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Úvod
Pomocí aplikace ActivInspire můžete provádět následující činnosti:










Vyučovat stejně jako pomocí tradiční tabule a křídy, měnit tempo prezentací a
předvádět v hodinách praktické ukázky.
Psát a kreslit, případně mazat stejně jako na normální tabuli.
Ukládat stránky do předváděcího sešitu a potom je znovu využít pro jinou třídu nebo
v jiné učebně.
Přidávat do předváděcích sešitů obrázky, videa a zvuky, které chcete použít v hodině.
Rychle strukturovat obsah a časový plán hodiny, a tak splnit předepsané osnovy.
Přidávat text, například z aplikace Microsoft Word®nebo přímo z internetu. Aplikace
ActivInspire dokáže dokonce rozpoznat váš rukopis a převést jej na text.
Používat odpovědní systém – klást studentům otázky nebo zobrazit připravené
otázky v předváděcích sešitech. Studenti mohou pomocí zařízení ActiVote a
ActivExpression hlasovat nebo psát textové odpovědi.
Rychle přizpůsobit předváděcí sešity, a tak reagovat na výsledky testů nebo
požadavky osnov.
Pomocí snadno použitelných, ale účinných nástrojů stimulovat myšlení a zapojení
žáků a upoutat jejich pozornost.
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Formální stránka výukových materiálů


Přehlednost. Je vhodné zvolit jednotný styl příprav.



Barva pozadí (tlumené odstíny) a barvy textu či obrázků by neměly odvádět
pozornost od samotného obsahu a měly by mezi sebou být v souladu.



Tvůrce musí dbát na dodržení dobré čitelnosti textu, a to i ze zadních lavic, proto je
vhodné zvolit písmo bez patek (např. Arial) a nepoužívat stín. Neméně důležitá je
také velikost písma, a to minimálně 26 bodů.



Názornost
Do výukových materiálů můžeme zařadit grafy, obrázky či videosekvence, externí
odkazy, flashové animace apod. Zde je však nutné připomenout bezpodmínečnou
nutnost respektování tzv. autorského zákona 121/2000 Sb.



Aktivita
Nesmíme využívat tabuli pouze k prezentaci učiva, ale „zvednout žáky z lavice“.
Jednotlivé prezentace by měly tvořit jednotný celek, obsahující výklad, interaktivní
cvičení, opakování, praktické ukázky. Součástí mohou být i pracovní listy, laboratorní
cvičení – dle povahy předmětu a tématu.



Délka prezentace
V praxi se ukazuje jako efektivnější a přehlednější vytvářet kratší prezentace
s rozsahem 5 – 10 stran, tzn. jeden tematický celek rozdělit do více prezentací.



Přiměřenost
Nesnažme se všechny informace přenést na tabuli. Stále zůstává důležitá vazba učitel
–

žák. Berme tabuli pouze jako doplněk, jakýsi podpůrný prostředek k lepší

a atraktivnější výuce. Dokonce není ani důležité a žádoucí, abychom tabuli využívali
při každé či celé vyučovací hodině. Také ne každé učivo je vhodné pro využití tabule.
Tento fakt je třeba zohlednit už při volbě zpracovávaného tématu.


Metodické poznámky v rámci jednotlivých stran prezentace



Přehlednost – často méně znamená více



Dodržení tzv. autorského zákona



Prameny a literatura
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Nápady, tipy, rady pro tvůrce:
Prezentace je určena pro tvůrce předváděcích sešitů na I. stupni základní školy. Jejím cílem je
poukázat na osvědčené postupy a prostředky, které lze při tvorbě interaktivních výukových
materiálů využít.
Upozorňuje na případné chyby či nedostatky, které je třeba minimalizovat. Prezentace dále
uvádí některé základní možnosti správného řešení zadaných úkolů tak, aby to pro žáky bylo
motivující a zábavné.
V závěru je uvedeno několik všeobecných pravidel, která je třeba dodržet při tvorbě
výukových materiálů.

