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1. Zásady využití a tvorby interaktivních výukových 
materiálů v hudební výchově 
 
 

1.1. Přiměřenost a využití výukových materiálů 

Přiměřenost věku 

 Výukový materiál by měl být vytvořen s ohledem na věkovou kategorii dětí – třídu, 
pro kterou je určený. 

 Obsah – výběr písničky a dalšího učiva. 

 Rozsah – počet stránek. 

 Jednotlivé aktivity a úkoly. 
 

Využití tabule 

 Tabuli používáme pouze jako doplněk, jakýsi podpůrný prostředek k lepší 
a atraktivnější výuce. 

 Vazba učitel – žák zůstává stále nejdůležitější součástí výuky. 

 Není třeba všechny informace přenášet na tabuli.  

 Není ani důležité a žádoucí, abychom tabuli využívali při každé hodině. Tabuli je lepší 
využívat jen jako část vyučovací jednotky – ne celou hodinu. Proto ani není nutný 
velký rozsah prezentací. Bohatě postačí v rozsahu 5 – 10 stránek s ohledem na 
věkovou kategorii dětí.  

 Prezentace by měla působit klidným, přehledným, nijak nevtíravým dojmem. 

 Prezentace by měla být jednoduchá na ovládání – funkční tlačítka, a to jak pro 

pedagogy, tak i pro studenty/žáky.  

 U mladších děti (1. a 2. ročník) je lepší zařadit do výuky více různých činností během 
vyučovací jednotky – neudrží dlouho pozornost – kratší prezentace. 

 Ne každé učivo je vhodné pro využití tabule.  
 

Názornost prezentací 

 Názornost je nedílnou součástí procesu osvojování vědomostí a dovedností. 
Povzbuzuje zájem o učivo, podněcuje pozornost a usnadňuje zapamatování 
vědomostí a dovedností. 

Do výukových materiálů zaměřených na hudební výchovu je vhodné zařadit:  

 Hudební nahrávky 

 Zvuky 

 Obrázky 

 Videosekvence 

 Externí odkazy a flashové animace 

 V případě, že nejsou použity jako zdroje knihovny Active Inspire, je nutné 
respektování tzv. autorského zákona 121/2000 Sb.  
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Aktivita 

 Nevyužíváme tabuli pouze k prezentaci učiva. 

 Interaktivní tabule = aktivita žáků v hodinách = „zvednout žáky či studenty z lavice“.   

 Jednotlivé prezentace či jejich soubory by tedy měly tvořit jednotný celek, obsahující 
výklad, interaktivní cvičení, opakování, praktické ukázky.  

 Součástí mohou být i pracovní listy, laboratorní cvičení – dle povahy předmětu a 
tématu. 
 

 Zpětná vazba 

 V případě, že vyučující zjistí nedostatky osvojení učiva u některých žáků, potom je 
tabule velkým pomocníkem.  

 Můžeme se kdykoli k probranému učivu vrátit.  
 

 
1.2. Forma prezentace – grafická podoba 

 
 Prezentace by měla působit klidným, přehledným, nijak nevtíravým dojmem. 

 Výběr barev by měl ladit, pozadí by nemělo překážet čitelnosti textu, nemělo by 
unavovat zrak atd.  

 Prezentace by měla být jednoduchá na ovládání – funkční tlačítka, a to jak pro 
pedagogy, tak i pro studenty/žáky.  

 Jednotlivé snímky (slidy) by měly mít jednotnou grafickou podobu.  

 

 

 

 

 Nehodí se, aby měl každý slide například jiné pozadí nebo barvu písma. 

 Úvodní a konečný slide může vybočovat z řady, ovšem základní grafické schéma je 

vhodné zachovat.  

 Je vhodné zvolit jednotný styl příprav i v rámci tematického celku, předmětu, školy, 

projektu – jednotlivé předměty se budou odlišovat barevným odstínem pozadí apod. 

