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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Flash už dnes není pouze nástrojem k vytvoření reklamního banneru či animované 

hlavičky www stránek. Stále větší oblibu mezi uživateli  získávají firemní prezentace 

kompletně založené na technologii flash. 

Bakalářská práce se věnuje problematice tvorby multimediální firemní prezentace 

zpracované touto technologií, což umožňuje představení společnosti atraktivní formou, 

bohatou na animace a vizuální efekty za doprovodu zvuku a videa. V teoretické části 

práce  je  provedena  analýza  multimediálních  prvků  a  popsána  použitá  technologie, 

v praktické části je analyzován proces tvorby multimediální firemní prezentace. 

Nedílnou součástí  práce je datové médium (CD vizitka),  na kterém se nachází 

vytvořená prezentace. 

ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS

The  Flash  is  no  longer  a  mere  tool  for  the  creation  of  a  banner  ad  or  fancy 

animated  top  of  a  web  site.  Corporate  presentations  utterly  based  on  the  Flash 

technology are gaining popularity amongst users. 

The  thesis  addresses  issues  related  to  the  creation  of  multimedia  corporate 

presentations  using  the  above-mentioned  technology  which  brings  the  possibility  to 

present a company in a unique way, rich in animations and visual effects, coupled with 

sound and video. The theoretical part presents an analysis of multimedia elements and 

describes the technology used. The practical part analyses the process of the creation of 

a multimedia corporate presentation.

A CD business card is an inseparable part of the thesis which includes a tailor-

made sample presentation.



1 Úvod

Cílem  této  práce  je  vytvoření  multimediální  firemní  prezentace.  Seznámení  s 

prvky multimédií,  jejich vlastnostmi a nejpoužívanějšími formáty,  programem Flash, 

jako vývojovým nástrojem a také samotným průběhem a postupy při realizaci návrhu.

Důvodem k vytvoření  firemní  prezentace  společnosti  KV Venti,  zabývající  se 

realizací  projektů  výstavby  větrných  elektráren,  je  snaha  firmy  představit  větrné 

elektrárny, jako obnovitelný zdroj energie, bez negativních vlivů na životní prostředí a 

obyvatele blízkého okolí. Firma si uvědomuje, jakou roli hraje veřejné mínění v procesu 

schvalování a realizace výstavby, a proto rozhodla o potřebě vytvořit prezentaci, která 

bude  šířena  formou  reklamního  produktu  při  setkáních  s občany  v místě  výstavby 

větrných elektráren.

V   současné době se společnost prezentuje prostřednictvím www stránek, které 

neposkytují  možnost  aktualizace  obsahu.  Další  nevýhodou,  zřejmou  z ohlasů 

návštěvníků stránek, je chybějící fotogalerie větrných elektráren. Tyto nedostatky byly 

podnětem  k vytvoření  nových  www  stránek,  splňující  nároky  na  moderní  web. 

Z důvodu  výstavby  nových  a  výše  zmíněných  nedostatků  původních  stránek,  byl 

vyjádřen požadavek na možnost publikování prezentace prostřednictvím sítě internet. 

Při konzultaci se zástupcem firmy byly formulovány tyto požadavky na prezentaci:

• možnost aktualizace obsahu,

• obsah tvořící text, fotogalerie, video,

• nevšední forma bohatá na animace,

• možnost publikování přes www,

• distribuce  na  datovém  médiu,  jelikož  v oblastech  výstavby  není  vždy 

připojení k síti internet.

Publikovat informace v elektronické podobě je dnes již naprostou samozřejmostí, 

ať už jde o webové stránky nebo elektronické prezentace. Nejznámějším způsobem je 

vytvoření prezentace v některém z programů typu Microsoft PowerPoint nebo Impress 

ze sady OpenOffice. Nicméně tyto programy neposkytují možnosti vývojových nástrojů 

s vlastním  grafickým  a  programovacím  prostředím.  Díky  možnosti  interakce  s 

uživatelem  a  schopnosti  práce  s multimédii  jsem  zvolil  technologii  Flash,  jako 

prostředek k vytvoření firemní prezentace společnosti KV Venti.



2 Multimédia

Multimediální prezentaci můžeme chápat, jako soubor integrující text, bitmapy, 

vektorovou  grafiku,  animaci,  zvuk  a  video,  za  účelem  zprostředkování  informace. 