Pexeso:
Připravené dvojice (slovo - obrázek, slovo - slovo) jsou rozmístěné ve čtverci, překryté
rubovým obrázkem nebo čtvercem.
Klikáním na jednotlivé čtverce odkrýváme obrázek, hledáme správné dvojice.
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Puzzle:
Jednotlivé dílce sestavujeme k sobě (ukázka slouží k nácviku správného slovosledu v
jednoduchých větách).

Křížovky, osmisměrky, kris - kros, bludiště:
V prohlížeči vlastností zvolíme velikost a tvar políček (čtverce, obdélníky), umístíme
požadovaný počet políček, vše seskupíme, doplníme text a uzamkneme.
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Lupa, kukátko:
Text, který chceme nechat schovaný (správné řešení), má barvu pozadí a je v horní vrstvě.
Kukátko je barevné a je ve spodní vrstvě.
Jeho posunováním odhalujeme skrytý text.

Kostka:
Kostku najdeme v záložce Nástroje > Matematické nástroje > Kostky.
Lze využít při náhodném zadání úkolu, případně při různých soutěžích (typu Člověče, nezlob
se).
Můžeme zvolit rychlost i počet kostek.
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Duální uživatel:
Zvolíme klávesou F4 a můžeme využít souběžné práce 2 žáků (družstev).
Nebo zvolíme pole NÁSTROJE - Duální uživatel.

Výběr daného úkolu na tzv. generátoru náhodných čísel:
Generátor náhodných čísel najdeme v knihovně ActivInspire (Knihovny > Sdílené ACTIVities
> Miniaplikace a pomůcky > Generátor čísel).
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Rotující text:
Rotující text nalezneme v knihovně ActivInspire (Knihovny > Sdílené rotující texty).
Kliknutím na tři tečky u tabulky „Rychlost rotujícího textu“, která se objeví při spuštění
rotujícího textu, jej můžeme libovolně upravit a v případě, že ho budeme chtít v budoucnu
znovu použít, i uložit.

Tangram:
Z čtverce, do kterého skládáme díly tangramu, můžeme v prohlížeči vlastností vytvořit
kontejner.
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Clona:
Nástroj CLONA nalezneme v prohlížeči akcí > přetáhnout.
Clonu můžeme využít při odkrývání zadání či správných řešení.
Clonu je důležité odkrýt až do konce, jinak se bude samovolně objevovat i na dalších listech
prezentace.

Magický inkoust:
Funguje na principu nástroje GUMA, ale pracuje pouze v horní vrstvě, to znamená, že
odstraňuje objekty umístěné v horní vrstvě.
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Dominové karty:
Za pomoci tvarů a propojek si vytvoříme dominové karty.
Do nich doplníme například přídavná jména a dáme na výběr několik obrázků, ze kterých
žáci vyberou správné řešení (viz. obrázek).
Uzamykáme vše kromě obrázků, ze kterých se vybírá správné řešení, těm pouze nastavíme
omezení ve změně velikosti (prohlížeč vlastností > omezení > lze změnit velikost > „ne“).

Šifry, kódy:
Vytvoříme si šifrovací tabulku (podobně jako křížovku) a napíšeme zašifrovaná slova.
Žáci se poté pokusí zašifrovaná slova pomocí šifrovací tabulky rozluštit a zapíší je na linky
určené pro správné řešení.
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Obrázkové rébusy:
Princip tvorby obrázkových rébusů je totožný s tvorbou křížovek.
Pouze čísla (písmena atd.) musí zůstat odemknutá, aby se dala seřadit.
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Kvízy:
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Spojovačky:
Obrázky pro spojovačky nalezneme v knihovně ActiveInspire.
K těmto typům cvičení je důležité vložit nástroje PERO a GUMA.

Hledání rozdílů:
V tomto typu cvičení záleží pouze na fantazii tvůrce prezentace.
Aby byly oba obrázky totožné, je vhodné vytvořit si jeden obrázek, ten seskupit a zkopírovat,
poté odstranit seskupení a vytvořit rozdíly.
Žáci mohou rozdíly označovat čísly a psát je na linky.

