AUTORSKÁ PRÁVA

1. TEXT
a. Jestliže použijete cizí text – musíte ve svém dokumentu uvést „bibliografické
citace“
b. Při použití úryvku textu z tištěného nebo elektronického zdroje je nutné u
každého díla řádně uvést všechny použité zdroje. Forma každé citace musí
odpovídat stanoveným normám
c. podrobnosti na http://autori.rvp.cz/obecne-informace/citace
d. !! Existuje Generátor citací !! - který po zadání informací citace vygeneruje
http://citace.com/generator.php
• vyberete si modul – z čeho chcete citovat (kniha, webová stránka,..)
• vyplníte příslušné položky (povinné jsou červeně orámované)
 u webové stránky to jsou:
 název stránky, název webu, rok nebo datum vydání (obvykle až na
konci stránky pod čarou), „dostupný z www“ = URL stránky (adresa)
• poté se vygeneruje příslušná citace, kterou použijete (např. na konec
dokumentu se napíše :“použité zdroje“ a zde se uvedou)
• POZOR. Při citaci z internetu nepsat zdroje typu „Google.cz“ , ale
konkrétní odkaz na konkrétní stránku
Na konci tohoto dokumentu jsou uvedené „Použité zdroje informací:“ vygenerované
právě z Generátoru citací.
Měly by být takto uváděny v každé práci, ve které čerpáte z internetu, z knih,..

2. FOTO, AUDIO A VIDEO SOUBORY
a. Jestliže chcete použít obrázek b. V minimální podobě lze obrázek citovat tak, že uvedete licenci, pod kterou je
obrázek dostupný, a URL adresu zdroje.
c. U obrázků ze zdroje http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page použijte
odkaz na stránku, která obsahuje veškeré informace o zvoleném obrázku (např.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PortraitOfAnIguana.jpg
d. Minimální možná citace u obrazového materiálu: Dostupný pod licencí GNU
Free Documentation License na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GreenApple.png. (zde uvedete
přímo odkaz na stránku, na které je obrázek dostupný a kde jsou o něm veškeré
informace)
e. Podle některých výkladů autorského práva by však i u této minimální možné
citace měl být uveden autor, pokud je znám a rovněž i název díla. V tomto
případě by minimální citace měla následující podobu: autor; název díla;
zdroj.

DOPORUČENÍ:

Když např najdete obrázek jablka ve WIKIMEDII:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GreenApple.png
uvést autora, odkaz na zdroj a větu „dostupný pod licencí GNU Free Documentation
License”

Dále je DŮLEŽITÉ všímat si tzv. PIKTOGRAMŮ na této stránce

PIKTOGRAMY určují, co vše musíte ve svém materiálu uvést a jak s obrázkem nakládat –
podrobnosti na
http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/licencni-prvky/

DRUHY PIKTOGRAMŮ:

NEJUŽÍVANĚJŠÍ DRUHY LICENCÍ:
1. Creative Commons – jde o sadu licencí, které umožňují volné šíření, zpravidla pro
nekomerční účely. V současné době má 6 typů a je NEJUŽÍVANĚJŠÍ . Obecné zásady:
http://www.creativecommons.cz/483/otazky-pro-uzivatele-dila/
2. Public domain – licence umožňující obecně akceptované veřejné šíření, bohužel není nijak
podrobněji specifikována.
3. Licence stanovená autorem V případě nejasností je nutné kontaktovat autora.
4. Volná díla - Po vypršení autorských práv se dílo stane veřejně přístupným volným dílem.
V Evropské unii je to 70 let po smrti autora pro autorská práva a 50 let od data vytvoření

VHODNÉ ZDROJE OBRÁZKŮ. – odtud lze čerpat, jsou zde potřebné informace o
obrázcích
Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki
Metodický portál - http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky - obrázky užitečné k výuce
Openphoto – http://www.openphoto.net
PDphoto – http://pdphoto.org
Gimp Savvy – http://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE
Tripod Image Gallery – http://www.tripod.lycos.com/imagebrowser
National Park Service (NPS) – http://www.nps.gov/yell/press/images
Visual Dictionary Online – http://visual.merriam-webster.com
Living Archives Collections – http://livingarchives.ca/node/318

Clker – http://www.clker.com
PDClipart – http://www.pdclipart.org

POKUD BUDETE CHTÍT SVÉ DÍLO VYSTAVIT POD LICENCÍ CC
= Creative Commons
Zveřejněte své dílo - postupujte podle návodu na této stránce:
http://creativecommons.org/choose/?lang=cs

PŘÍKLADY užití obrázků:
1. Např najdete na Metodickém portále http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky obrázek
s následujícími informacemi:

a. Tento obrázek smíte užít ve svém díle
i. s omezeními dle piktogramů (obrázků)
ii. musíte uvést vše, co je u něj napsané a přidat odkaz na zdroj obrázku –
tedy http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Afrika/Egypt
2. hledáte např obrázek „škoda felicia“
a. otevřete si wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
b. do vyhledávače napíšte „škoda felicia“
c. vyberte si ze stránky obrázek,

d. po kliknutí na obrázek naleznete všechny informace, které potřebujete ke
zveřejnění obrázku ve svém díle

i. do svého díla k obrázku napíšete
dostupné pod licencí Creative Commons na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skoda_Pickup.jpg (zkopíruji URL
stránky = adresu)
je dobré ještě uvést autora
3.

naleznete obrázek výše uvedeným způsobem na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Do svého díla přidáte obrázek s uvedením autora a odkazu na zdroj

……………………………………………………………………………………………….
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