V dnešní době se však tento pojem rozrůstá o možnost interakce, přičemž by mělo být 

uživateli umožněno, aby se aktivně zúčastnil tohoto zprostředkování a svým chováním 

měl možnost zasáhnout do průběhu multimediálního programu.

2.1 Text

Základním  prvkem  prezentací,  je  i  přes  veškeré  multimediální  schopnosti 

současných aplikací text, jenž plní funkci informační a estetickou. V digitálním světě je 

každý text reprezentován posloupností čísel. Způsob, jakým je text v digitální podobě 

uložen, je určen použitým kódováním, pomocí dané znakové sady. Znaková sada přitom 

definuje  přiřazení  konkrétních  znaků  k  jejich  kódům  a  kódování  nám  říká,  jakým 

způsobem se budou tyto  kódy zapisovat  do posloupnosti  digitálních dat.  Společně s 

rozšiřováním počítačů vznikaly s rostoucími požadavky také nové znakové sady a další 

způsoby jejich kódování.

2.1.1 Základní znakové sady

ASCII - v podstatě jde o kódovou tabulku, která definuje znaky anglické abecedy, 

číslice  a  jiné  znaky  (závorky,  matematické  znaky,  interpunkční  znaménka),  řídící 

(netisknutelné) kódy, které byly původně určeny pro řízení periferních zařízení.  Kód 

ASCII je podle původní definice sedmibitový, obsahuje tedy 128 platných znaků. Pro 

potřeby dalších jazyků a pro rozšíření znakové sady se používají osmibitová rozšíření 

ASCII kódu, která obsahují dalších 128 kódů. Takto rozšířený kód je přesto příliš malý 

na to, aby pojmul třeba jen evropské národní abecedy. Pro potřeby jednotlivých jazyků 

byly vytvořeny různé kódové tabulky, význam kódů nad 127 není tedy jednoznačný. 

UNICODE –  vznik  tohoto  kódování  byl  rozhodujícím  krokem  pro  vyřešení 

dosavadních problémů při práci s textem. Jde o (původně) 16bitovou znakovou sadu, 

umožňuje  tedy  zápis  až  65 536  různých  znaků.  Standard  definuje  prozatím  kolem 

50 000 znaků, ale postupně se přidávají další. Nevýhodou Unicode je nekompatibilita 

s 8-bitovými sadami.



UTF-8 - kóduje znaky Unicode do sekvence 1 až 6 bytů,  odstraňuje  všechny 

nevýhody  neupraveného  Unicode,  jako  nepřiměřená  délka  textu  či  nekompatibilitu 

se 127 znakovým kódováním. Používá se stále více i pro kódování češtiny a vytlačuje 

tak sady ISO-8859-2 a Windows-1250.

2.1.2 Typ písma

Při definování písma bychom neměli zapomínat na obecnou rodinu (typ písma), 

která nám určuje základní skupinu znaků, která se použije v případě, že námi zamýšlené 

písmo není na počítači uživatele nainstalováno.

Serif - patkové proporcionální písmo. Nejčastější zástupci pro latinku jsou New Roman, 

Garamond, Minion Web, MS Georgia, Bodoni, ITC Stone Serif, Bitstream Cyberbit.

Sans-serif - bezpatkové proporcionální písmo. Nejčastější zástupci pro latinku jsou MS 

Arial,  MS Verdana, Helvetica, MS Trebuchet, Univers, Futura, ITC Stone Sans, Gill 

Sans, Akzidenz Grotesk, ITC Avant Garde Gothic. 

Cursive  - jedná  se  o  kurzívu. Nejčastější  zástupci  pro  latinku  jsou  Adobe Poetica, 

Sanvito, Zapf-Chancery, Snell Roundhand, Ex Ponto, Caflisch Script. 

Fantasy  -  dekorativní písmo.  Nejčastější  zástupci  pro  latinku  jsou  Western,  Alpha 

Geometrique, Cottonwood, FB Reactor, Studz, Critter. 

Monospace - neproporcionální písmo napodobující psací stroj. Nejčastější zástupci pro 

latinku jsou Courier, MS Courier New, Prestige, Everson Mono. 

Patkové  písmo má  tahy  ukončeny  patkami.  Mezi  patková  písma  patří  známý 

Times New Roman či  Courier.  Tato skupina se dále dělí  na písma proporcionální  a 

neproporcionální. Proporcionální písmo má různé znaky různě široké, neproporcionální 

má znaky o stejné šířce. Na webu se nejčastěji objevuje písmo Arial, MS Sans Serif, 

Helvetica či Verdana. Tato písma vypadají mnohem více elegantně než písma patková, 

která jsou vhodnější pro tisk.