- 14 -

Přesmyčky:
Fungují na principu magického tunelu.
Pomocí nástroje TVAR vytvoříme dva obdélníky (čtverce) v odlišných barvách, seskupíme a
uzamkneme.
Do horního (resp. levého) obdélníku zapíšeme zadání v barvě dolního (pravého) obdélníku a
hned za ně (bez mezery) řešení v barvě horního (levého) obdélníku; je možné omezit pohyb
textu vodorovně (svisle) v prohlížeči vlastností.
Doprostřed umístíme obrázek, přes který se budou pojmy přetahovat, a uzamkneme.
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Duplikování:
Na objekt, který chceme duplikovat, klikneme pravým tlačítkem myši a stiskneme
„Přetáhnout kopii“ (duplikovat lze jednotlivá písmena, slova, tvary).
Duplikovaný objekt NEZAMYKÁME.
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Různé způsoby
materiálech:

uvádění

správných

řešení

ve

výukových



Následná kontrola řešení a uvedení správných výsledků ve výukových materiálech má
své opodstatnění jak pro učitele (zkrátí čas přípravy na hodinu), tak i pro žáky.



Žákům umožní bezprostředně reagovat na případné chyby.



Pokud je forma kontroly provedena zajímavým způsobem, může zvýšit zájem žáků a
jejich snahu o provedení kontroly (je pro ně motivujícím prvkem).



Efektivní kontrola dává hodině spád, urychlí její průběh, poskytne učiteli individuální
přístup k jednotlivým žákům (talentovaní žáci mohou kontrolu provádět sami).



Kontrola by měla být snadno dostupná, přehledná, srozumitelná a zajímavá pro žáky.

Do poznámek pro učitele:
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Na další stránku sešitu:
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Na předchozí stranu (ta plní funkci kontroly při tzv. Kimově hře):
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Skrytě na dané stránce:
Jednotlivě, případně hromadně (kliknutím na klíč, obrázek atd.)

Za okraj stránky + vytáhnout za šipku, špendlík, ruku atd.:
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Řešení lze vytáhnout i uprostřed stránky (za šipku, ruku, špendlík, lístek,…):
To vytvoříme tak, že sestrojíme obdélník odlišné barvy než má pozadí a napíšeme do něj
nejprve řešení cvičení.
Poté si v knihovně ActivInspire najdeme libovolný obrázek (šipka, ruka,…), seskupíme jej
s obdélníkem a textem, NEZAMYKÁME.
V prohlížeči vlastností omezíme pohyb na „Vodorovně“.
Dále si vytvoříme obdélník větší velikosti tak, aby překrýval námi již vytvořený obdélník
s řešením (barvu nastavíme stejnou jako barvu pozadí).
Do něj napíšeme cvičení a obdélník se cvičením přesuneme do HORNÍ vrstvy a uzamkneme.
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Pomocí magického tunelu:

Použitím KONTEJNERŮ:
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Řešení na principu PEXESA:
Při správně zvolené odpovědi se postupně odkrývají obrázky.

Kontrola pomocí zvukových efektů:
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Možnosti zobrazení správného řešení na stránce
Výukový materiál pro hodinu českého jazyka by měl obsahovat možnost snadné kontroly
správného řešení. Okamžitá a přehledná kontrola řešení je pro žáky velmi důležitá, umožní
jim okamžitě opravit případné chyby. V případě bezchybného řešení je výborně motivuje pro
další práci.
Možnost efektivní kontroly velmi urychlí průběh vyučovací hodiny, umožní učiteli
individuální přístup k žákům různé úrovně, popřípadě využívat nejen společnou a individuální
práci, ale též zařadit do výuky i práci skupinovou.
Možnost kontroly by měla být snadno dostupná /na stránce/, rychlá /neměla by zabírat
v hodině mnoho času/, přehledná a srozumitelná /žáci by měli dokázat provést kontrolu
samostatně/, pro žáky zajímavá, atraktivní a motivující /měli by se na kontrolu těšit/.

