
 
 

 

Grantový projekt v rámci OP VK "Stavebnictví 21" 

Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.24/01.0110 

Příjemce: Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace 

 

 

Tvorba příruček a příspěvků 

do "Digitální knihovny" 
 

Základní pravidla pro odevzdávané materiály 

Není-li domluveno jinak, vytvořené materiály se odevzdávají elektronicky ve formátech PDF, JPG, 
PPS, HTML nebo AVI včetně původních a pomocných souborů. Tzn. pokud je studijním materiálem 
text vytvořený ve Wordu, odevzdává se soubor s příponou PDF i DOC; jsou-li součástí dokumentu 
fotografie, odevzdávají se jako soubory také. Vždy je nutné odevzdat práci tak, aby příjemce mohl 
v budoucnu provést úpravy, použít části materiálů pro výuku nebo připravit materiály pro tisk.  

"Digitální knihovna" (DK) bude realizována formou dynamických internetových stránek, které budou 
přístupné z celého světa. V DK budou tyto základní typy příspěvků: 

typ 
příspěvku 

popis typu použití 
publikované 
podklady 

odevzdávané 
soubory 
a podklady 

článek 

základní formát DK, 
text s možnostmi 
formátování jako běžná 
internetová stránka 

jednoduché texty 
s minimem obrázků, 
u kterých se nepočítá 
s tiskem nebo nebudou 
sloužit jako e-učebnice, 
jednoduchá oznámení, 
vysvětlení 

text ve formátu HTML 
text ve formátu 
textového editoru 
(např. DOC) 

text PDF 

text s obrázky, který je 
napsán v textovém 
editoru a převeden do 
PDF formátu; bude se 
zobrazovat přímo 
v internetovém 
prohlížeči 

texty, které budou 
sloužit jako e-učebnice 
s množstvím obrázků; 
je možný jejich tisk 
na papír 

PDF dokument 

PDF dokument 
a všechny soubory, 
které byly pro 
vytvoření PDF použity 
(např. DOC, JPG, DWG, 
...) 

výkres PDF 
výkres ve formátu PDF; 
bude se zobrazovat 
přímo v prohlížeči 

kompletní vzorové 
výkresy, výkresy 
detailů, ... 

PDF dokument 
PDF dokument včetně 
původního výkresu ve 
formátu DWG, DXF aj. 

fotogalerie 

série obrázků, kterými 
si bude uživatel 
"listovat"; ke každému 
obrázku bude možno 
připojit textový popis 

ukázky postupu prací, 
různých druhů a typů 
konstrukcí, výrobků 
nebo zařízení apod. 

fotografie s popisy 

fotografie ve formátu 
JPG (v názvu souboru 
je nutné označit jejich 
pořadí ve fotogalerii, 
např. krov 1, krov 2, ...) 
a textový dokument 
s popisy k danému 
obrázku 



video 
video určené 
k prohlížení přímo 
v prohlížeči 

stejné jako 
u fotogalerie 

video ve formátu FLV 
videosoubor 
ve formátu AVI 

soubor 
zveřejnění souborů 
určených pro stažení 

instalační soubory 
programů a ovladačů, 
vzorové výkresy ve 
formátu DWG a další 
soubory, které jsou 
nutné pro uživatele 

soubor soubor 

kombinace 
předchozích 

příspěvek, který např. 
obsahuje článek 
doplněný příručkou 
a výkresy ve formátu 
PDF, fotogalerií 
a videem 

univerzální dle kombinace typů dle kombinace typů 

 

Dodržení pravidel publicity 

Příručky a další vytvářené materiály v rámci projektu musí dodržovat pravidla podle "Manuálu 
vizuální identity OP VK". Minimálně to znamená na přední strany PDF dokumentů, první snímky 
prezentací, na samostatné výkresy, do úvodu videosekvencí atp. umístit logolink OP VK tak, aby byl 
jasně viditelný. 

Logolink OP VK upravený pro potřeby projektu "Stavebnictví 21" v barevné a černobílé variantě: 

 
 

 
Volba barevné nebo černobílé varianty vychází z barevnosti vytvářeného materiálu. Lze využít  
inverzní logolink nebo logolink na jiném než bílém podkladu. Minimální výška uvedených logolinků 
je 14 mm.  

 

Dodržení autorských práv 

Při vytváření příruček a materiálů je nutno dodržovat autorská práva. Pokud bude ve vytvářeném 
materiálu převzato cokoli, co vytvořil někdo jiný, je nutné citovat (uvést autora a další podrobnosti).  