(záleží na zvážení). 
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Užití barev v prezentaci 

 Při tvorbě prezentací je důležité dbát na jednoduchost a přehlednost jednotlivých 
materiálů.  Důležitý je výběr barev pozadí a písma. 

 Výběr barev by měl ladit -  pozadí by nemělo překážet čitelnosti textu, nemělo by 
unavovat zrak.  

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

 Vyvarovat se křiklavým barvám pozadí a písma. 

 Doporučujeme spíše tlumené odstíny pozadí. 
 

 
 
 

 Barva písma by měla být v kontrastu s pozadím. 

 Barva písma ani pozadí by neměla být nepříjemná na čtení.  
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 Motivy pozadí by neměly být příliš výrazné, aby neodváděly pozornost od samotného 
obsahu a byly mezi sebou v souladu.  

 Pro výběr barev a motivů je důležité i umístění třídy (intenzita denního světla).  

 Tvoří-li pozadí prezentace nějaká fotografie, vyvarujeme se textu! Jestliže je nutné 
text umístit - pak pouze na jednolité plochy (nebe, voda), písmo však musí být v 
dobrém kontrastu s pozadím.  
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Užití písma v prezentaci 

Tvůrce by měl dbát na dodržení dobré čitelnosti textu, a to i ze zadních lavic. 

 Typ písma - nejlépe se osvědčilo písmo bez patek  - např. Arial a Comic Sans MS.  

 Velikost písma (minimálně 26 bodů). 

Písmo Arial, Comic Sans MS 
 Volně psaná písma zbytečně odvádějí pozornost, jsou hůře čitelná, často 

mají problémy s českými znaky, a proto nejsou vhodná pro práci 
s prezentací. 

 

  
 

 V kombinaci s velikostí písma je nutné také zvážit použití řezu písma.  

 Pro řez písma rozlišujeme  

tučné – bold 
šikmé – kurzíva 

podtržené 
různé kombinace 

 

 Příliš mnoho různých řezů a fontů na jedné stránce působí rušivě - platí tedy čím 

méně, tím lépe.  

 

Obrázky, fotografie, videosekvence, animace, zvuky, hudební nahrávky 
a externí odkazy 

 Bez těchto prostředků nemá smysl žádnou prezentaci tvořit. 

 Pro děti jsou velmi atraktivní a jejich zařazení zvyšuje pozornost a zájem. 

 Při jejich využití je nezbytné řídit se autorským zákonem 121/2000 Sb. 
Proto doporučujeme: 

 Využít veškerých dostupných prostředků v knihovnách ActiveInspire 

 Vytvářet své vlastní zdroje a vkládat je do knihoven 

 Využít zdroje od kolegů, kteří se vzdají autorských práv. 

 Využít ostatní volně přístupné a využitelné zdroje (viz. str. 9,  Ochrana autorských 
práv). 
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1.3. Obsah prezentace 

 

Každá prezentace musí obsahovat 

 Titulní snímek projektu, na němž bude uvedeno: 
o název projektu 
o registrační číslo projektu 
o žadatelská škola 
o povinná loga (loga MŠMT, Operačního programu a EU) 
o případně logo žadatelské školy 
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 Titulní snímek prezentace obsahující: 
o název výukového materiálu 
o jméno autora 
o partnerská škola 
o ročník, pro který je příprava určena 
o použité nástroje ACTIVstudia 
o forma vyučovací hodiny, pomůcky… 
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 Závěrečný snímek prezentace obsahující: 
o název výukového materiálu 
o jméno autora 
o partnerská škola 
o seznam použitých zdrojů a citací 
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Shrnutí 

 Název má být věcný, výstižný a co nejkratší. 

 Vhodným prvkem na začátku prezentace je seznámení s jejím průběhem – tj. 

obsahem a obecnými metodickými pokyny (obsah a témata výuky, hodinová dotace, 

forma, cíle hodiny, cílová skupina žáků/studentů, použité nástroje, další použité 

pomůcky, externí odkazy). Tento návod je vhodné umístit do poznámek na stránce 

k druhému titulnímu listu (titulní snímek prezentace).  