Řešení v poznámkách pro učitele
Vytvoření kontroly není náročné na čas, neklade nároky na dovednost tvůrce, pro žáky je
málo atraktivní.
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Řešení na stránce pomocí odsunutí objektu
Tvorba řešení je pro tvůrce méně náročná. Objekt, který překrývá řešení, musí být umístěn
ve vrstvě nad ním a nesmí být zamčen.
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Kontejner pro více objektů
Okamžitá kontrola řešení - chybně zařazený objekt /obrázek, slovo/ odskočí zpět na výchozí
pozici.

1. Označit objekt /obrázek/ - kontejner: prohlížeč vlastností – kontejner – může obsahovat –
klíčová slova – obsažená slova – vybrat – editor klíč. slov - přidat – zadat slovo – OK –
pravidlo pro obsah – úplně obsaženo – vrátit pokud není obsaženo - pravda.
2. Označit objekt /slovo/, který chceme umístit do kontejneru: prohlížeč vlastností –
identifikace – klíčová slova – editor klíč. slov - přidat – napsat – OK – vrátit pokud není
obsaženo - pravda. Nastavit tak všechny objekty /slova/, která chceme do skupiny. Objekty
/slova/, která nepatří do kontejneru, označit – vrátit, pokud není obsaženo – pravda. Slovům
dát omezení – lze měnit velikost –ne.
3. Stejným způsobem nastavit další kontejner nebo kontejnery.
4. Objekty vždy musí být ve vrstvě nad kontejnerem, nesmí se za něj skrývat.
5. Kontejnery musí být větší než tříděné obrázky či slova.
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Magický tunel
Okamžitá kontrola řešení na stránce přetažením slova /pojmu/ vodorovným směrem přes
obrázek.

1. Pomocí nástroje tvar vytvořit dva shodné obdélníky kontrastních barev, seskupit je a
zamknout.
2. Napsat slovo v barvě druhého obdélníku a hned za něj /bez mezery/připsat řešení v barvě
prvního obdélníku. V prohlížeči vlastností přidat slovům omezení – lze přesunout –
vodorovně a lze měnit velikost – ne.
3. Mezi obdélníky umístit obrázek, kterým se budou slova protahovat. Obrázek je nutno
zamknout.

- 27 -

Kontejner pro jeden objekt
Okamžitá kontrola řešení - chybně zařazený objekt /obrázek, slovo/ odskočí zpět na výchozí
pozici.

1. Označit kontejner /objekt zamknout/: prohlížeč vlastností – kontejner – může obsahovat konkrétní objekt – vybrat objekt – OK – vrátit, pokud není obsaženo – pravda.
2. Označit obrázek /slovo/ - prohlížeč vlastností – pouze vrátit, pokud není obsaženo –
pravda. Nebo je možno označit všechny zbývající obrázky /slova/ najednou – vrátit, pokud
není obsaženo – pravda.
3. Objekt vždy musí být ve vrstvě nad kontejnerem, nesmí se za něj skrývat.
4. Kontejner musí být vždy větší než obrázek či slovo, které do něj chceme umístit.
5. Přetahovaným slovům /obrázkům/ dát omezení /v prohlížeči vlastností/ -lze měnit velikost
– ne.
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Křížovka
Okamžitá kontrola po doplnění křížovky. Řešení je skryto na téže stránce.

1. Vytvoření křížovky: prohlížeč prostředků – předměty /subjects/ - matematika – mřížky a
tabulky – mřížka 01.as2. Mřížku přetáhnout na stránku, označit ji a zrušit seskupení
/nezapomenout poté kliknout kamkoli do plochy/. Jednotlivými čtverci je možno hýbat –
libovolně je přesouvat nebo odstraňovat. Po utvoření potřebných políček křížovku označíme,
seskupíme a zamkneme.
2. Řešení křížovky na téže stránce – doplněnou křížovku vyfotografovat pomocí nástroje
fotoaparát, poté obrázek zmenšit na potřebnou velikost a zamknout. Řešení překrýt
obrázkem s akcí skrýt /po kliknutí obrázek zmizí a objeví se řešení/.
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Doplňovací cvičení
Okamžitá a rychlá kontrola po doplnění chybějících písmen v textu. Řešení je skryto na téže
stránce.

