést v zápatí na příslušné straně textu.
Seznam tabulek, grafů a obrázků, pokud práce takové obsahuje.

Abecedně seřazený, úplný a průběžně číslovaný Seznam použité literatury a odkazy na
citované zdroje uvádějte na konci práce.
Dokumenty se citují dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690 – 2e – Bibliografické citace, obsah,
forma, struktura. Jejich výklad naleznete na internetové adrese:
http://www.boldis.cz/citace/citace.html
Příklady
článek v časopise
ŠEDIVÁ, A.; SKALICKÁ, A. Periodické horečky. Česká revmatologie, 2003, roč. 11, č.1, s.
35 – 41.

článek v elektronickém časopise
PRICE-WILKIN, John. Using the World-Wide Web to Deliver Complex Electronic
Documents: Implications for Libraries. The Public-Access Computer Systems Review
[online]. 1994, vol. 5, no. 3 [cit. 1994-07-28], pp. 5-21. Dostupné na internetu:
<gopher://info.lib.uh.edu:70/00/articles/e-journals/uhlibrary/ pacsreview/
v5/n3/pricewil.5n3>. ISSN 1048-6542.
kniha
VYMĚTAL, J. ; VÁCHOVÁ, M. Úvod do studia odborné literatury. Praha: ORAC, 2000.
287 s. ISBN 80-86199-19-3.
kapitola v knize, ve sborníku
LINEK, V. Poruchy paměti. In PREISS, V. aj. Klinická neuropsychologie.
Praha : Grada, 1996, s. 96 – 115.
elektronická kniha
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology [online]. 3rd ed. New York: Wiley, 1984
[cit. 1990-01-03]. Dostupné v DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).
vědecko-kvalifikační práce
VRÁNA, L. Finanční analýza. Atestační práce. Praha : IPVZ, ŠVZ, 2003
patenty
Česká republika. Patentová přihláška 1998-3939. 1998-12-02. Věstník ÚPV, 2000, roč. 2000,
č. 11, s. 73.
Práci odevzdejte ve dvou tištěných exemplářích a v elektronické podobě ve formátu Word na
disketě nebo na CD ROMu.
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