 Odpovídající rozsah - v praxi se ukazuje jako efektivnější a přehlednější vytvářet kratší 

prezentace s rozsahem jedné vyučovací jednotky. 

 Vždy bychom měli usilovat o vytvoření kratších útvarů, které mohou být použity samy 
o sobě a nevyžadují odkazy na jiné prezentace nebo jiné interaktivní hodiny.  

 Nezahlcujte posluchače přílišným množstvím informací.      
 Čím méně textu na slidu, tím lépe.        
 Počet řádků by měl být co nejmenší (optimum je pět). 
 U interaktivních cvičení není nutné za každou cenu v jednom cvičení vyzkoušet celou 

třídu. 
 Veškeré externí odkazy uveďte do metodické poznámky (umístění, délka, kdy jej 

použít, stručný popis).  
 Soupis externích odkazů uveďte i na závěr prezentace, nejlépe odděleně podle 

kategorií – zvuky, videa, flash, webové odkazy…      

 Obsah prezentace si vždy překontrolujte, gramatické i stylistické chyby nikdy 

nepůsobí profesionálním dojmem. Obzvlášť nezapomeňte, že za řadovými číslovkami 

nebo zkratkami se automaticky u většiny programů (včetně ACTIVstudia) opraví malé 

počáteční písmeno prvního slova na velké – což je chyba!      
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1.4. Ochrana autorských práv 
 

Autorský zákon 121/2000 Sb., vybrané paragrafy 

 

§ 3 
Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu 
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na 
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, 
veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná 
přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní 
publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní 
samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, 
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o 
dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo lze jen způsobem 
nesnižujícím jeho hodnotu. 
 
§ 12 
Právo dílo užít 
(1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, 
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě 
smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení 
takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem. 
(2) Poskytnutím oprávnění podle odstavce 1 právo autorovi nezaniká; autorovi vzniká pouze 
povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. 
(3) Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby 
mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských podle tohoto zákona. Toto 
právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka; vlastník není povinen autorovi 
takovou věc vydat, je však povinen na žádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou 
rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi. 
(4) Právem dílo užít je  
a) právo na rozmnožování díla (§ 13), 
b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), 
c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), 
d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), 
e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), 
f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména  
1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla (§ 19 
a 20), 
2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21), 
3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22), 
4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23). 
(5) Způsoby užití díla vyplývající z odstavce 4 se pro účely tohoto zákona vymezují v 
ustanoveních § 13 až 23. Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odstavci 4. 
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§ 29 
(1) Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech 
stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s 
běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy 
autora. 
(2) Volná užití a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské (§ 34), licence pro 
školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a), licence pro 
fotografickou podobiznu (§ 38b) a licence pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), se 
vztahují pouze na dílo zveřejněné. 
§ 30 
Volná užití 
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, 
jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 
prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak. 
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, 
rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. 
(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového 
programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní 
potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny 
takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení 
rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické 
osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a 
pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu 
(§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby. 
(4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu 
fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena. 
(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu 
fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu. 
(6) Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotčena. 
 

§ 31 
Citace 
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, 
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k 
takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými 
zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, 
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem 
není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a 
nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; 
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo 
jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. 
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla 
citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za 
středníkem platí obdobně. 
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§ 59 
Kolektivní dílo 
(1) Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z 
podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím 
jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití. 
(2) Kolektivní díla se považují za zaměstnanecká díla podle § 58 i tehdy, byla-li vytvořena na 
objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. Ustanovení § 61 
se na tato díla nevztahuje. 
(3) Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá nejsou dílem kolektivním. 

Výtah z autorského zákona, základní pojmy. 

 Co je předmětem ochrany? 

