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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím multimediálních technologií, které jsou 

dnes používány v mnoha odvětvích. První kapitola popisuje a vyhodnocuje, jakými 

metodami je možné se prezentovat, aby bylo dosaženo největšího účinku. Dále je shrnuto, 

jaký význam mají multimediální technologie v dnešním světě a případně v budoucnosti. 

V následující kapitole jsou popsány nejdůležitější projekty, kterými se zabývá laboratoř 

ILAB RFID nacházející se na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. 

V poslední části práce se nachází použité prostředky a metody využité pro tvorbu 

prezentačních videí, včetně postupu při jejich vytváření.  
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Annotation 

This thesis deals with the use of multimedia technologies that are nowadays used 

in many fields. The first chapter describes and evaluates what kind of methods can be used 

to present oneself in order to achieve maximum impact. Then the effect of multimedia 

technology is summarized in today´s world and also possibilities for the future development. 

In the next chapter there are described the most important projects of ILAB RFID which is 

located at the VSB - Technical University of Ostrava. The used means and methods for the 

creation of the video presentations are mentioned in the last part of the thesis. This part also 

includes the procedure for their creation. 
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Úvod 

V současné době se na trhu snaží prosadit velké množství nových, ale i stávajících 

firem, které mnohdy neví, jakým způsobem se prezentovat. Tento fakt může mít někdy i 

fatální následky, například při špatně zvolené reklamě na produkt, který si později nikdo 

nekoupí, což vede ke značným finančním ztrátám. Aby se předešlo takovýmto nepříznivým 

vlivům, je dobré vědět kdy a v jakých médiích se prezentovat. K těmto účelům mohou 

posloužit reklamní agentury, jejichž úkolem je sestavit reklamu tak, aby zaujala cílového 

zákazníka a tím zvýšila zájem o produkt či službu. 

Mnoho firem či společností někdy nezakládá svou značku na kvalitním produktu 

nýbrž na reklamě, do které investuje nemalé finanční částky. Jelikož permanentním 

finančním přínosem pro firmu či společnost je stálý zákazník, popřípadě klient, je 

samozřejmě dobré šířit povědomí o značce pomocí reklamy, ale hlavně prostřednictvím 

kvalitního produktu nebo služby, který zákazník vyžaduje. Při splnění této podmínky je pak 

spokojenost jak na straně zákazníka, tak na straně výrobce. 

Cílem bakalářské práce je vytvořit 2 prezentační videa o ILAB RFID laboratoři, 

která se nachází na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a 1 video o samotné 

RFID technologii, kdy tato technologie je vysvětlena prostřednictvím popisu laboratoře. 

Začátek práce bude zaměřen na způsoby, jakými je možné se prezentovat, včetně 

výhod a nevýhod těchto metod. V další části bude popsáno, jaký mají význam multimediální 

technologie v dnešním světě, či jakým směrem by se mohly ubírat do budoucna. Poté bude 

popsána laboratoř ILAB RFID a její hlavní projekty, kterými by se měla prezentovat. 

V závěru práce budou popsány hardwarové a softwarové prostředky, které byly použity pro 

natočení videí, včetně postupu tvorby těchto videí.  
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1 METODY PREZENTACE 

V dnešní době plné moderních technologií existuje mnoho možností, jak 

prezentovat, popřípadě jak se na trhu zviditelnit. Vzhledem k velkému počtu metod 

prezentace či reklamy je vhodné dbát na správný výběr určité metody, a to zejména podle 

toho, komu je zvolená prezentace určena. Také je velmi důležité si uvědomit, že každá forma 

prezentace má své výhody i nevýhody a nese s sebou určité zákonitosti, kterých je potřeba 

se držet pro získání maximálního užitku.  

1.1 Venkovní reklama 

Pod pojmem venkovní (resp. outdoor) reklama si většina lidí vybaví billboardy, 

citylight vitríny na zastávkách, bigboardy, megaboardy, reklamní plachty, návěsné štíty, 

polepy zastávek či laviček, reklamy na dopravních prostředcích a světelné reklamy, kolem 

kterých se pohybuje velké množství lidí. [1] 

Na venkovní reklamu je nahlíženo z různého úhlu pohledu, a proto existují 3 

rozdílné skupiny. První skupinou jsou zadavatelé, druhou reklamní agentury a tou třetí je 

skupina lidí, kterým je reklama určena, jinými slovy se jedná o potenciální zákazníky.  

Zadavatel chce vždy prezentovat výrobek nebo službu, ale mnohdy neví, co by jim daná 

reklama mohla přinést. Reklamní agentura je zodpovědná za realizování zákazníkových 

požadavků a to zejména na základě jejích zkušeností a expertních odhadů. Úkolem 

reklamních agentur je vytvořit originální návrh, který zaujme co největší okruh lidí. Tento 

návrh nemusí být jen líbivý, protože z praxe je dáno, že reklama, která nás zaujme 

v negativním smyslu, má mnohdy stejný účinek jako ta pozitivní. Lidé ji totiž mají 

v povědomí, mluví o ní a to je přesně cílem. [2] 

1.1.1 Výhody venkovní reklamy 

Outdoorové nosiče se instalují zpravidla na minimálně kalendářní měsíc, a proto 

jsou výhodné v tom, že působí pravidelně a dlouhodobě. Lidé často chodí kolem těchto 

reklam ráno do zaměstnání, stejně tak jako odpoledne ze zaměstnání a jsou jim tedy 

vystaveni většinou dvakrát za den. V tomto případě to tedy znamená vysokou četnost zásahu 

reklamním sdělením. Aby se značka dostala do povědomí, je důležité její pravidelné 
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opakování, přičemž pro tento účel se nejlépe hodí venkovní reklama, která zasáhne 

obrovskou skupinu obyvatelstva. 

Za zmínku také stojí obrovské reklamní plochy, které mnohdy mívají 3D nadstavbu, 

přitahují pozornost a tím pádem budují prestiž a image produktu nebo značky. Největší 

výhoda oproti reklamě v televizi, rozhlasu, internetu nebo tisku je ta, že venkovní reklamu 

nemůžeme ztlumit či nějak vypnout, proto je z hlediska investice zadavatele tento typ 

reklamy určitě přínosem. Venkovní reklama totiž působí nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. Další nespornou výhodou je možnost různorodého geografického umístění. Není 

problém si takto naplánovat reklamu celostátně anebo jen v místě prodeje, například 

v blízkosti prodeje produktu či nabídky služby, což může investorům několikanásobně zvýšit 

zisk. 

1.1.2 Nevýhody venkovní reklamy 

Je potřeba si uvědomit, že billboardy, zejména pak ty, které jsou umístěny u silnic, 

spatří kolemjdoucí jen na krátkou chvíli. Lidé tak mají mnohdy jen několik málo sekund na 

to, aby zaregistrovali celý obsah sdělení. Z toho je zřejmé, že pokud zahltíme reklamní 

plochu mnoha informacemi, odkazy či složitým grafickým zpracováním, reklama se 

absolutně mine účinkem. Účinnost plochy velice závisí na dobrém umístění. Tím je myšleno 

dát reklamu do přiměřené výšky a nejlépe tak, aby byla osvětlena, protože v zimních 

měsících bude špatně viditelná.  

Hlavní nevýhodou bývá v mnoha případech působení počasí a povětrnostních vlivů, 

ale poškození rovněž způsobují kolemjdoucí, a to hlavně v případě, že na reklamní plochu 

dosáhnou. 

Trh s venkovními reklamami nemá jednotný výzkum, proto lze jen těžko srovnávat, 

která reklamní plocha je rentabilnější či naopak. Potenciální zákazník reklamních agentur 

tedy nemůže mít žádnou představu o tom, jestli cena reklamní plochy je adekvátní či nikoli. 