1. Napsat text, který chceme doplnit. Je důležité ho na ploše seskupit a zamknout.
2. Vytvoření řešení na téže stránce – napsat a umístit do textu správně doplněná písmena.
Celé řešení označit a seskupit. Vybrat ikonu /Ř/ nebo obrázek, který bude řešení odkrývat.
Tento objekt označit a v prohlížeči akcí mu přidat akci skryté – vlastnosti akce – cíl – vybrat
objekt – OK – použít změny. Ovládací ikonu /obrázek/ a seskupené řešení musíme nakonec
také zamknout.
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Nejčastější chyby při tvorbě žákovských prací
Velikost a typ písma
Písmo by mělo být použito od velikosti 24 bodů výše, pokud je použito písmo menší, žáci ze
zadních lavic mají problém se čtením napsaného textu.
Styl písma je také velmi důležitý, na projekční ploše jsou nejlépe čitelná bezpatková
proporcionální písma – Arial, Tahoma a Calibri. Ozdobné a stínované písmo, použití
WordArtu a animací odvádějí pozornost a čitelnost textu zhoršují.
Fonty písma by se neměly v jednom materiálu střídat. Pro rozlišení informací je vhodné
použít změnu velikosti nebo barvy písma.

Písmo a pozadí
Tmavé písmo použijeme na světlém pozadí nebo naopak světlé písmo na tmavém pozadí.
Písmo vůči pozadí musí být v dostatečném kontrastu. Při použití obrázku či fotografie jako
pozadí je třeba podbarvit text.
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Chyby v textu
Pravopisné, stylistické chyby a tzv. „překlepy“ velmi snižují celkový dojem materiálu a poutají
na sebe pozornost. Důležitá je důsledná kontrola vytvořeného materiálu před jeho
zveřejněním.
Uzamčení objektů
Vždy je nutné pečlivě zamknout všechny objekty na ploše, které se nemají pohybovat.
Omezení změny velikosti objektů
Objekty, kterými chceme pohybovat, nesmíme uzamknout. Aby nedošlo při jejich přesouvání
ke změně velikosti nebo tvaru, je vhodné v prohlížeči vlastností omezit změnu velikosti.
Rozložení textu na ploše
Při tvorbě tabule je třeba využít celou její plochu. Vhodné je do horní části umístit zadání
úkolu.
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Použití nástrojů
Na ploše by měly být umístěny všechny ovládací nástroje, které je třeba na stránce použít.
Jejich umístění by mělo být u spodního okraje stránky /snadný přístup i pro menší uživatele/.
Pokud je na stránce použit nástroj Pero, neměl by chybět nástroj Guma. Pokud není na
stránce uvedeno zadání úkolu, je třeba přidat poznámku s důležitými pokyny pro práci se
stránkou.

Návod pro práci se stránkou

Každá stránka vytvořeného materiálu by měla mít stručné a jasné instrukce pro práci s ní.
Pokud tyto instrukce nejsou umístěny přímo na stránce, měly by být uvedeny v poznámce
pro učitele.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI K APLIKACI AUTORSKÉHO ZÁKONA 1 VE ŠKOLÁCH
Č. j.: 12 592/2009-20
1)

Může škola (resp. učitel) zhotovit kopii učebnice (případně její části), pokud je ve
vlastnictví školy nebo učitele, a tyto kopie
a) používat přímo ve výuce?