Autorskými díly jsou např. díla slovesná, divadelní, výtvarná, kartografická, hudební, 
audiovizuální, díla architektonická, díla užitého umění. Výčet druhů děl, jak jej uvádí AZ, je 
jen příkladný, autorským dílem může být i jakýkoli jiný druh díla, bude-li splňovat pojmové 
znaky autorského díla, i když ho autorský zákon výslovně neuvádí. Možnost zejména vzniku 
nových druhů děl lze očekávat s dalším rozvojem techniky. Autorský zákon výslovně definuje 
pouze ta díla, která mají zvláštní právní režim, jako jsou např. databáze či audiovizuální dílo, 
v ostatních případech jednotlivé druhy děl nevymezuje. 

Příklad: Autorským dílem bývá např. učebnicový odborný výklad, ilustrace, hudební dílo s 
textem nebo bez textu, počítačový program, film, mapa, divadelní hra,dílo architektonické, 
obrazové logo, www (webová) stránka, fotografie. 
 

 Co není předmětem ochrany? 
 
Jde o díla úřední [srov. § 3 písm. a)], výtvory tradiční lidové kultury za zákonem 
stanovených podmínek [srov. § 3 písm. b)], politický projev a řeč přednesenou při úředním 
jednání za zákonem stanovených podmínek [srov. § 3 písm. c)]. 
 
Příklad: Dílem úředním jsou např. právní předpisy, státní hymna, státní znak, městský znak; 
výtvory tradiční lidové kultury jsou tzv. díla folklorní. Politickým projevem je pak např. 
novoroční projev prezidenta, řečí přednesenou při úředním jednání je např. obžaloba 
přednesená státním zástupcem. 

 Co je považováno za užití díla? 

Jedná se zejména o rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování a 
sdělování veřejnosti. 
 
Příklad: V případě zpřístupňování autorských děl prostřednictvím internetu jsou autorská díla 
chráněna stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako v případě klasických způsobů. To, že 
je jakékoli autorské dílo k dispozici na internetu, v žádném případě neznamená, že je bez 
dalšího poskytnuto veřejnosti k volnému použití – internet ani jiná počítačová síť nemá z 
hlediska autorského zákona jakýkoli vliv ani na vznik, ani na rozsah či obsah autorskoprávní 
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ochrany autorských děl, neboť jsou pouze technickým prostředkem sloužícím k využití 
autorských děl 

 Co je bezúplatná zákonná licence? 

Z bezúplatných zákonných licencí je třeba podrobněji zmínit zejména citace upravené v § 31, 
podle kterého do práva autorského nezasahuje ten, kdo: 
 
a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, 
 
b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla 
určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla, 
 
c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným 
vzdělávacím účelům; 
 
vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod 
jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. (Nestačí tedy pouhé 
uvedení pramenu v seznamu literatury). 
AZ ve svém § 29 odst. 2 stanoví, že v rozsahu odůvodněném účelem oprávněného zhotovení 
rozmnoženiny podle ustanovení § 31 písm. a) a b) může být takto zhotovená rozmnoženina 
také nevýdělečně rozšiřována bez zvláštního souhlasu autora díla, z něhož je citováno, což 
odpovídá úpravě tzv. Informační směrnice, která připouští možnost citací coby zákonných 
licencí pouze pro účely kritiky, recenzí a dále k vyučovacím a vědeckým účelům, to však 
pouze pro nekomerční užití. S ohledem na účel citací lze mít za to, že nekomerční či 
nevýdělečnou povahu je třeba vztahovat k užití citace, nikoli díla, do kterého je citováno. 
 

 Jaká je zákonem předepsaná forma pro citaci?  

Zákon žádnou specifickou formu citace nepředepisuje. Uvádí pouze, že je potřebné uvádět 
název díla, pramen a autora, jsou li tyto údaje k dispozici. Doporučujeme proto tyto údaje 
uvádět způsobem obvyklým v daném oboru, pokud neexistuje žádná zvyklost, stačí tyto 
údaje uvést na viditelném místě. 