[3] 
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1.2 Televizní reklama 

Další možnost, jak určitý výrobek či službu prezentovat je prostřednictvím televize, 

jedná se tedy o televizní reklamu (dále také TV reklama). Do tohoto typu reklamy musí 

zadavatel investovat velké množství peněz, avšak pomocí televize osloví největší počet 

diváků. „V České republice je však televizní trh značně omezený – v podstatě zadavatelé 

využívají tři hlavní televizní stanice – Nova, Prima, ČT1, v tomto pořadí mají také podíl na 

trhu reklamy.“ [4] 

Na druhou stranu je potřeba zmínit, že na televizním trhu také existují 2 druhy 

omezení reklamy a to kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní omezení spočívá v tom, že 

komerční televize (př. Nova, Prima) mohou odvysílat reklamy v délce maximálně 12 minut 

za hodinu. Vysílání reklam na veřejnoprávní stanici (př. ČT2, ČT Sport) nesmí překročit 

hranici 0,5% denního vysílacího času. Dále také na těchto kanálech v době od 19 do 22 hodin 

nesmí reklamy přesáhnout 6 minut během jedné hodiny. Kvalitativním omezením reklamy 

rozumíme zákaz reklamy na alkohol, zbraně, drogy, léky či tabákové výrobky. Existují 

obecná omezení, kde je přesně uvedeno, jaká reklama se nesmí objevit v televizi – jedná se 

o reklamy skryté, klamavé, podprahové apod. [5] 

1.2.1 Výhody televizní reklamy 

„Spojení obrazu se zvukem umožňuje předvést produkt, jeho funkční benefity, sdělit 

příběh, budovat image značky či přímo prodávat.“ [6] Televizní reklamy obsahují jak 

vizuální, tak zvukový efekt, což způsobuje vysokou zapamatovatelnost u širokého spektra 

veřejnosti. Televize sama o sobě je velice efektivní médium. Další výhoda TV reklam je 

velmi široké a komplexní pokrytí, protože v dnešní době je televize součástí obrovské 

většiny domácností. Za zmínku také stojí fakt, že průměrný divák stráví u televize průměrně 

3,5 hodiny denně, což umožňuje velice silný potenciál zásahu určitou reklamou. S širokým 

pokrytím televizí v dnešních domácnostech jsou spojeny nízké náklady v souvislosti s 

oslovením jednoho spotřebitele. [6], [7] 

1.2.2 Nevýhody televizní reklamy 

Televizní reklama je v konečných částkách velice nákladná. Pouze nákup 

reklamního prostoru se průměrně pohybuje v řádu milionů korun a dále nesmíme opomenout 
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produkční náklady na reklamní spot, které obvykle stojí stejné peníze. Za zmínku také stojí 

pozornost diváků, která je v určitých částech dne různá. Zařazení reklamy do reklamního 

bloku v hlavním vysílacím čase může způsobit pomíjivost reklamního spotu jako takového. 

Televizní reklamy je potřeba plánovat s velkým předstihem, protože nákup 

reklamních časů musí začít minimálně měsíc předem, než se samotná reklama vůbec začne 

vysílat. Co se týče cílových skupin, je těžké zasáhnout např. podnikatele či lidi s vysokým 

pracovním nasazením, kteří sledují televizi podstatně méně. [4], [6], [7] 

Za jednu z nevýhod můžeme také považovat výše uvedené typy omezení reklamy 

– kvantitativní a kvalitativní. 

1.3 Rozhlasová reklama 

Rozhlasová reklama je brána jako specifický formát reklamy. Největším rozdílem 

oproti jiným reklamním formátům je, že ji posluchač vnímá pouze sluchem a není vůbec 

spojena s vizualizací. Tato skutečnost způsobuje úplně odlišné vnímání reklamních sdělení 

a specifické podmínky rádiového trhu. „Pokud je reklama vysílaná v rádiu perfektně 

namluvená s citem pro rytmus a intonaci, je velmi vysoká šance, že si ji posluchači 

zapamatují.“ [8] 

1.3.1 Výhody rozhlasové reklamy  

Na rozdíl od televize či internetu, kde uživatel přepíná ze stanice na stanici nebo 

prohlíží jiné stránky, si své oblíbené rádio nechají zapnuté po delší časový okamžik, protože 

má každý svou oblíbenou stanici. Důležitým faktem je i chování posluchače během reklamy. 

V případě televize je totiž reklama brána jako určitá pauza a tudíž reklamu divák neshlédne, 

což je přesným opakem rozhlasu, kdy posluchač slyší reklamu několikrát denně. To vede 

k zapamatování si daného sdělení. 

Většina rozhlasových stanic působí na území regionu, proto je snadné zacílit 

reklamu na úzkou skupinu obyvatel. Tuto skutečnost využívají regionální firmy, které tím 

pádem neoslovují ty, kteří nejsou cílovou skupinou. S tím úzce souvisí i cílení reklamy dle 

životního (hudebního) stylu. Každé rádio je totiž zaměřeno na jiný hudební žánr, proto 

reklamou zasáhneme odlišnou skupinu lidí. [9] 
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„Rozhlas jako media typ je pružný a rychlý. Dokáže snadno a rychle nasadit spoty 

odpovídající denní době, či dnům v týdnu. Tím pádem je velmi vhodný pro akční nabídky, 

promo akce, slevy, dny otevřených dveří apod.“ [10] 

1.3.2 Nevýhody rozhlasové reklamy 

Jak již bylo zmíněno, reklama v rozhlase většinou pokrývá jen oblast regionu. Proto 

při širším pokrytí je nutno počítat se zvýšením nákladů na reklamu.  

Další nevýhodou je zákonné omezení, které dovoluje vysílat reklamní spoty dlouhé 

3 minuty v celorepublikových stanicích a 5 minut v regionálních stanicích. 

Jelikož je rozhlasová reklama jen zvuková a ne vizuální, musí být nasazena ve vyšší 

frekvenci. Přičemž musí být zohledněno to, jakým hlasem a intonací je reklama nahrána, 

protože při špatném zvolení těchto uvedených faktorů dochází k averzi. S tím souvisí fakt, 

že se reklamní spot v rádiu rychle „oposlouchá“, což má za následek takzvaný wear-out 

efekt, to znamená, že reklamní spot již posluchače nebaví a začíná jej obtěžovat, proto na 

něj může reagovat dokonce negativně. [7], [10] 

1.4 Tisková reklama 

I přes rychlost šíření aktuálního dění na internetu je denní tisk stále považován za 

hlavní zdroj aktuálních společenských událostí. Jako výhoda oproti internetovým 

informacím je vnímána mobilita papírového výtisku či pouhý zvyk lidí kupovat si noviny. 

1.4.1 Výhody tiskové reklamy 

Jednou z mnoha výhod je fakt, že lidé tráví čtením novin mnohem delší dobu oproti 

sledování televize, tudíž mají deníky či magazíny možnost předat mnohem podrobnější 

sdělení co se týče určité reklamy. Deníky se zpravidla rozdělují regionálně, proto mohou 

reklamy svým obsahem postihnout jednotlivě všechny možné regiony. 

Denní tisk si kupují čtenáři různých věkových kategorií, jedná se o rychlý a široký, 

masový zásah populace, tedy cílových skupin. Další výhoda reklam či inzercí v deníku je 

taková, že tyto reklamy můžeme umístit tematicky k určitým sekcím (např. inzeráty 
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pojišťoven do sekce Finance apod.) Stejně jako vhodné umístění lze ovlivnit i den, kdy bude 

reklama součástí novin (zde se jedná např. o filmové premiéry v určité dny). 

Mezi tiskové reklamy patří reklamy jak v denním tisku, tak v magazínech. 

Magazíny bývají obvykle spojeny s určitou tématikou, cílení reklamy je pak pro zadavatele 

velmi atraktivní. Pokud tedy do magazínu věnujícímu se motorismu vložíme inzerci s 

automobilovou tématikou, jen stěží se budeme potýkat se zásahem čtenářů s absolutně 

nulovým zájmem. Díky specializaci na určitou oblast je magazín považován za experta v 

dané problematice, tudíž reklama, která je zde umístěna má velkou šanci zaujmout a 

přesvědčit. Vysoká kvalita tisku či barevnost je další z mnoha výhod magazínů. Dá se říct, 

že kreativitě se meze nekladou. Reklamy můžeme inzerovat několika způsoby, od 

standardních formátů, přes vlepené či vložené objekty, až po různé omalovánky a podobně. 