Autorská práva nejsou narušena pokud "autor užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl 
jiných autorů ve svém díle (tzv. malá citace)". Příklady: citování normy, citace pracovních postupů, ... 

Pokud autor použije celé dílo (obrázky, grafy, videa) a tyto nejsou určeny pro další volné použití, musí 
mít souhlas autora. V takovém případě, musí autor materiálu s prací odevzdat i souhlasy autorů. 

 

Příklady citací: 

knihy: NEUGEBAUER, Tomáš. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných 
nápojů. 1. vydání. Praha : ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-310-2 



článku z Internetu: NEUGEBAUER, Tomáš. Požár Národního divadla [online]. 2009‑02‑12 [cit. 

2009‑08‑11]. Dostupné na World Wild Web: <http://bozppo.vfn.cz/pozar.htm> 

obrázku z Internetu: HILLEWAERT, Hans. [cit. 2010-10-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons 
na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Equus_burchelli_2.jpg> 

 

Pro sestavení správně formulované citace je vhodné využít webové stránky www.citace.com.  

Citace se umisťují: 
- na konec vytvářeného materiálu, 
- na stejnou stránku v poznámce pod čarou, 
- v případě obrázků, grafů, schémat apod. přímo pod objekt. 

Při vytváření materiálů je nejlépe využívat vlastnoručně vytvořených materiálů, nebo takových, 
kde s poskytnutím souhlasu pro využití není problém (licence Creative Commons, Public Domain 
apod.) 

Dílo, které porušuje autorský zákon, nepřevezmeme! 

 

Autorská práva vytvářených děl 

Podle "Příručky pro příjemce podpory z OP VK" "je poskytovatel (ČR, MŠMT, Moravskoslezský kraj) 
oprávněn předané produkty uchovávat, využívat, zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezplatně, a to 
v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu. Příjemce je povinen umožnit volné využití 
těchto produktů". 

Vytvářené materiály budou pod licencí "Creative Commons", kterou budeme dávat souhlas s šířením 
díla za podmínky, že bude uveden autor, dílo nebude užíváno komerčně a do díla nelze zasahovat ani 
ho nijak neupravovat (musí být šířeno v nezměněné podobě). 

Každé dílo bude obsahovat na prvních stranách informaci o autorovi, pro koho je dílo určeno, na 
základě čeho a čí podpory bylo vytvořeno a licenční ujednání.  

Vzor: 

 

Příručku Cvičebnice stavební mechaniky vytvořila Ing. Karla Labudová, vyučující odborných 
předmětů na Střední průmyslové škole stavební, Opava, příspěvková organizace. 

Příručka je určena pro výuku předmětu "Stavební mechanika"  
na středních odborných školách stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví  

a je v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. 
 

 
Vytvořeno v rámci projektu OP VK "Stavebnictví 21", reg. č. CZ.1.07/1.1.24/01.0110,  

a za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 
 

 



Cvičebnice stavební mechaniky, jejímž autorem je Ing. Karla Labudová, podléhá licenci 
Creative Commons Uveďte autora

Publikace neprošla jazykovou kontrolou.

Kontaktní osoba a pomoc 

Autorem dokumentu a kontaktní osobou pro tuto problematiku je Mgr. Ivo Rychtar, M: 734 423 444, 
E: ivo.rychtar@spsopava.cz, ivo.rychtar@email.cz. 

Kontaktní osoba: 

− pomůže s výběrem nejvhodnějšího typu pro výukový materiál,

− poskytne technickou pomoc při vytváření materiálu,

− konzultuje problematiku autorských práv,

− pomůže při citacích, 

− poskytne vzory a originální soubory povinných prvků.

 

Autorská práva: 

 
 

 
Cvičebnice stavební mechaniky, jejímž autorem je Ing. Karla Labudová, podléhá licenci 

Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.
 

Publikace neprošla jazykovou kontrolou. 
 

zima 2012 
  

 

Autorem dokumentu a kontaktní osobou pro tuto problematiku je Mgr. Ivo Rychtar, M: 734 423 444, 
ivo.rychtar@spsopava.cz, ivo.rychtar@email.cz.  

pomůže s výběrem nejvhodnějšího typu pro výukový materiál, 

poskytne technickou pomoc při vytváření materiálu, 

konzultuje problematiku autorských práv, 

iginální soubory povinných prvků. 

Cvičebnice stavební mechaniky, jejímž autorem je Ing. Karla Labudová, podléhá licenci 
Nezasahujte do díla 3.0 Česko. 

Autorem dokumentu a kontaktní osobou pro tuto problematiku je Mgr. Ivo Rychtar, M: 734 423 444, 