Majetková autorská práva trvají ve většině států světa (včetně Evropské unie a USA) obecně 
po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Potom jde o díla volná a mohou být bez 
dalšího svolení a bezúplatně užita. 
 
Holcová, I. a kol.: Ochrana autorských práv. 
http://aplikace.msmt.cz/PDF/MRZVManualautorskepravozverejneno.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/MRZVManualautorskepravozverejneno.pdf
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Konkrétní zdroje, které mohu použít a za jakých podmínek: 

 
A/ Knihovny ACTIVstudio – součást SW ACTIVstudio – bez nutnosti řešit autorský zákon, 
licence, umožňující další volné šíření, byla zakoupena společně s SW. Na instalačním mediu 
jsou k dispozici i další jazykové mutace knihoven. 
 
B/ Resources Packs – zdrojové balíčky, určené zejména k tematickému rozšíření knihoven, 
volně ke stažení na 
http://www.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.1138 
Nutná bezplatná registrace. 
 
C/ Vlastní materiály a materiály vyměněné s kolegy – vždy se jménem autora a jeho 
souhlasem s dalším šířením děl. (viz M. Hubatka) 
 
D/ Hypertextové odkazy (videa, hudba, flash…) 
 
E/ Výtvory tradiční lidové kultury 
F/ Otevřené galerie 
 
Public Domain nebo Creative Commons – autor díla se rozhodl, že dovolí svoje dílo volně 
užívat, bez nároku na další ochranu (PD), nebo materiály lze použít za přesně stanovených 
podmínek (CC). 
 
Příklad použití objektu s licencí Public Domain, včetně citace. 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague01.jpg 

 
Příklad použití objektu s licencí Creative Commons, včetně citace. 

http://www.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.1138
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague01.jpg
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Autor:Li-Sung, licence Creative Commons, BY-SA, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B.jpg, 

 
Pozn.: Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných převedených a vyhrazených práv autora k jeho dílu. 
Níže jsou licence seřazeny od nejliberálnějších k nejvíce restriktivním: 

Označení 
licence 

Práva  Povinnosti Název licence  

BY 
   

  Uveďte autora 

BY-SA 
    

 Uveďte autora – Zachovejte licenci 

BY-ND 
 

 
  

 Uveďte autora – Nezasahujte do díla 

BY-NC 
    

 Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně 

BY-NC-SA 
     

Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – 
Zachovejte licenci 

BY-NC-ND 
 

 
   

Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – 
Nezasahujte do díla 

Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky: 

 licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek)  

 licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, 
url, apod..)  

 při šíření díla je nutno připojit url odkaz na CC licenci  

 licence jsou neodvolatelné (držitel autorských práv má sice právo licenci odvolat, nicméně nemůže 
zamezit uživatelům nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání 
licence)  

 licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B.jpg
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Největší galerie: http://commons.wikimedia.org (licence uvedena u každé fotografie, u 
licencí CC uveden i autor) 
 
Další Open Source Galerie najdete např. na: 
 
http://old.rvp.cz/soubor/00830-otevrene_galerie.pdf. 
 
Dále je nezbytné na poslední straně uvést seznam literatury a pramenů. 
 
Novák, A.: Problematika autorských práv. Praha, 2009. 
Novák, B.: Projekty. Olomouc, 2009. 
 
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 08-12-2009] dostupné pod licencí public domain – na 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page.  
Odkaz na straně 5 dostupný pod licencí Creative Commons (autor uveden pod obrázkem). 
 
 
 

 

 Závěry: 

 Ochrana autorských práv je poměrně komplikovaná a pro laika nepřehledná, a proto 
nebezpečná. Stává se dobrým zvykem, že každý se soudí s každým. 

 V projektu jsou tak povoleny pouze následující kroky: 
o používat vlastní zdroje (námi vytvořené fotografie, kresby, videosekvence, 

mapy…) 
o používat zdroje kolegů ze školy nebo projektu, pokud s tím projeví souhlas. 