Valná většina čtenářů ocení v magazínu různé přiložené vzorky, např. vůně, hračky, prací 

prášky, kosmetické přípravky atd. Zadavatelé tak mají možnost poskytnout lidem nový 

výrobek zdarma, přičemž pozitivní zkušenost s tímto výrobkem je pro člověka obrovským 

motivačním faktorem daný výrobek koupit. [11], [12] 

1.4.2 Nevýhody tiskové reklamy 

Denní tisk nedosahuje takové kvality tisku jako magazín a někdy vychází jako 

černobílé vydání. V denících nelze využít kreativity zadavatele, reklamy jsou spíše v 

standardizované formě, mnohdy i nebarevné. Mnoho čtenářů si vybírá noviny podle titulní 

strany, proto je zde reklama velmi drahá, či mnohdy přímo nemožná. Vzhledem k širokému 

věkovému spektru čtenářů není vhodné inzerovat cíleně (určitou skupinu lidí). 

Co se týče nevýhod tiskových reklam u magazínů, za zmínku stojí celkem nízký 

zásah jednotlivých titulů. Proto je nutné, aby zadavatel použil více magazínu, což je ovšem 

finančně náročnější. Dlouhé redakční uzávěrky nutí zadavatele plánovat inzerci na dlouhou 

dobu dopředu. Díky těmto uzávěrkám magazíny zpravidla neumí být aktuální, a tudíž je 

zcela obtížné navázat reklamu na aktuální dění ve společnosti. Tisková reklama není 

dlouhodobá záležitost, jelikož při více než jednom střetu s čtenářem, ztrácí inzerce čtenářovu 

pozornost. „Pokud nás inzerát zaujal, prostudujeme si jej a podruhé se k němu možná letmo 

vrátíme. Počtvrté už rozhodně nemá takový účinek jako poprvé. Mluvíme o kreativním 
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„wear-out“ efektu. Když plánujeme delší aktivity v tisku, je tedy vhodné mít k dispozici více 

tiskových vizuálů a střídat je (rotovat).“ [11] 

Magazíny nemají určenou horní mez počtu reklam v jednotlivém vydání, což může 

způsobit, že redakce kvůli inzerci rozšíří počet stran a určité vydání poté často budí dojem 

jako jedna velká reklama. [11], [12] 

1.5 Internetová reklama 

V dnešní době je téměř každý vlastníkem chytrého telefonu, notebooku či tabletu, 

čímž se stává neustálou součástí internetu, a proto je dobré toho využít z hlediska internetové 

reklamy. Poměrně často je slyšet: „Kdo není na internetu, jako by nebyl.“  

Podle Českého statistického úřadu jsou nejčastější činnosti vykonávané na internetu 

přijímání a posílání e-mailů, čtení on-line zpráv a vyhledávání informací o službách či zboží, 

proto se uživatel internetu nejčastěji setkává s reklamou u těchto vyjmenovaných činností. 

Nesmí být opomenuty ani sociální sítě, které využívají zejména mladší generace. 

Internet se neustálé rozvíjí, a proto je pro reklamu zcela jistě velkou budoucností. 

[13], [14] 

1.5.1 Výhody internetové reklamy 

Reklama na internetu, hned po reklamě v televizi a tisku, patří mezi třetí 

nejvyužívanější způsob reklamy. Velice přesné cílení a velký dosah přispívá k  umístění 

reklamy tam, kde se pohybuje velký počet uživatelů, které potřebujeme oslovit. Například 

dle věku, bydliště či zájmu zákazníka. Lidé na internetu vyhledávají vše, co je zajímá, či co 

aktuálně potřebují. Některé reklamní systémy na to umí reagovat a cíleně nabízí inzerci na 

produkty, které souvisí s obsahem, které konkrétní uživatel vyhledává a navštěvuje. 

Internetová reklama stojí o poznání méně než kupříkladu celostránková reklama 

v deníku či časopisu.  

Vysoká pružnost reklamy umožňuje reagovat na příliv zákazníků nebo dle potřeby 

kdykoli reklamu upravit nebo zastavit, což například v televizi, tisku nebo u venkovní 

reklamy nejde.  
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Jako jediná reklama má počítadlo zhlédnutí na jednotlivých webech. Podrobná 

analýza pak nabízí důkladný přehled například o tom, kolikrát se reklama zobrazila nebo 

kolik lidí na ni kliklo. Podle toho je pak webům vyplácena sjednaná finanční odměna, 

většinou za časové období. [13] 

1.5.2 Nevýhody internetové reklamy 

Internetová reklama je sice levná, ale pokud má být dobře zacílena, musí si 

zadavatel připlatit. Firmy, které nedisponují vysokým rozpočtem na marketingové aktivity, 

mnohdy vyberou nejlevnější řešení. To znamená, že koupí banner na levné webové stránce 

a tím jejich investice přijde vniveč, jelikož jim reklama nepřinese žádný užitek. 

Internetové stránky jsou dnes v mnoha případech zahlceny reklamou, 

vyskakovacími okny, bannery a nevyžádanou poštou. Uživatelé webových stránek si často 

instalují software, který tuto reklamu blokuje, přičemž snižují výdělky provozovatelům 

stránek. 

Další nevýhodou je využitelnost marketingových materiálů konkurencí, protože 

jsou prakticky k dispozici každému. Není pak problém zkopírovat obrázky, loga nebo 

dokonce i celé webové stránky a použít pro cizí účely nebo pošpinění dobrého jména 

společnosti. [15], [16], [17] 

1.6 Prezentace pomocí grafických aplikací 

V současnosti existuje na trhu velké množství aplikací, které umožňují vytvářet 

prezentace. Většina z nich rozděluje informace do jednotlivých snímků, které pak promítá 

posluchači za doprovodu komentáře přednášejícího. 

Prezentovat informace je možno i jinak než pomocí snímků. Stále častěji se na 

internetu objevují multimediální videonávody vytvořené pomocí aplikací jako Webinaria, 

ScreenToVideo, Camtasia, Jinx, a desítek dalších. Další možností prezentace je formou 

flashových videí například v programu Videoscribe.  

Někteří přednášející upustili od klasické snímkové struktury, čímž své myšlenky a 

vysvětlení kreslí pomocí jednoduchých obrázků, ikon a doprovodného heslovitého textu 
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pomocí nástrojů jako MyPaint, SmoothDraw, AutoDesk SketchbookPro, LectureScribe a 

dalších.  

Čím dál častěji se objevují prezentace formou myšlenkových map pomocí aplikací 

například iMindMap MindManager, NovaMind.  

Následující výčet si neklade za cíl uvést v současné době všechny dostupné nástroje 

pro tvorbu multimediálních prezentací. Slouží jen k vytvoření rámcového přehledu o 

existujících aplikacích. [18] 

1.6.1 Microsoft Office PowerPoint 

PowerPoint se začal používat v roce 1987 a stal se jedním z nejpoužívanějších 

nástrojů k tvorbě prezentací.  

„Původně byl vyvinut pro Apple pod názvem „Presenter“, společnost Forethought 

však koupil Microsoft a vytvořil z ní základ své grafické sekce. První oficiální verze 

PowerPointu vyšla v roce 1990 společně s operačním systémem Windows 3.0. Součástí 

balíku aplikací MS Office se potom stal až v roce 2000.“ [18] 

PowerPoint je součástí Microsoft Office Webapps (součást on-line úložiště 

Microsoftu SkyDrive), což jsou on-line služby, které umožňují sdílet prezentace a tím 

spolupracovat s dalšími uživateli na vytváření stejné prezentace, ať už pomocí aplikace nebo 

prostřednictvím prohlížeče.  

Asi největší nevýhodou je poměrně vysoká cena jak pro obchodní využití, tak pro 

využití ve školách. Verze pro domácnosti jsou však za přijatelnější cenu. [18] 
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Obr. 1 Uživatelské rozhraní Microsoft Office PowerPoint 2013 

1.6.2 Apple Keynote 

Keynote je, co se týče uživatelské přívětivosti a úhlednosti výstupů, ve výsledku 

stejný jako PowerPoint, s rozdílem, že je od firmy Apple. Aplikace vznikla v roce 2003 a je 

dostupná pouze na platformě iOS na rozdíl od PowerPointu, který funguje jak ve Windows 

tak iOS. 

Keynote je součástí balíku kancelářských aplikací iWork a je vyvíjen pro operační 

systém OS X a další zařízení. [18] 
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Obr. 2 Uživatelské rozhraní Apple Keynote [26] 

1.6.3 OpenOffice.org Impress 

Impress je editor pro vytváření prezentací, který je součástí balíku aplikací 

OpenOffice.org. Nemá tak propracované animace, grafiku nebo přechody snímků, ale 

dokáže konkurovat MS PowerPoint a Apple Keynote, protože se jedná o open source verzi, 

která je zcela zdarma.  

