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Seznam zdrojů

Jednotlivé zdroje můžete vložit do části Zdroje (u šablony pro text verze 1.0 do části Doporučená
literatura). Na tyto citace se můžete odkazovat, ať už pomocí Křížových odkazů s nastavením: Typ
odkazu – Číslovaná položka, a Vložit odkaz na – Číslo odstavce (bez kontextu), nebo přímým zápisem.
Citace zdroje může být uvedena i u samotného prvku, ale není doporučena. Pokud možno volte
jednotný zápis pro celý dokument.
Níže naleznete příklady, jak citovat obrázek, video či jiný prvek v textu ODZ.

Seznam zdrojů je uveden v úvodní části šablony materiálu ODZ:

Zdroje
[1] Tady bude uvedeny jiné zdroje, např. literatura
[2] Autor Sting, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socrates_Louvre.jpg, toto dílo podléhá licenci
Creative Commons BY-SA 2.5
[3] Autor
Bnslamb,
BergensBanen
minutt
for
minutt
HD
(Full
video),
https://www.youtube.com/watch?v=z7VYVjR_nwE, toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY
4.0.
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Obrázek s licencí Creative Commons BY-SA 2.5
styl eSouborObrazek
stažení a uložený do
složky „image“

Varianta A (doporučená):
obr1.jpg
1. Sókratés, athénský filosof [2]

styl ePopisekObrazek
styl eSouborObrazek
stažení a uložený do
Varianta B:

složky „image“

obr1.jpg
1.
Sókratés,
athénský
filosof.
Autor
Sting,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Socrates_Louvre.jpg, toto dílo podléhá licenci Creative
Commons BY-SA 2.5
styl ePopisekObrazek
Zarovnání popisku není
důležité.
V případě, že je obrázek šířen pod licencí Creative Commons BY nebo BY-SA je zapotřebí, aby byl
řádně citován zdroj. To učiníte tak, že se na konci popisku odkážete na seznam zdrojů. A kompletní
citaci zdroje obrázku uvedete do seznamu Zdrojů v úvodní části ODZ (varianta A). Nebo zvolíte
variantu B, kdy vepíše kompletní citaci do popisku obrázku.
Soubor licence.xlsx:
- vždy bude uveden i do souboru „licence.xlsx“, který je součástí ODZ.
číslo objektu

typ objektu

název souboru

zdroj, URL

licence

1

obrázek

obr1.jpg

https://commons.wikimed
ia.org/wiki/File:Socrates_
Louvre.jpg

CC BY-SA
2.5

V případě licence CC nižší verze než 4.0 je potřeba do citace (za autora) uvést i název díla, pokud
je dostupný. Při licenci CC 4.0 není název díla potřeba uvádět.
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Obrázek bez definované licence

https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/1/590x/Westminster-Bridge-london-news883592.jpg
styl eSouborObrazek
2. Westminster Bridge
styl ePopisekObrazek
Tento obrázek se nebude v ODZ zobrazovat, ve finální podobě ODZ bude uveden pouze odkaz.
Takovýto obrázek nemusíte uvádět v seznamu licencí. U těchto obrázků je riziko, že obrázek nebude
v budoucnu dostupný. Odkazy, které lze takto šířit musí být veřejně dostupné (bez přihlášení) a na
legální díla – zjevně neporušující něčí práva, např. nelegální kopie filmů apod.
Tímto způsobem se odkazujete na obrázky, které nemají licenci kompatibilní s licencí Creative
Commons BY-SA 4.0. Zjednodušeně řečeno, jedná se o obrázky, které nemají licenci CC BY, CC
BY-SA nebo CC0 (public domain). Vaše vlastní obrázky, které zahrnete do materiálu ODZ budou
šířeny a zveřejněny s licencí CC BY-SA 4.0.