Budeme řešit poptávkou a nabídkou. Například Gymnázium Humpolec je 
schopno digitalizovat pohled na preparáty prostřednictvím mikroskopu a 
kamery, Gymnázium Žďár nad Sázavou nabízí...  

o používat knihovny ActivStuda a zdrojové balíčky Resources Packs (po 
registraci) 

o hypertextové odkazy (jen odkazy, ne to, co se poté objeví v prohlížeči) 
o díla tradiční lidové kultury 
o otevřené galerie – PD a CC podle stanovených pravidel 
o citace, jestliže budou v souladu s § 31 Zákona 121/2000 Sb. 

 
Ukázka citace: 

o označení v textu  
o (52)  

o na závěrečné stránce interaktivního materiálu 
1.4. 52 Křemílek, Jiří: Gymnázium, Moje škola nejkrásnější, Jaroměř 2002, s. 84 

 

http://commons.wikimedia.org/
http://old.rvp.cz/soubor/00830-otevrene_galerie.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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2. Praktické metodické pokyny pro tvorbu 
interaktivních výukových materiálů v hudební výchově 
 
 

 
2.1. Zásady tvorby výukových materiálů v hudební výchově 
 

 Stanovit si cíl výukového materiálu. 

 Výukový materiál je pro žáky možností upevnit si a procvičit učivo. 

 Náplň výukového materiálu – hudební názvosloví, pojmy, prezentace písní apod. 

 Motivace žáků pro práci s výukovým materiálem – přehlednost, názornost, aktivita, 
přiměřenost 

 Důležitá je různorodost úkolů, které žáci při práci s materiálem plní. 

 Využívat mezipředmětové vztahy k hudební výchově 

 Výběr písní – doporučeny lidové písně  

 Zpestřením výukového materiálu je možnost vkládání pohádek, písniček apod. 
z webových stránek při dodržení tzv. autorského zákona.    

 Dodržovat fakticky správné názvy používaných pojmů. 
 
 

 
2.2. Praktické rady pro tvorbu výukových materiálů v hudební 
výchově – co se osvědčilo a čeho se vyvarovat 

 Barva pozadí a písma 

 Písmo 

 Poznámky 

 Kontrola správnosti řešení úkolů 

 Použití obrázků 

 Hudební pojmy 

 Zamykání objektů 

 Ikony použitých nástrojů na stránkách  

 Hypertextové odkazy, citace 
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Barva pozadí a písma 

Prezentace by měla působit klidným, přehledným, nijak nevtíravým dojmem, výběr barev by 
měl ladit, pozadí by nemělo překážet čitelnosti textu, nemělo by unavovat zrak atd. Barva 
pozadí a písma bude na všech stránkách výukového materiálu stejná. 
 
Ukázky: 
 

 
 
 

 

 
Nesprávně vybraná barva pozadí a písma: 
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Písmo 
Ve výukových materiálech pro interaktivní tabule je doporučeno bezpatkové písmo (Calibri, 
Arial) o velikosti 26 – 36 bodů. 
Ukázky: 
 

 
 
 
 

 
 
 
Příklady jiných typů písem: 
 

 
 

 
 
 
 
Pozor při psaní na chyby v diakritice: 
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Poznámky 
Každá stránka, která neobsahuje přímo v textu metodické pokyny, jak s ní pracovat, by měla 
tyto informace nabízet v poznámce na stránce. Zde je také možno umístit správná řešení 
cvičení.  
Ikona Poznámky se objeví nahoře na liště, nebo ji můžeme přetáhnout na stránku 
z Prohlížeče akcí. 
 

 
 
Z důvodu čitelnosti a přehlednosti doporučujeme psát poznámky bezpatkovým písmem 
(Arial, Calibri) o velikosti 15 – 20 bodů, možno tučně, např.: 
 

 
 
Toto je ukázka zbytečně velkého písma, poznámka je pak příliš dlouhá: 
 

 
 
 
Pozor na čitelnost poznámky: 
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Kontrola správnosti řešení úkolů  
Vyučující musí zjistit, zda si žáci předkládané učivo osvojili a zda zadané úkoly správně plní. 
Buď může sám kontrolovat správnost výsledku při samotné práci s výukovým materiálem, 
nebo ukryje kontrolu výsledku přímo do něj. 
 