Prezentaci v Impress lze uložit jako soubor s příponou .swf (formát pro zobrazení 

animované vektorové grafiky) a přehrát jej tak v jakémkoliv počítači pomocí přehrávače pro 

Flash. [18] 
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Obr. 3 Uživatelské rozhraní OpenOffice Impress [27] 

1.6.4 Google Prezentace 

Google Prezentace, které spadají pod Disk Google jsou dnes víceméně standardem 

pro on-line kancelářské aplikace. Největší předností je simultánní spolupráce při tvorbě 

prezentace a její následné sdílení s ostatními uživateli. Aplikace je přístupná zdarma a 

odpadá nutnost instalace, protože veškerá práce pak probíhá pomocí prohlížeče. Změny, 

které provede uživatel v prezentaci, jsou ihned ukládány na uložiště Disk Google.  

Google Prezentace se stává nevýhodnou v případě pomalého připojení na internet, 

anebo slabého hardwarového vybavení počítače. Proto je lepší v této aplikaci vytvářet 

jednodušší prezentace. Při nahrání většího množství dat (většinou obrázků) do prohlížeče se 

totiž zpomaluje práce v něm. [18] 
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Obr. 4 Uživatelské rozhraní Google Prezentace 

1.6.5 Prezi 

Prezi byla uvedena na trh v roce 2009. Jedná se o online službu, která je zdarma, 

ale je omezena velikostí obsahu do 100 MB. Prezi využívá principu zaostřování obsahu, 

takzvaný Zooming User Interface. Díky tomu tato aplikace vytváří zajímavější prezentace a 

posouvá tak obsah na vyšší úroveň, který je pak pro posluchače zajímavější než klasická 

snímková prezentace. Pro Prezi platí podobné problémy a omezení jako pro Google 

Prezentace. 

Prezi je zdarma online s možností využití 100 MB uložiště, ale všechny nahrané 

prezentace jsou volně přístupné ostatním uživatelům on-line. Za 59 dolarů na rok si může 

uživatel koupit 4GB uložiště a mít své prezentace soukromé. Nebo za 159 dolarů na rok 

stáhnout off-line editor pro operační systém Mac či Windows s neomezeným uložištěm on-

line. [18] 
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Obr. 5 Uživatelské rozhraní Prezi  
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2 VÝZNAM MULTIMEDIÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

V DNEŠNÍM SVĚTĚ 

Jak už název napovídá, pojem multimédia znamená integraci různých forem médií, 

jako jsou text, grafika, zvuk, video, statické snímky, animace, atd. Například prezentace, 

které zahrnují zvukové stopy a videoklipy jsou považovány za multimediální.  

Multimédia lze obecně kategoricky rozdělit na lineární a nelineární. Lineární obsah 

postupuje bez jakéhokoliv ovládání divákem, jako je například snímková prezentace, video 

na internetu či reklama v televizi. Naopak nelineární využívá interaktivitu s divákem, tudíž 

může průběh řídit svými vlastními rozhodnutími. Typickým příkladem jsou počítačové hry.  

[19] 

Často jsou multimediální technologie spojovány s interaktivitou. Znamená to, že 

uživatel aktivně ovládá stroj nebo technologické zařízení. Většinou platí, že cokoliv je 

interaktivní, je také zábavné, proto se interaktivity nejvíce využívá ve školství a vzdělávání 

obecně, ale i například v počítačových hrách. 

Jak bylo popsáno v předešlé kapitole, jako multimédia lze brát různé druhy reklam, 

hlavně internetové a televizní. V dnešní době je člověk, ačkoli si to neuvědomuje, zahlcen 

reklamami. Jako příklad může posloužit běžný pracovní den člověka, kdy je reklamou 

doprovázen prakticky celý den. Ať je to billboard po cestě do práce, následně reklama v rádiu 

či na internetu po dobu pracovní doby nebo pak v domácnosti reklamní bloky při sledování 

televize. Otázkou je, do jaké míry jsou neustálá reklamní sdělení snesitelná a únosná. 

Nejlepším řešením je udělat reklamu či prezentaci ať už produktu nebo služby tak, ať si ji 

kdokoliv pustí z vlastní iniciativy, a ještě se u toho nejlépe pobaví anebo přiučí. Z tohoto 

důvodu je na místě co nejlépe využít multimediální technologie, aby k tomuto efektu došlo. 

V dnešní době se veškeré činnosti začínají přesouvat či spojovat s internetem, a proto je 

dobré se prostřednictvím něho zviditelnit, čímž se stále více dostává do povědomí pojem 

virální video. Jsou to většinou krátké a vtipné spoty, které si lidé posílají prostřednictvím 

sociálních sítí a tím nenásilně posilují značku. Jejich šíření připomíná šíření viru, proto se 

jim říká virální.  

Další možností jak v moderním světě uspět z hlediska prezentování se může být 

propojení výše zmíněných technologií s virtuální nebo rozšířenou realitou. Virtuální realita 
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není už delší dobu technologií budoucnosti, ale technologií přítomnosti. Tato technologie 

lidem umožňuje integrovat se do simulovaného prostředí a tím vytvořit iluzi skutečného 

světa, prostřednictvím speciální helmy nebo brýlí. Člověk si může zábavnou formou ve 

virtuální realitě promítnout například produkt, na který viděl reklamu a zaujal ho. Tato 

technologie ale může sahat ještě výše. Nejde jen o prezentaci výrobku, ale je možno 

zákazníkovi, například cestovní kanceláře, zprostředkovat prohlídku vybrané destinace 

pomocí virtuální nebo rozšířené reality. Takových příkladů jak přilákat zákazníky je 

nespočet. 

Samozřejmě multimediální technologie a virtuální realita nemají uplatnění pouze 

v reklamním a marketingovém sektoru. Obrovské využití lze najít v medicíně, výzkumu, 

zábavním průmyslu a dalších. Neustálý rozvoj těchto technologií tak vytváří stálé nové 

možnosti.  
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3 ANALÝZA OBJEKTU PREZENTACE 

Objektem prezentace je mezinárodní RFID laboratoř (dále ILAB RFID) na Vysoké 

škole báňské -Technické univerzitě Ostrava (dále VŠB-TUO), která se zabývá vývojem a 

výzkumem v oblasti Auto-ID technologií na různých projektech, které jsou uvedeny níže v 

podkapitolách. ILAB RFID je zaměřena především na oblast automobilového průmyslu a 

bezpečnosti, kde je tato technologie brána jako velice užitečná. Intenzivní spolupráce je 

rozvíjena s Fakultní nemocnicí Ostrava, konkrétně s krevním centrem, která je partnerem 

laboratoře. Důraz je kladen nejen na celoevropskou, ale i celosvětovou spolupráci, proto je 

ILAB RFID partnerem laboratoře organizace GS1 ČR a spolupracuje se zahraničními 

univerzitami, jako jsou Dongguk University, Massachusetts Institute of Technology, Kyushu 

University ve Fukuoce, Keio University, Žilinská univerzita v Žilině, Technická univerzita 

v Košiciach nebo České vysoké učení technické v Praze. 

ILAB RFID se zabývá také virtuální a rozšířenou realitou. Spolupracovala na 

testování a vývoji systému pro měření času závodníků a realizovala jejich funkčnost na 

extrémním závodě 24 hodin kolem Olešné. Nabízí například testování technologií, 

vystavování certifikátů, návrh nových standardů pro využití RFID technologií, konzultační 

činnost, systémovou analýzu, školení a workshopy pro uživatele. [20] 

3.1 Projekt „hasiči“ 

Projekt je neformálně mezi účastníky nazýván „Hasiči“, přesný název však zní: 

Vývoj systému identifikace, evidence a kontroly ochranných pracovních pomůcek 

Hasičského záchranného sboru ČR pomocí RFID technologie. Tento projekt byl řešen 

v rámci druhé výzvy programu Alfa Technologické agentury ČR.  

Předmětem výzkumu, který prováděla firma GABEN ve spolupráci s laboratoří 

ILAB RFID společně s dalšími partnery, bylo označení všech položek záchranářské výstroje 

a výzbroje elektronickými značkami (tagy) a sledování jejich pracovního vytížení a 

životního cyklu.  