Každá učebnice a zpravidla i každá jiná publikace používaná při výuce je autorským
dílem, které v zásadě bez souhlasu autora rozmnožovat nelze.
Autorský zákon však stanovuje několik případů, kdy lze dílo užít (v tomto případě
rozmnožit) i bez souhlasu autora. Mimo jiné umožňuje rozmnožování na papír nebo na
podobný podklad pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu
právnické osoby (§ 30a autorského zákona).
Rozmnoženinu učebnice či jiné publikace si může zhotovit sám žák, např. doma na své
kopírce nebo na objednávku u poskytovatele rozmnožovacích služeb (v „copyshopu”),
obdobně tak může učinit učitel. Tyto rozmnoženiny mohou být využity pouze pro osobní
potřebu žáka a učitele (typicky pro studium). Rozmnoženinu učebnice či jiné publikace může
zhotovit rovněž škola pro vlastní vnitřní potřebu, kterou se při striktním výkladu rozumí
výlučně potřeba učitelského sboru (tj. pro učitele samotné, a to především pro potřeby
související se vzdělávací činností školy).
Autorský zákon dále v § 31 odst. 1 písm. c) autorského zákona umožňuje užít dílo při
vyučování pro ilustrační účel, pokud účelem není dosažení přímého či nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne-li toto užití rozsah odpovídající
sledovanému účelu. Při kombinaci těchto dvou omezení (která jsou jinak na sobě nezávislá)
škola, resp. učitel může využívat při vyučování rozmnoženiny částí učebnic, které rozdá
žákům, v každém případě však takové užití musí být součástí vyučování a současně nesmí být
jeho hlavní částí. Typicky půjde o užití kopií částí textů či matematických apod. cvičení,
obrázků apod. Uvedené podmínky však nebude splňovat např. sledování celého filmu jako
jediné náplně vyučovací hodiny.
Tato tzv. výuková licence není omezena personálně, může ji tedy využívat jak škola,
tak též učitelé či studenti. Licence není omezena ani způsoby užití. Je tak možné dílo užívat
jakýmikoli způsoby – rozmnožováním, pouštěním ze záznamu (CD, DVD apod.), přednášením
apod., pokud se tak děje „nevýdělečně“, vždy však pouze v rozsahu odůvodněném
ilustračním účelem při vyučování (tedy pouze jako jeho součást) a nepřesáhne-li rozsah
odpovídající sledovanému účelu. Učitel tak může jménem školy buď pořídit rozmnoženinu
díla/části díla na základě § 30a autorského zákona, pokud bude příprava na vyučování
náležet do vnitřní potřeby školy. Pokud do vyučování zahrneme též přípravu na vyučování,
může učitel pořídit rozmnoženiny díla/části díla, které rozdá žákům a využije je následně při
vyučování samém (např. předčítáním), i na základě výukové licence.
K tomu je nutno doplnit, že pro všechny výjimky upravené v § 30 a násl. autorského
zákona platí, že je lze uplatnit pouze za podmínek stanovených v § 29 autorského zákona.
Jednou z takových podmínek je, že užití v rámci konkrétní výjimky nesmí být v rozporu s
běžným způsobem užití díla a nesmí jím být dotčeny oprávněné zájmy autora. V případě
1 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
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učebnic a jiných publikací, které mohou sloužit k výuce, je obvyklým způsobem užití díla (tj.
díla, které tvoří obsah učebnice či jiné publikace) jeho vydání (nakladatelstvím) a jeho
rozšiřování prodejem výtisků. Rozmnožování celých učebnic a jejich rozdávání (nebo
dokonce prodej) učitelům a zejména žákům ve velkém množství by s velkou
pravděpodobností bylo v případě soudního sporu shledáno užitím, které je v rozporu s
běžným užitím díla a kterým jsou dotčeny oprávněné zájmy autora. Z toho důvodu nelze
školám rozmnožování celých učebnic a jejich rozdávání žákům doporučit.
b) poskytnout žákům k domácímu použití?
Nemůže, ledaže by kopie zhotovila na objednávku žáka. Potom ovšem bude muset
škola platit odměnu kolektivnímu správci autorských práv podle § 25 autorského zákona (viz
také § 30a odst. 1 písm. c)). Podobně je tomu, pokud např. zhotoví kopii pro žákovu osobní
potřebu učitel jako fyzická osoba. Tato činnost školy, popř. učitele, pokud by byla
vykonávána za účelem dosažení zisku, by naplňovala znaky živnosti "Polygrafická výroba"
(kopírování originálů kancelářskou rozmnožovací technikou).
2)

Může si žák sám zhotovit pro svoji potřebu kopii učebnice a používat ji i při
vyučování?

Žák si může v souladu s § 30a, resp. § 31 odst. 1 písm. c) autorského zákona zhotovit
„svým jménem a na svůj účet“ rozmnoženinu sám pro svoji osobní potřebu a může ji
používat v rozsahu potřeby, pro kterou byla pořízena, tedy i při vyučování za podmínek § 31
odst. 1 písm. c) autorského zákona.
3)

Může škola (resp. učitel) zhotovit kopii částí různých učebnic nebo odborných
publikací, spojit je do jednoho celku a rozdávat žákům?