Ukázka: 

 
 
 
 

 
Další možnosti kontroly: 
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Použití obrázků 
Obrázky ve výukových materiálech v hudební výchově mají motivační charakter, mohou 
charakterizovat vybranou písničku nebo téma, můžeme je použít ke kontrole osvojení učiva. 
Bez problému lze využívat obrázky z knihoven ActivInspiru. Pokud zařazujeme grafy, obrázky 

či videosekvence, externí flashové animace apod., musíme respektovat tzv. autorský zákon 

121/2000 Sb. 

 

Ukázka: 

 

 
 
 
Zde je obrázek příliš velký, špatná čitelnost textu: 
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Hudební pojmy 
Každý výukový materiál v hudební výchově by měl obsahovat i učivo, vztahující se k tomuto 
předmětu. Neměly by chybět stránky s notami a notovým zápisem, hudebními pojmy, 
informacemi o hudebních skladatelích, hudebních nástrojích atd. V knihovnách ActivInspiru 
najdete množství obrázků notového zápisu, notových osnov, hudebních nástrojů a k tomu 
jsou i doprovodné zvuky. Pozor jen při přepisu např. písniček, aby byl notový zápis správný. 
 
Ukázky: 
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Zamykání objektů 
Objekty (obrázky, ikony, text apod.), se kterými žák nemá při práci s výukovým materiálem 
manipulovat, je vhodné zamknout, aby nedošlo k „rozhození“ stránek. Objekty zamkneme 
kliknutím pravým tlačítkem myši nebo v Prohlížeči objektů.  
 

 
 
Ukázka: 
Vše na stránce zamknuto kromě obrázků (ty se přetahují do slok). 
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Ikony nástrojů použitých na stránkách 
Aby se žákům lépe pracovalo na Interaktivní tabuli, je dobré na stránky výukových materiálů 
umístit ikony nástrojů, které budou na dané stránce při plnění úkolů potřebovat. 
Přetáhneme je sem z Prohlížeče akcí a umístíme nejlépe dolů na stránku (můžeme je i 
zvětšit). Použité nástroje uvedeme na povinné straně výukového materiálu. 

Ukázka: 
Ikony by měly mít ve výukovém materiálu stejnou velikost a měly by být umístěny na 
stránkách na stejném místě. 
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Hypertextové odkazy, citace 
Autorský zákon 121/2000 Sb. 

Při tvorbě výukových materiálů jsou povoleny následující kroky: 

o používat vlastní zdroje (námi vytvořené fotografie, kresby, videosekvence, 
mapy…) 

o používat zdroje kolegů ze školy nebo projektu, pokud s tím projeví souhlas. 
Budeme řešit poptávkou a nabídkou.  

o používat knihovny ActivInspiru a zdrojové balíčky Resources Packs (po 
registraci) 

o hypertextové odkazy (jen odkazy, ne to, co se poté objeví v prohlížeči) 
o díla tradiční lidové kultury 
o otevřené galerie – PD a CC podle stanovených pravidel 
o citace, jestliže budou v souladu s § 31 Zákona 121/2000 Sb. 

 
Ukázka: 
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Název materiálu: Metodický pokyn 5 k tvorbě 
interaktivních výukových materiálů 

Vzdělávací oblast: Člověk a umění 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

 
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. Petra Kačerová; petra.kacerova@zsostrov.cz 

Mgr. Jan Jandík; jan.jandik@zsostrov.cz 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Název projektu: Učíme interaktivně - ZŠ 1. stupeň 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.05/03.0037 

Projektový web: 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. 
 

 

http://ucimeinteraktivne.zsostrov.cz/