Soubor licence.xlsx:
- odkaz ani obrázek nebude uveden v souboru „licence.xlsx“.
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Video na platformě YouTube s licencí „YouTube“
styl eSouborVideo

https://www.youtube.com/watch?v=IW22_OnpS5Y
1. Slovní zásoba ve zdravotnictví
styl ePopisekVideo
Video vždy uvedete včetně licence i v souboru licence.xlsx. Pokud video má licenci YouTube není
jej možné přímo začlenit do materiálu ODZ (materiál, jako celek bude šířen s licencí Creative
Commons BY-SA 4.0). Na video bude vytvořen v ODZ odkaz vedoucí na stránku YouTube s tímto
videem. V popisku videa ani ve Zdrojích není potřeba citovat zdroj.
Toto platí i pro videa mimo platformu YouTube. V případě, že na jiné platformě nemůžete
jednoznačně identifikovat licenci videa, uveďte do příslušeného pole ve sloupci Licence „neznámá“.
Soubor licence.xlsx:
- vždy bude uvedeno do souboru „licence.xlsx“, který je součástí ODZ.
číslo objektu

typ objektu

1

video

název souboru

zdroj, URL

licence

https://www.youtube.com
/watch?v=IW22_OnpS5Y

licence
YouTube
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Video na platformě YouTube s licencí CC BY

Varianta A (doporučovaná):

styl eSouborVideo

https://www.youtube.com/watch?v=z7VYVjR_nwE
2. Cesta vlakem Bergen–Banen [3]
styl ePopisekVideo
Varianta B:
https://www.youtube.com/watch?v=z7VYVjR_nwE
2. Cesta vlakem Bergen–Banen. Autor Bnslamb, BergensBanen minutt for minutt HD (Full video),
https://www.youtube.com/watch?v=z7VYVjR_nwE, toto dílo podléhá licenci Creative Commons
BY 4.0.
styl ePopisekVideo
Obdobně jako u obrázku s licencí Creative Commons, je potřeba citovat autorství, dle požadavků
licence, i u videí (a dalších prvků).
Toto platí i pro videa mimo platformu YouTube. V případě, že je licence videa jednoznačně
identifikovatelná, uveďte licenci do příslušného pole ve sloupci Licence.
Soubor licence.xlsx:
- vždy bude uvedeno do souboru „licence.xlsx“, který je součástí ODZ.
číslo objektu

typ objektu

2

video

název souboru

zdroj, URL

licence

https://www.youtube.com CC BY 4.0
/watch?v=z7VYVjR_nwE

V případě licence CC nižší verze než 4.0 je potřeba do citace (za autora) uvést i název díla, pokud
je dostupný. Při licenci CC 4.0 není název díla potřeba uvádět.
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Shrnutí

Pokud se na prvek odkazujete jen prostřednictvím internetové adresy, tzv. URL, uvádět (citovat) zdroj
nemusíte. Nemusí být uveden ani v souboru licencí (licence.xlsx). Výjimka platí u videí, kde musíte
uvést licenci, i když uvádíte jako „soubor“ pouze URL adresu videa – např. URL na stránku YouTube.
Videa z distribučních platforem (včetně YouTube) nestahujte, pokud to sami nenabízí. Předejdete tak
porušení licenčních podmínek dotyčných služeb.
Pokud by šlo o video, zvuk, animaci či cokoliv jiného přebíraného s licencí Creative Commons BY
nebo BY-SA, je potřeba vždy v OZD dílo citovat (uvést autorství dle požadavků licence). To je základ
použití díla s licencí Creative Commons. Právě ta zkratka „BY“ v licenci znamená uvést autorství.
V ODZ není možné přímo použít jiné licence Creative Commons než varianty BY, BY-SA a případně
CC0 (tzv. public domain). Pokud chcete využít i jiné zdroje musíte se na ně odkázat pouze
prostřednictvím URL, kdy uživatel bude přesměrován z ODZ na tuto externí stránku. Avšak i tyto
URL budou stylem eSouborObrazek, eSouborVideo, eSouborZvuk apod.
Přebírané interaktivní prvky na jiných stránkách (i Vámi vytvořené) budou vždy jen odkazem a
uživatel bude přesměrován na externí stránku. I tyto URL musí být stylem eSouborAktPrvek.