Hasičský oděv má za úkol chránit celé tělo od krku až po chodidla před plamenem, 

sálavým teplem, kapalnými chemikáliemi a vodou. Důležité je, aby poskytoval hasiči 
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dostatečný komfort. Samozřejmostí je také kladení vysokých funkčních požadavků 

z legislativního prostředí a norem, ale také od budoucích uživatelů obleků z řad hasičů.   

Hasičská výstroj je označovaná RFID tagem, který musí odolat nejen podmínkám 

při zásahu, ale i při průmyslovém praní a sušení ve stovkách cyklů. Vhodné umístění a 

provedení tagu je předmětem samotného vývoje a výzkumu. Tag musí být umístěn tak, aby 

byl chráněn před poškozením zvenčí, ale také aby ho nepřekrývala žádná součást výzbroje 

a tím byla jeho čitelnost maximální. 

 

Obr. 6 Funkční prototyp hasičského obleku 

„Každé použití při výcviku a zásahu je zaznamenáno do společné databáze, 

samozřejmě včetně osoby, které je vybavení přiděleno. Stejně tak se automaticky 

zaznamenává praní, impregnace, sušení a opravy, či jiný zásah na výzbroji. Velitel jednotky 

tak má k dispozici kompletní přehled o stavu výstroje a výzbroje a může jednoduše zabránit 

situacím, kdy by hasič vyrazil do akce s nekompletní výbavou nebo s poškozeným kusem. V 

případě ztráty, poškození či záměny je nutné nalézt osobu, které byla tato služební výstroj 

přidělena a provést nápravné opatření.“ [21] 

Součástí výzkumu bylo i navržení funkčnosti celého systému, včetně databáze a 

čtecích zařízení. Zde je v praxi testován kombinovaný způsob statických a mobilních čteček. 
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Statická čtečka je umístěna na východu z výstrojního skladu v podobě rámové antény, která 

načte všechny součásti výzbroje a výstroje procházejícího hasiče. Tím se okamžitě 

zkontroluje, co má na sobě a v případě nalezení nezkontrolovaného nebo starého kusu 

výstroje, je hasič zastaven a musí tento kus vyměnit.  

Tento způsob by bylo ideální použít i při odchodu hasiče z hasičského vozu na 

zásah. Tento způsob se jevil jako složitý, proto velitel zásahu pomocí mobilní čtečky 

oskenuje každého hasiče a tím zkontroluje jeho výzbroj a výstroj. To samé udělá i po 

skončení zásahu, aby bylo zaznamenáno, jak dlouho byla skutečně výzbroj a výstroj v akci, 

a protože je životnost každého dílu rozdílná, je důležité sledovat počet použití. „Ačkoliv se 

může jevit příslušná součást na první pohled jako bezvadná, vnitřní struktura může být 

poškozena a při dalším zásahu se může projevit v nejnevhodnější chvíli.“ [21] 

3.2 Projekt RFID technologie v logistických sítích automobilového 

průmyslu 

Projekt je řešen v rámci mezinárodního programu Eureka, kde poskytovatelem 

dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

„Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj národního certifikovaného řešení 

informačních služeb (dále jen EPCIS) automatické identifikace na bázi RFID technologií 

pro potřeby evropského automobilového průmyslu, návrh a odzkoušení vhodného hardware 

a příprava metodických postupů jejich implementací a provozu.“ [22] 

Úkolem projektu je vytvořit jedinečný produkt, který nabídne komplexní řešení 

logistického řetězce zaměřeného na automobilový průmysl. Řešením toho má být vytvoření 

všestranného systému využívajícího RFID technologii a tím přispět ke snížení nákladů 

spojených s produkcí a logistikou, k minimalizování skladových zásob, snazší 

dohledatelností jednotlivých komponent, k ochraně proti plagiátorství a vysledovatelnosti 

rodokmene každé součástky. Z hlediska rozsahu a pokrytí celého logistického řetězce nebylo 

toto inovativní řešení nikde a nikdy implementováno. Základem je označení výrobku nebo 

komponenty identifikátorem (tagem). Následně pak načtení uložené informace a práce 

s touto informací v kterémkoliv místě výrobního procesu a v poslední řadě přenesení těchto 

informací do vyšší vrstvy informačního systému (EPCIS). 
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Na projektu spolupracuje řada předních vědecko-výzkumných organizací, jako je 

VŠB-TUO, ČVUT v Praze, Žilinská univerzita v Žilině a v neposlední řadě Dongguk 

University v Soulu. 

 „Vývojem platformy AutoEPCNet pro využití v řízení logistického toku materiálů 

v automobilovém průmyslu dojde k zajištění viditelnosti a vysledovatelnosti označených 

položek v rámci zásobovacího/výrobního řetězce. Na základě využití systému EPCIS spolu s 

RFID technologií a sdílením dat přes EPCglobal Network dojde ke zvýšení efektivity výroby 

a k plynulému zásobování aktuálně potřebným materiálem. Vzhledem k tomu, že dojde k 

efektivní výměně informací mezi dodavatelem, dopravcem a odběratelem, získá každá z 

těchto zainteresovaných stran průkaznou evidenci o historii a stavu logistických operací. 

Pak lze bez prodlení reagovat na aktuální stav výroby, požadované komponenty tak budou 

dostupné v pravý čas na správném místě a ve správném pořadí. Dalšími efekty jsou snížení 

nákladů spojených s výrobou a její logistikou, minimalizaci skladových zásob, zefektivnění 

zásobování, snazší dohledatelnost dílčích komponent, ochrana proti plagiátorství 

(elektronický rodokmen součástek). Neméně významným přínosem bude pozitivní vliv na 

životní prostředí, zapříčiněný snížením zátěže na dopravních komunikacích kamionovou 

přepravou.“ [22] 

Uplatnění výsledků projektu u automobilových výrobců je primární tak jako 

vytvoření metodiky, na jejímž základě bude navrženo a realizováno HW a SW rešení a 

vytvoření prototypů RFID čtečky s příslušnými tagy. 

„Výstupy řešení projektu mají potenciál vysoké míry přenositelnosti i do jiných 

odvětví spojených s významným množstvím logistických procesů, anebo specifickými 

požadavky na tyto procesy. Využití výsledků se tak může odrazit například i v provozu 

dopravních společností, výrobních firem, armádní logistiky či zdravotnických zařízení.“ 

[22] 

3.3 Bezodrazová komora  

Kompaktní odstíněná komora vybavená pěnovým absorbérem radiofrekvenčního 

záření, která je primárně určená pro měření RFID zařízení (převážně RFID tagů) pracujících 

ve frekvenčním pásmu UHF (860-930 MHz). 
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Obr. 7 Bezodrazová komora 

Bezodrazová komora byla vyrobena v rámci výzkumného projektu studentské 

grantové soutěže s nákladovou cenou zhruba 80 000 Kč. Stavba v rámci tohoto projektu byla 

zapříčiněna vysokými náklady na stavbu jak z hlediska potřebných prostor, tak i z hlediska 

pořizovacích nákladů na materiál. Existuje samozřejmě komerční řešení této bezodrazové 

komory, ale cena se pohybuje okolo 800 000 Kč, tudíž stavba vlastní komory přinesla 

laboratoři značnou finanční úsporu. Díky tomuto vybavení je možno poskytovat kvalitnější 

služby zájemcům z oblasti průmyslu a logistiky. 

