Vyšší odborná škola zahradnická a St ední zahradnická škola, M lník

Projekt SIPVZ
Tvorba a využití výukových materiál v elektronické podob
Zkušenosti z realizace projektu
I. Využití výukových materiál v elektronické podob
Využití výukových materiál v elektronické podob v b žných t ídách bylo ešeno
nákupem notebooku, dataprojektoru a p enosné projek ní plochy.
Za p ínosné pro všechny školy považujeme zjišt ní, že existuje dataprojektor InFocus
LP 600, vybavený tzv. LitePortem. Ten umož uje promítat obrázky formátu JPG p ímo
z USB Flash memory, tj. bez použití po íta e.
Po propojení projektoru na USB port lze tla ítky Previous / Next dálkového ovlada e
postupovat mezi snímky PowerPointové prezentace.

II. Tvorba výukových materiál v elektronické podob
V rámci projektu jsme vytvo ili program Krásná zahrada a videofilm Štíhlé v eteno
jabloní. Program Krásná zahrada vznikl úpravou CAD programu Sadovnická projekce.
Informace o tomto programu, jeho demoverze a prezentace p edvád jící hlavní funkce
programu je na našich stránkách www.zas-me.cz. Program byl upraven tak, aby co nejlépe
vyhovoval pro výuku nejen na zahradnických školách, ale i pro výuku nap . p írodopisu nebo
pro zájmovou innost na základních a st edních školách.
Studenti si v p doryse navrhnou kompozici okrasné zahrady. P i návrhu používají panely
nástroj a databanku rostlin. Výsledek si mohou prohlédnout v prostorovém zobrazení.
Mohou si také prohlédnout zahradu po zadaném po tu rok (r st d evin), barevné zm ny
v pr b hu roku a zastín ní v libovolnou denní a ro ní dobu.
V rámci projektu byla p epracována databanka rostlin, dopln na novými kresbami
a fotografiemi. P epracování databanky rostlin pro výukové ú ely umož uje využít program
i ke studiu a zkoušení. V programu je nápov da, p íru ka v elektronické podob vhodné
k tisku a ukázky projekt .
V souladu s metodikou poskytne autor poskytovateli bezúplatnou licen ní smlouvu
s oprávn ním poskytovatele ud lit licenci k bezplatnému užívání formou podlicen ní smlouvy
i t etím osobám. Vzhledem k tomu, že program byl odvozen ze Sadovnické projekce, jejímž
vývojem autor Karel Rys strávil mnoho tisíc hodin, bude tato licence omezena jen na školy
nebo školská i vzd lávací za ízení pro nevýd le né užití ke své vnit ní pot eb . Uživatelé se
p i objednávce zaváží k respektování licen ních podmínek. Program je možné si objednat za
režijní cenu 100 K .
Videofilm Štíhlé v eteno jabloní jsme vytvo ili s použitím stávajícího vybavení kamerou
i st ihovým SW. Videofilm je k dispozici ve formátu WMV na našich stránkách
www.zas-me.cz, pro zájemce i na kazet VHS nebo DVD za režijní cenu 100 K .

III. P evod do elektronické podoby - digitalizace
Technické ešení využívá b žn dostupný HW a SW.
Digitalizace obrázk : pro rozm ry do A4 scanner, v tší rozm ry digitální fotoaparát. Pro
digitalizaci velkého množství diapozitiv je vhodný nap . scanner Canon 9950F. Ten sejme
najednou 12 diapozitiv v ráme cích nebo 5 proužk kinofilmu po 6 snímcích a rozd lí je na
jednotlivé snímky.
Digitalizace audio: výstup z magnetofonu nebo gramofonu p ipojíme na vstup zvukové
karty. K záznamu p ípadn úprav digitalizovaného zvuku posta í freeware, nap .
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Audiograbber nebo Audacity. Za pomoci t chto program lze audiozáznamy komprimovat,
nap . do formátu MP3.
Digitalizace video: k digitalizaci lze použít TV kartu, grafickou kartu VIVO (Video IN, Video
OUT), digitální kamera s analogovým vstupem nebo spec. digitaliza ní (grabovací)
p evodník.
My používáme kameru Canon MV 830i s analogovým vstupem a SW Pinnacle Studio 9 Plus