Pokud by se jednalo pouze o soubor výňatků z cizích autorských děl, pak nikoli.
Nebyly by totiž splněny podmínky pro citaci. Autorský zákon umožňuje citovat (užít výňatky z
cizího díla) pouze do vlastního díla a pouze v odůvodněné míře (§ 31 odst. 1 písm. a)
autorského zákona). Pro účely odborné tvorby (např. vytvoření učebnice) lze užít výňatky z
díla nebo drobná celá díla za podmínky, že takové užití bude v souladu s poctivými
zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem. Zjednodušeně řečeno, základem
musí být nějaké vlastní dílo, které rozsahem a/nebo významem převažuje nad výňatky
z cizích děl nebo drobnými celými cizími díly, které budou použity s uvedením citací. Pokud je
ale výrazem „spojit“ míněno, že současně budou rozdány kopie z více podkladů, nikoli to, že
vznikne vlastně nová učební pomůcka, pak viz bod 1.
4)

Může škola (resp. učitel) upravit již existující učebnici tak, aby byla zřetelnější pro
zdravotně postižené žáky?

Ano, na základě § 38 autorského zákona, který upravuje tzv. licence pro zdravotně postižené
– dílo je možno upravit způsobem odpovídajícím danému zdravotnímu postižení a takto upravené
dílo dále šířit. Zásadní podmínkou je však nevýdělečnost užití (tedy i případné distribuce) takto
upraveného díla.
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5)

Může učitel promítat ve výuce pro prezentační účely tištěnou učebnici pomocí
vizualizéru a dataprojektoru na plátno?

Může, a to na základě a za podmínek výukové zákonné licence podle § 31 odst. 1
písm. c) autorského zákona (viz bod 1a).
Bez autorského souhlasu může učitel zveřejněná díla jiných autorů použít při
vyučování pro ilustrační účel a v rozsahu odpovídajícím sledovanému účelu. Vždy je však
nutné uvést, je-li to možné, zdroj (§ 31 odst. 1 písm. c) autorského zákona).
6)

Je možné do vlastních výukových materiálů (např. prezentace Powerpoint vložit
např. ukázku z filmu nebo píseň?

Pouze v případě, že takové užití díla či výňatku (písně, ukázky) splňuje všechny
podmínky § 31 odst. 1 písm. a) nebo b) autorského zákona (citace). V opačném případě je
nutné žádat o souhlas autora.
SHRNUTÍ:
V praxi je tedy podle autorského zákona možné:
 kopírování učebnic samotnými žáky pro jejich osobní potřebu (jejich vlastními kopírkami
nebo prostřednictvím poskytovatele rozmnožovacích služeb);
 kopírování učebnic pro vnitřní potřebu školy jako právnické osoby (školou samotnou nebo
prostřednictvím poskytovatele rozmnožovacích služeb) – pro potřeby učitelského sboru,
přičemž je nutno brát v potaz, zda, především s ohledem na počet takto pořízených
rozmnoženin, nedojde k překročení podmínek stanovených v § 29 odst. 1 autorského zákona
– užití v rozporu s běžným způsobem užití díla a v rozporu s oprávněnými zájmy autora;
 využívat při vyučování rozmnoženiny učebnic či jiných publikací, či jejich částí, které rozdá
učitel (škola) žákům, v rozsahu odpovídajícím účelu, v každém případě však takové užití musí
být toliko součástí vyučování, nikoli jeho hlavní částí (typicky půjde o kopie částí textů či
matematických apod. cvičení, obrázky apod.); totéž platí pro jiné způsoby užití (např.
promítání učebnice pomocí dataprojektoru na plátno);
 použít ukázky (citace) z cizích děl do vlastních výukových materiálů (Powerpointové
prezentace, dataprojekce, pracovní listy apod.) za podmínek stanovených pro citace;
 upravit již existující učebnici či jiné dílo tak, aby byly dostupné (čitelné apod.) pro zdravotně
postižené žáky, a to v rozsahu odpovídajícím konkrétnímu zdravotnímu postižení.