„Komora o rozměrech 80 cm x 80 cm x 150 cm je vyrobena z 3 mm hliníkového 

plechu a je pro usnadnění obsluhy umístěna na 80 cm vysoké podstavě. Podstava komory je 

vybavena otočnými kolečky pro snazší manipulaci. Vnitřní povrch komory je opatřen dvěma 

typy RF absorpčních materiálů. V oblasti nejintenzivnějšího vyzařování antény čtečky je 

umístěn pěnový absorbér PXB-J500 s útlumem 35 dB, na ostatních stěnách je pro úsporu 

místa PXB-J100 s útlumem 17 dB. Komora je vybavena otočným talířem pro efektivní 

polohování zkoumaného tagem označeného objektu v kompletním rozsahu 360°. Rotaci 

otočného talíře zabezpečuje krokový motor spolu s řídícím podsystémem.“ [23] 
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3.4 RTLS systém 

Zkratka RTLS znamená v angličtině „real time location system“. Do češtiny by se 

toto označení dalo přeložit jako „zjištění pozice v reálném čase“. [24] 

ILAB RFID používá software Merya RTLS. Jedná se o bezdrátový systém pro 

monitorování pracujících na rizikových pracovištích pomocí RTIS tagů. Tyto osobní tagy 

mají senzory pro detekci změny polohy osoby nebo nehybnosti osoby z důvodu například 

ztráty vědomí. Merya RTLS také umožňuje pomocí RFID tagů monitorovat pohyb osob 

nebo věcí v místnostech budov nebo mimo ně. Systém je vhodný zejména do rizikových 

pracovišť (slévárny, kalírny, chemické provozy, laboratoře, mrazírny, atd.). Zobrazování 

polohy probíhá online nebo lze zpětně dohledat ze záznamu. Jak je zřejmé z obrázku číslo 

8, polohu osob lze sledovat pomocí grafického softwaru, kdy RTLS detektor a monitorovací 

jednotka, která je umístěna zpravidla doprostřed místnosti, monitorují pracující, kteří jsou 

vybaveni tagem. „Jedná se o jednoznačnou identifikaci plýtvání času v pracovních 

procesech.“.[25] 

 

Obr. 8 Monitorování přítomnosti a rizikových stavů pracovníků na svých pracovištích v objektu [25] 
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4 POUŽITÉ PROSTŘEDKY A METODY 

Každé natáčení ať už filmu, nebo prezentačního videa probíhá víceméně stejně. 

Natáčení je rozděleno do několika částí, kterými jsou preprodukce, produkce, postprodukce 

a prodej s distribucí. Preprodukce se zabývá výběrem místa pro natáčení, kterým je v tomto 

případě laboratoř ILAB RFID na VŠB-TUO, dále herci, kteří jsou z řad studentů a 

zaměstnanců této laboratoře. Produkce je samotné natáčení videa pomocí HW prostředků, 

které jsou uvedeny níže. Postprodukce zajišťuje střih a úpravu videa v Adobe Premiere Pro 

CC 2014. Prodejem s distribucí je v tomto případě myšleno prezentování videí na různých 

akcích a mezinárodních setkáních s vědecko-výzkumnými institucemi, kterých se pracovníci 

ILAB RFID pravidelně zúčastňují.  

4.1 Použité HW prostředky 

Jako HW prostředek byl použit digitální fotoaparát Nikon D5100 s objektivem af-

s dx nikkor 18-105mm f3.5-5.6g ed vr. Důležité pro natáčení bylo i využití stativu Hama 

star 62. 

4.1.1 Fotoaparát Nikon D5100 

V tabulce, která je zobrazena níže, jsou uvedeny základní technické parametry 

fotoaparátu Nikon D5100, kterým byla videa natočena. Důležité je hlavně rozlišení videa a 

formát, ve kterém bude video nahráváno a následně exportováno ke střihu.  

 

Obr. 9 Nikon D5100 [28] 
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Tab. 1 Základní technické parametry fotoaparátu Nikon D5100 

Typ Digitální jednooká zrcadlovka 

Celkový počet pixelů 16,9 milionů pixelů 

Objektiv af-s dx nikkor 18-105mm f3.5-5.6g ed vr 

Videosekvence – velikost 

obrazu (v pixelech) a 

snímací frekvence 

1920 x 1080, 30 p/25 p/24 p, vysoká/normální 1280 x 

720, 30 p/25 p/24 p, vysoká/normální 640 x 424, 30 

p/25 p, vysoká/normální; Snímací frekvence 30 p je k 

dispozici při použití režimu videovýstupu NTSC. 

Snímací frekvence 25 p je k dispozici při použití režimu 

videovýstupu PAL.  

Videosekvence – formát souborů MOV 

Videosekvence – komprese videa H.264/MPEG-4 AVC 

Videosekvence – záznam zvuku Vestavěný monofonní mikrofon 

Rozměry (Š × V × H) 128 x 97 x 79 mm 

4.2 Použité SW prostředky 

Pro střih videa byla použita aplikace Adobe Premiere Pro CC 2014, která se řadí 

mezi nelineární editory. Rozdíl mezi lineárním a nelineárním střihem je následující. Lineární 

střih je destruktivní proces, kdy se film nahraný na pásce stříhá a slepuje pomocí lepidla. 

Tento způsob je dnes již zastaralý, proto se přešlo k nelineárnímu střihu. Ten umožnuje 

umisťovat, ořezávat, nahrazovat a přesouvat klipy v libovolné části výsledného videa. 

Výhodou nelineárního střihu je okamžitý přístup k videoklipům oproti hledání 

požadovaného záběru na pásce. Samozřejmostí je i podpora formátu H.264/MPEG-4 AVC, 

který bude popsán níže. [30] 
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4.2.1 Adobe Premiere Pro CC 2014 

Jak již bylo psáno výše Adobe Premiere Pro CC 2014 patří mezi nelineární editory 

a pro uživatele, který se s podobným programem ještě nesetkal, může vypadat složitě a 

zmateně, proto je na obrázku níže popsáno základní rozvržení pracovního prostoru. Veškeré 

rozhraní je rozděleno do jednotlivých panelů, které si uživatel může upravit dle potřeby.  

 

Obr. 10 Pracovní prostředí Adobe Premiere Pro CC 2014 

Časová osa 

Na časové ose se provádí většina vlastních úprav videa. Na tomto panelu je možnost 

vytvářet sekvence. Pojem sekvence se používá k označení částí videa nebo celých projektů. 

Výhodou sekvencí je vytváření vnořených sekvencí, to znamená umístění sekvencí do jiných 

sekvencí. Touto technikou pak lze rozdělit projekt do menších částí a tím si značně usnadnit 

práci. 
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Stopy 

Videoklipy, grafické objekty, obrázky a titulky lze rozdělit do neomezeného počtu 

stop a vytvořit z nich výsledný film. Videoklipy, které jsou umístěny ve stopě s vyšším 

číslem, zakrývají videoklipy ve stopě s nižším číslem. V případě, že by na obrázku č. 10 byl 

videoklip ve stopě V3, nešla by vidět videa ve stopách V2 a V1, která by byla umístěna 

přesně pod ním. Pokud tedy uživatel chce, aby byla videa viditelná, musel by například 

zprůhlednit video V3 a současně zmenšit video V2, aby ve výsledném efektu byly viditelné 

všechny 3 videoklipy. 

Panel Monitor  

Panel Source Monitor slouží k prohlížení a ořezávání vstupních klipů. Do panelu 

source se umisťuje klip buďto poklepem na něj v panelu Project, nebo přetažením. Panel 

Project je naopak používán pro prohlížení průběhu práce na projektu. Někteří tvůrci videa 

používají jen jeden z uvedených panelů Monitoru, ale v této práci bylo pracováno s oběma 

panely. 

Panel Project 

Tento panel obsahuje odkazy na multimédia (videoklipy, obrázky, zvukové 

soubory, sekvence atd.), které jsou obsahem projektu. Pro lepší přehlednost se používají 

takzvané kontejnery, které plní funkci složek, a tudíž jsou do nich multimédia ukládána. 

Panel Media Browser 

Tento panel plní funkci procházení souborového systému v operačním systému, 

čímž umožňuje rychlé hledání souboru, který potřebujeme importovat. 

Panel Effect Controls 

V tomto panelu je možno vybrat obrovské množství efektů, které má Adobe 

Premiere Pro CC 2014 seřazeny do kontejnerů Presets (přednastavené), Audio Effects 

(zvukové efekty), Audio Transitions (zvukové přechody), Video Effects (videoefekty), 

Video Transitions (video-přechody) a Lumetri Looks (barevné úpravy videa).  

Panel History 

Hned vedle panelu Effects se nachází panel History. Tento panel zobrazuje průběh 

až 32 akcí, které v projektu proběhly. Takže pokud se uživateli nezamlouvá nějaká změna, 
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kterou provedl, může se díky tomuto panelu vrátit jednoduše zpět. Práce v tomto panelu má 

ale jednu nevýhodu a to takovou, že pokud je nutno vzít nějaký krok zpět, zruší se všechny 

změny po tomto kroku provedené.  

Panel Info 

Napravo od karty panelu History se nachází panel Info, který zobrazuje aktuální 

informace o souboru vybraném v panelu Project nebo o přechodu či klipu vybraném 

v sekvenci.  

Panel Audio Track Mixer 

 

Obr. 11 Panel Audio Track Mixer 

Ovládací prvky na tomto panelu slouží k ovládání zvukové stopy na časové ose. 