Problematika autorských práv
Jedná se o složitou problematiku, ke které zatím neexistuje jednozna ný výklad. N které
materiály k autorskému zákonu jsou na: http://www.e-gram.cz/Vyukove_materialy.htm
Dále uvádíme vý atky z AZ . 121/2000 Sb., které považujeme za významné ve školství.
Pro použití digitalizovaných výukových materiál je dle našeho názoru d ležitý § 37 odst. 2.
§ 2 Dílo (1) P edm tem práva autorského je dílo literární a jiné dílo um lecké a dílo
v decké, které je jedine ným výsledkem tv r í innosti autora (je statisticky vylou eno, že
by dv osoby vytvo ily totéž dílo nezávisle na sob ) a je vyjád eno v jakékoli objektivn
vnímatelné podob v etn podoby elektronické, trvale nebo do asn , bez ohledu na jeho
rozsah, ú el nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjád ené e í
nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebn dramatické, dílo choreografické
a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjád ené postupem podobným fotografii, dílo
audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malí ské, grafické a
socha ské, dílo architektonické v etn díla urbanistického, dílo užitého um ní a dílo
kartografické.
U po íta ového programu, databází a fotografií sta í ke vzniku ochrany pouze p vodnost
(§ 2 odst. 2)
§ 27 (1) Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova
života a 70 let po jeho smrti.
§ 30 (1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní pot ebu; to
neplatí pro zhotovení rozmnoženiny po íta ového programu i elektronické databáze ...
§ 31 Citace Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) cituje ve svém díle v od vodn né mí e vý atky ze zve ejn ných d l jiných autor ,
b) za adí do svého samostatného díla v deckého, kritického, odborného nebo do díla
ur eného k vyu ovacím ú el m, pro objasn ní jeho obsahu, drobná celá zve ejn ná díla,
c) užije zve ejn né dílo v p ednášce výlu n k ú el m v deckým nebo vyu ovacím i
k jiným vzd lávacím ú el m; vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo
anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na ve ejnost, a dále název díla
a pramen.
§ 35 Užití díla v rámci ob anských a náboženských ob ad , v rámci školních p edstavení
a užití díla školního
(2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nevýd le n užije dílo p i školních
p edstaveních, v nichž ú inkují výlu n žáci, studenti nebo u itelé školy nebo školského i
vzd lávacího za ízení.
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské i vzd lávací za ízení,
užije-li nevýd le n ke své vnit ní pot eb dílo vytvo ené žákem nebo studentem ke
spln ní školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke
škole nebo školskému i vzd lávacímu za ízení (školní dílo).
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§ 37 Užití díla rozmnožováním a rozši ováním rozmnoženin
(1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv a jiné nevýd le né školské,
vzd lávací a kulturní za ízení, zhotoví-li rozmnoženinu díla pro své archivní a konzerva ní
ú ely.
(2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) zhotoví p i užití díla do asnou nebo náhodnou rozmnoženinu díla v elektronické
podob , která nemá samostatný hospodá ský význam, jejímž ú elem je umožnit
snadn jší využití díla, a jejíž zhotovení je nedílnou a nezbytnou sou ástí technologického
postupu zp ístupn ní díla, v etn takové rozmnoženiny, která umož uje ú inné fungování
p enosového systému,
Citace z: http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=103621&CAI=2842
Zve ejní-li nap . u itel na www stránkách školy u ební text, který je autorským dílem, pak
je tento text v plném rozsahu chrán n autorským zákonem, žáci i jiní zájemci mají bez
souhlasu vyu ujícího – autora pouze právo užít jej pro svou vlastní osobní pot ebu (tedy nap .
ke studiu) nebo v p ípadech, kdy tak výslovn stanoví zákon (nap . citace).
Bez souhlasu autora tak není ani možné, aby si nap . škola po ídila záznam televizního
vysílání na videokazetách a následn ho zp ístup ovala žák m i jiným osobám ve
spole enské místnosti.
Vypálení hudebního CD nebo DVD s filmem není porušením autorského práva, pokud tak
iním pouze pro sebe (tedy vlastní osobní pot ebu), nikoli však již nap . pro spolužáky. Stejn
tak není porušením autorského práva, pokud si po ídím tiskovou rozmnoženinu (nap . lánku)
faxem nebo si ji nechám po ídit ve školní knihovn na kopírce, volným užitím již však není,
pokud po ídím kopie lánku pro všechny spolužáky.
Ani pro vlastní osobní pot ebu si však nesmím po ídit rozmnoženinu po íta ového
programu nebo elektronické databáze.
Vypálené CD, které si po ídím pro sebe, nemohu následn ani jinému prodat i darovat.
K digitalizaci jako jednomu ze zp sobu užití (rozmnožování ve smyslu § 13) již existujícího
autorského díla je t eba svolení autora.
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