V Praze dne 19. října 2009
RNDr. Jindřich K i t z b e r g e r, v.r.
náměstek ministryně
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Autorská práva – doporučení
Proto se doporučuje používat:


Knihovny ACTIV Studia / ACTIV Inspire



Vlastní fotoarchívy, vlastní materiály, vlastní speciálně vytvořené fotografie



Díla, na něž se aut. práva nevztahují (státní symboly, lidová tvořivost, dílo
neznámého autora, úřední dokumenty atd.)



Volné zdroje (při zachování potřebné licence)



Hypertextové odkazy



Použijeme-li části cizího díla nebo celé drobné dílo, musíme jej ocitovat dle
normy. Podrobnosti naleznete v materiálu Autorská práva ve Vnitřních
materiálech webu.



Učebnice, sbírky, knihy je možno použít opět s nutností citace.



Není možné tyto materiály použít formou scanu (naskenování a vložení jako
obrázku)



U fotografií (map, kreseb, atd.) je třeba zjistit, do jaké skupiny licencí patří, tzn.
za jakých podmínek mohou / nemohou být použity, a podmínky dodržet!!!



Je též nutné veškeré citace umisťovat tak, aby bylo jasné, ke kterému materiálu
náleží, a nebylo je možné zaměňovat (číslování obrázků, číslování stránek).



Na závěr musíme ošetřit i svá vlastní autorská práva a uvést kontakt na sebe
(mail).



Obecně platí, že pokud si nejsem jistý, o jaký materiál se jedná, nejspíše bych ho
použít neměl.
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Použitá literatura
Aplikace ActivInspire
Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů
Dokument MŠMTze dne 19. 10. 2009, č. j. 12592/2009-20 (Otázky a odpovědi k aplikaci
autorského zákona ve školách od náměstka ministryně Jindřicha Kitzbergera)
Použité stránky z výukových materiálů:
R. Tázlerová
- Podstatná jména - rod ženský (procvičování)
- Podstatná jména - rod mužský PÁN
- Podstatná jména - rod ženský /vzor KOST/
- Předpony ob-, v-, skupiny bě/bje, vě/vje, pě /pje
I. Krátká
- Přídavná jména (1, 2)
- Předložky a předpony od-, nad-, pod-, před- Předložky s, se, z, ze
- Přídavná jména odvozená příponou -ský
- Zdvojené souhlásky (2)
- Slabiky bě, pě, vě, mě (1, 2)
- Stavba slova (1, 2)
- Věta a souvětí (1, 2)
Š. Nývltová
- Slovní druhy - opakování
- Slovní druhy - opakování 3. ročník pokrač. 1. části
- Slovesa - osoba a číslo
J. Voleská
- Psaní slov s -ě (1)
L. Pavlová
- Podmět a přísudek
- Vlastní jména
- Nauka o slově, slova souznačná, protikladná a příbuzná
- Slova příbuzná
A. Marešová
- Neboj se zájmen, člověče
- Příbuzná slova (2)
L. Doležalová
- Vyjmenovaná slova po P (řazení)
Z. Kasková
- Vyvození písmena V
J. Golová
- Abeceda II.
A. Říhová
- Vyvození písmene B, b
M. Weterlová
- Podstatná jména – rod
- Zdroje použitých ukázek - žákovské práce

- 38 -

Název materiálu:
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:

Metodický pokyn 1 k tvorbě
interaktivních výukových materiálů
Český jazyk a literatura
Český jazyk

Tento metodický materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky
a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.
Autoři:

Mgr. Alena Riglová; ariglova@seznam.cz
Mgr. Renata Tázlerová; Tazlerova.Renata@seznam.cz
Mgr. Martina Vetterlová; vetterlova@zskomtu.cz

Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Projektový web:

Učíme interaktivně - ZŠ 1. stupeň
CZ.1.07/1.1.05/03.0037
ucimeinteraktivne.zsostrov.cz

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Ten je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky.

- 39 -