Jsou zde umístěny posuvníky pro upravení hlasitosti a otočné regulátory k posunu zvuku do 

levého či pravého zvukového kanálu a to vše jak pro jednotlivé zvukové stopy, tak pro hlavní 

zvukovou stopu. 

Panel Effect Controls 

Tento panel slouží ke kompletnímu nastavení efektů, které byly popsány v panelu 

Effects. Stačí kliknout na klip umístěný na časové ose, a pokud byl na něj aplikován nějaký 

efekt, zobrazí se v tomto panelu všechny atributy, kterým se efekt nastaví.  
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Panel Tools 

Ikony na tomto panelu slouží ke střihu videa na časové ose, avšak každá ikona má 

svou typickou funkci. [30] 

4.3 Multimediální kontejner, formát, kodek 

„Formát označuje použité kódování videa či zvuku, kontejner neboli formát 

souboru pak uložení obrazu a zvuku do jediného souboru a kodekem se rozumí program, 

který video či zvuk do daného formátu převedl (zakódoval), nebo jej umí převést zpět 

(dekódovat).“ [29] 

V tomto případě byla veškerá videa nahrána s příponou MOV a formátem H.264 / 

MPEG-4 AVC. 

4.3.1 Multimediální kontejner MOV 

Multimediální kontejner MOV byl vytvořen společností Apple Computers pro práci 

s multimediálními soubory. Formát souborů, zvaný jako QuickTime Movie, pracuje jako 

multimediální kontejner, který obsahuje jednu nebo více datových stop. To znamená, že 

každá stopa ukládá jeden typ dat (video, zvuk, efekty či text pro zobrazení titulků).  

4.3.2 H.264 / MPEG-4 AVC 

Jedním z hlavních formátů pro vysoké rozlišení se stal v roce 2003 H.264/MPEG-

4 AVC. Na vzniku tohoto standardu se podílela firma Moving Picture Experts Group 

(MPEG) s Video Coding Experts Group (H.26x). H.264 je tak totéž, co MPEG-4 AVC. 

Přínosem H.264 byla účinnější komprese než u MPEG-4 a taky příprava na vyšší rozlišení a 

větší datové toky. 

„Hlavní změna v přístupu ke kompresi videa leží u H.264 ve zpracování snímků. 

Klasický postup spočívá v jednom klíčovém snímku a několika následujících, které jen 

popisují rozdíly oproti předchozímu políčku filmu. H.264 už nemusí běžet na úrovni celých 

snímků, ale na úrovni vybraných částí snímku. Vybraná oblast videa se tak může 

komprimovat menším datovým tokem než jiná a výsledkem je menší objem dat bez vlivu na 

kvalitu obrazu.“ [29], [30] 
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4.4 Představení prezentačních videí 

Hlavním cílem všech videí bylo natočit vše tak, aby videa diváka zaujala a 

prostřednictvím zábavné formy ukázala jen to nejdůležitější. Jak již bylo uvedeno výše, 

všechna videa jsem natáčel v ILAB RFID, která se nachází na VŠB-TUO. V těchto videích 

účinkují studenti Hornicko-geologické fakulty třetího ročníku bakalářského studia.  

4.4.1 Video 1 

Účelem videa je přiblížit divákovi prostředky tvořící základ pro RFID technologii. 

Vzhledem k náročnosti této technologie je video určeno spíše lidem, kteří mají alespoň 

základní povědomí o daném tématu. Délka videa nepřesahuje 3 minuty, aby diváka nezačala 

nudit. Celé video je beze slov, pouze je podkresleno hudbou a účinkující vystupují se 

základními prvky RFID technologie jako jsou tagy, čtečky a antény.  

4.4.2 Video 2 

Toto video má za úkol prezentovat laboratoř ILAB RFID. Délka videa by opět 

neměla přesahovat 3 minuty. Důležitým aspektem bylo zachytit vše zajímavé, čím se 

v laboratoři zabývají, tudíž hlavně to, co bylo popsáno v kapitole 3. Vše je prezentováno 

účinkujícími, aby bylo zřejmé, jak věci fungují a k čemu slouží. Opět je celé video 

podkresleno hudbou, bez komentářů, protože video bude využíváno k prezentování 

laboratoře i v zahraničí a divák tím pádem nemusí číst titulky a může se soustředit na to, co 

se ve videu odehrává. 

4.4.3 Video 3 

Poslední video je sestříháno do krátkého minutového spotu s hudbou, který má 

diváka především pobavit. Mělo by působit méně formálně než video 2. Účelem je diváka 

hlavně pobavit a prezentovat mu základní projekty laboratoře. 
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4.5 Postup tvorby videí v prostředí Adobe Premiere Pro CC 2014 

Postup tvorby videí lze rozdělit do 3 částí, kapitol. Kapitolami jsou import videí, 

střih videí a následný export. Odlišnosti ve tvorbě videí 1, 2 a 3 byly minimální, a proto je 

popsán postup tvorby videa 1. 

4.5.1 Import videí 

Po spuštění programu se zobrazí okno s nabídkou, která umožňuje založit nový 

nebo načíst rozpracovaný projekt. V tomto případě byl vybrán nový projekt a zobrazilo se 

okno, které je na obrázku níže. 

 

Obr. 12 Nastavení projektu 

Projekt je pojmenován (Name) jako Video1-RFID a veškeré soubory spjaté se 

střihem videa se ukládají do složky (Location) RFID na disku G. Renderování videa a 

přehrávání je nastaveno na Mercury Playback Engine Software Only, to znamená, že 

renderování zajišťuje procesor počítače na rozdíl od Mercury Playback Engine GPU 

Acceleration, kdy rendering probíhá pomocí procesoru grafické karty. Video (Display 

format) je nastaveno na Timecode, což znamená, že se přírůstky videa budou zobrazovat 

v jednotkách času. Formát zobrazení zvuku (Audio Dispaly Format) je nastaven na Audio 
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Samples. Jinými slovy, zvuk se bude zobrazovat podle vzorkovací frekvence. Zachytávání 

(Capture) je nastaveno na HDV (High Definition Video), protože video, které se později 

exportuje do projektu, je ve vysokém rozlišení. V záložce Scratch Disks neboli disky pro 

odkládací prostor se nastavuje, kde mají být uloženy nejrůznější soubory související se 

střihem videa. Vše je směrováno do stejné složky, ve které je projekt uložen.  

 

Obr. 13 Import videa a zvuku 

V kartě Project je vytvořena složka Video a do ní se z karty Media Browser 

vyhledají a přetáhnou potřebné videosoubory, které jsou poté použity ke střihu. Z karty 

Media Browser je stejným způsobem přesunuta hudební skladba do složky Audio. Složky 

slouží k zpřehlednění celého projektu. Tento způsob uspořádání do složek se používá hlavně 

u velice rozsáhlých projektů, ve kterých je snadné se ztratit. 
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4.5.2  Střih videí 

Po importu videosouborů a hudební skladby do programu následoval střih videí, 

který probíhal na časové ose. 

 

Obr. 14 Střih videa a zvuku 

V prvním kroku je přesunuta hudební skladba na časovou osu do stopy A1, kde byla 

označena žlutou ikonou S (Solo Track), to znamená, že všechny ostatní zvukové stopy jsou  

automaticky ztišeny, a proto se nemusí zakliknout u každé ze zvukových stop M (Mute). 

Podle skladby ve stopě A1 se stříhal celý projekt a byla jako jediná zvuková stopa slyšitelná 

ve vyexportovaném projektu. 

V dalším kroku jsou vstupní videa postupně přesouvána do panelu Source Monitor 

a vybírána na časovou osu. V tomto panelu se celé video ořízne pomocí ikon { (Mark In) a 

} (Mark Out). Ikona Mark In slouží k označení začátku videa, které má být přesunuto na 

časovou osu a ikona Mark Out k označení konce tohoto videa. Jednoduchým přetažením se 

pak oříznuté video přesune z panelu Source Monitor na časovou osu. Je možné videa rovnou 
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přesouvat z karty Project na časovou osu a stříhat je až tam, což ale není dobrý způsob 

z hlediska přehlednosti. Pokud je nutné video na časové ose zkrátit, nebo jakkoliv oříznout, 

použije se nejčastěji z panelu Tools ikona Razor Tool, pomocí které se dá video na stopě 

kdekoliv rozdělit a pak nepotřebnou část videa odstranit. Smazání nepotřebné části videa a 

tím posunutí všech videí ve stopě o oříznutou délku lze přes pravé tlačítko myši výběrem 

funkce Ripple Delete. 

Žlutočervená přímka na časové ose signalizuje, jak moc bude počítač vytížen při 

přehrávání videí ve stopách. Pokud se zobrazí žlutá přímka, video se přehrává bez problému. 

V případě červené čáry už nemusí počítač stíhat všechny výpočetní operace a obraz se může 

začít zpožďovat, ale není to pravidlem. V případě, který je na obrázku č. 14, se zrychlilo 

video RFID (9) přes pravé tlačítko myši a funkci Speed/Duration na hodnotu 120% 

z původních 100%, ale program pořád pracoval spolehlivě. Problém obvykle nastává při 

používání hardwarově náročných barevných úprav videa, které se nachází ve složce Lumetri 

Looks. Na videa ve stopách není třeba použít žádné video efekty, protože jsou natočena při 

konstantních světelných podmínkách. 

Po tom, co se videa na časové ose sestříhala do finální podoby, byl na poslední 

video stopu použit efekt Additive Dissolve, který video postupně ztmavuje až do úplně 

černého pozadí a tím celé video končí. Podobný efekt s názvem Exponential Fade je využit 

i na hudební skladbu. Jeho úkolem je ztlumit hudbu až do úplné tichosti.  
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4.5.3 Export videí 

Po dokončení střihu kliknutím na File (soubor) v horní liště programu a poté na 

Export a Media se zobrazí dialogové okno Export Settings, které je na obrázku níže.  

 

Obr. 15 Nastavení exportu videa 

Nejlepším způsobem, jak nastavit hodnoty v tomto okně, je procházet dialogové 

okno shora dolů. Vlevo nahoře záložka Source umožňuje oříznutí velikosti obrazu z videa 

vytvořeného na časové ose. Tento způsob ořezávání celého videoprojektu by byl užitečný 

v případě zbytečně velkého pozadí ve videu. V záložce Output je tedy náhled videa, který se 

má exportovat.  

Napravo je nejprve vybrán formát H.264 a poté předdefinované nastavení HD 1080i 

25, protože veškerá videa, se kterými se v projektu pracovalo, byla ve formátu 

H.264/MPEG-4 AVC v rozlišení 1920x1080 při snímkovací frekvenci 25 snímků za 

sekundu. Pokud uživatel nezná podrobnosti o videu, se kterým pracoval, pak je dobré použít 

zaškrtávací políčko sladit nastavení sekvence (Match Sequence Settings). Vyexportované 

video by pak mělo stejný formát jako importovaná videa. Název exportovaného videa 

(Output Name) je Video1-RFID. Poté se pomocí zaškrtávacího políčka nastaví, zda 
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exportovat video, zvuk, či oboje. Souhrn (Summary) slouží jako přehled toho, co se 

v dialogovém oknu Export Settings nastavilo.  

Většina z nejdůležitějších nastavení se nachází v záložkách Effects, Video, Audio, 

Multiplexer, Captions a FTP. Jak název napovídá, záložka s efekty (Effects) umožňuje 

použít některý z video efektů nebo vložení loga či textu do výsledného filmu. Na záložce 

Video se nastavuje například velikost snímku, obnovovací frekvence či televizní standard. 

Všechny parametry v této kartě se nastaví automaticky po výběru formátu a 

předdefinovaného nastavení tohoto formátu, proto není třeba dalších úprav. V záložce zvuku 

(Audio) je nastaven zvuk na AAC, tudíž ztrátovou kompresi zvuku, která je pro tento projekt 

dostačující. Dále je vybrána vysoká kvalita stereo zvuku při bitové rychlosti 192 kilobitů za 

sekundu. Je možné vybrat i Dolby Digital, což je digitální ztrátová komprese a umožňuje 

prostorový zvuk. Multiplexer neboli software, který dokáže z multimediálního kontejneru 

extrahovat jednotlivé datové toky je nastaven na MP4 a je známý také pod názvem MPEG-

4. Titulky (Caption) nebyly vloženy žádné, a proto karta zůstala prázdná. V poslední záložce 

FTP se dá zadat název serveru FTP pro odeslání vyexportovaného videa. Tato funkce nebyla 

použita, protože se video uložilo do počítače. 

Tři zaškrtávací políčka se nastavila následně. Maximální kvalita renderování 

(Maximum Render Quality) byla zatržena, aby se dosáhlo maximálně kvalitního výsledného 

obrazu. Použití směšování snímků (Use Frame Blending) bylo rovněž vybráno za účelem 

vyhlazení pohybu v každém snímku. Políčko použít náhledy (Use Previews) nebylo 

zaškrtnuto, protože pokud je tato možnost povolena, program nerenderuje video a efekty od 

začátku, ale využívá náhledy vytvořené při tvorbě videa, a to povětšinou vede ke snížení 

kvality výsledného videa.  

Poslední tlačítka umístěná dole jsou Metadata, Queue, Export a Cancel. Tlačítko 

Metadata slouží k obsáhlému a strukturovanému popisu dat týkajících se projektu, která jsou 

uložena do exportovaného videa. Po kliknutí na Queue se automaticky otevře Adobe Media 

Encoder, který slouží pro renderování sekvencí z Adobe Premiere Pro CC 2014 a tím je 

program stále k dispozici, protože renderování běží na pozadí a uživatel může pracovat na 

dalších projektech. Ikona Cancel slouží ke zrušení exportu. Naopak po kliknutí na ikonu 

Export se vytvořil výsledné Video 1, jehož tvorba byla popsána výše a tím skončila práce 

v Adobe Premiere Pro CC 2014.  
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Závěr 

Pojem multimediální technologie bude čím dál víc spojován se vzděláním, 

reklamou, výzkumem a podobně, proto je dobré se v těchto technologiích základním 

způsobem orientovat a v lepším případě s nimi umět pracovat.  

V první kapitole jsem popsal metody prezentace od venkovní reklamy, přes 

reklamu v médiích, až po prezentaci pomocí grafických aplikací. U všech těchto metod jsou 

uvedeny jejich případné výhody či nevýhody. V další kapitole jsem se zamyslel nad tím, jak 

je člověk ovlivňován reklamou nebo jak udělat reklamu ve spojení s multimediálními 

technologiemi, aby se volně vědomě šířila mezi lidmi. Dobrým řešením jak se prezentovat 

či zviditelnit je použití rozšířené nebo virtuální reality. Ve třetí kapitole jsem se zabýval 

popisem laboratoře ILAB RFID a jejich hlavními projekty, které měly být poté součástí 

prezentačních videí. V poslední kapitole jsem popsal hardwarové prostředky, které byly 

použity pro natáčení videí. Poté softwarové prostředky a formáty, ve kterých byla videa 

zpracovávána. Nejdůležitější částí této kapitoly bylo představení 3 prezentačních videí a 

popis postupu tvorby videa v Adobe Premiere Pro CC 2014.  

Na základě nabytých informací lze říci, že dnes je možné se prezentovat prakticky 

kdekoliv a způsobů jakou formou reklamu podat je mnoho. Je nutné si uvědomit, že 

z reklamy nelze rozeznat kvalitu výrobku nebo také to, že se nás snaží oklamat pro svůj 

prospěch. Záleží potom na racionálním uvažování cílové osoby, protože reklama ovlivní 

každého člověka jinak.  

Mým hlavním úkolem bylo vytvoření 3 videí, jejichž hlavním cílem byla kvalita ve 

všech ohledech. Základem pro kvalitní video je čistý obraz a zvuk. Co si mnoho lidí při 

tvorbě videa neuvědomuje, je fakt, že pokud bude video dlouhé se zbytečnými záběry, které 

nejsou vhodně zakomponovány, bude se divák nudit a v horším případě bude video úplně 

přehlížet. Důležité je také diváka zaujmout hned na začátku videa, aby ho zajímalo, co se 

bude odehrávat dál. Po uvědomění si těchto skutečností jsem se snažil vytvořit videa tak, 

aby nebyla dlouhá, ale bavila diváka po celou dobu jejich sledování. Namísto mluvených 

komentářů, které povětšinou videa podobného typu doprovází, jsem všechna videa podbarvil 

hudbou a tím se divák může plně soustředit na děj.   
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