2.1.3 Font písma 

Termín font znamená specifickou reprezentaci  velikosti  a typu v rámci  daného 

řezu,  tedy  v rámci  dané  rodiny  fontů.  Konkrétní  font  tedy  můžeme  vystihnout 

následovně: řez písma Arial, velikost 10 pixelů, podtržená kurzíva.



2.1.4 Písmo a CSS

Pro  kvalitní  definování  písma  v prostředí  internetu  je  dnes  určující  použití 

kaskádových stylů (Cascading Style Sheets). Je to souhrn značek a metod pro oddělení 

obsahu  od  formy.  Pomocí  CSS  můžeme  formátovat  obsah  dokumentů,  webových 

stránek, prezentací a aplikací pro různá zařízení (PDA). Při určování vlastností textu 

můžeme využívat schopnosti CSS definovat například:

• řez písma, jeho velikost, tloušťku, sklon,

• odsazení prvního řádku odstavce, úpravu řádkování,

• zrušit nebo zvětšit prázdný prostor po odstavci,

• umístění bloku textu,

• automaticky formátovat nadpisy různých úrovní,

• zvýrazňovat odkazy po přejetí myší,

• nastavit pozadí stránky, odstavce.

Práce  se  styly  není  příliš  obtížná,  každý  styl  se  skládá  se  dvou částí  nejprve 

selektoru a  pak  deklarace.  Následující  styl  zajistí,  že  všechny  odstavce  budou 

zobrazeny červeně s bílým pozadím.

p {

color: red;

background-color: white;

}

Pokud je zapotřebí pro určitý element nastavit jiné zobrazení, například jsou-li všechny 

nadpisy druhé úrovně nastavené modře a jeden má být černý, je třeba použít třídu nebo 

identifikátor  jako selektor  tak,  že se k elementu  přidá atribut  class nebo  id.  Pomocí 

těchto atributů je možné na daný element navázat styl, jako hodnota se uvádí libovolné 

jméno (nesmí začínat číslicí).

.modra {

color: blue;

}

Potom je možné přiřadit k elementu h2 (nadpis druhé úrovně) třídu a jako její hodnotu 

uvést "modra".

<h2 class="modra">Nadpis</h2>



Identifikátor  se  od  třídy  liší  tím,  že  se  jedná  vždy o  jednoznačný  identifikátor.  To 

znamená, že jej můžeme na každé stránce použít jen jednou. Identifikátory se označují 

dvojkřížkem (#). Způsob jejich zápisu je shodný se zápisem třídy.

Základní  vlastností  kaskádových  stylů  je  dědičnost.  To  znamená,  že  element, 

který nemá vlastnost definováno, jí dědí po nadřazeném elementu. Pokud tedy chceme 

definovat  nějakou vlastnost,  kterou  budou mít  všechny vnořené  elementy společnou 

(později  případně  vytvářet  výjimky)  definujeme  ji  pro  nadřazený  element. Je-li  v 

dokumentu  pro stejný element  stejná vlastnost  dvakrát,  vyšší  váhu má ta  deklarace, 

která byla definována později (myšleno na pozdějším řádku) a ta se také provede. 

Styl  je  možné  k dokumentu  připojit  několika  způsoby.  Definováním  přímo 

v dokumentu,  jako externí soubor nebo kombinací  obou způsobů. Pokud má být styl 

tvořen  externím  souborem  (což  je  výhodné  při  používání  jednoho  stylu  pro  více 

dokumentů) uloží se deklarace stylu do souboru s příponou css a připojí k dokumentu 

zápisem v hlavičce. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />

<title>Moje www stránka</title>

<link href="muj_css_styl.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

2.2 Rastrová grafika

V rastrové  (bitmapové)  grafice  je  obraz  tvořen  pravidelnou  mřížkou  z  bodů, 

přičemž každý bod má přiřazenu určitou barvu. Na obrazovce monitoru pak jednotlivé 

barevné body splývají a uživatel tak vidí pouze barevné plochy nebo přechody. Každý 

bitmapový  obrázek  je  tedy  definován  svou  velikostí (šířkou  a  výškou),  rozlišením 

(hustotou barevných bodů) a barevnou hloubkou (počet možných barev, kterých může 

každý bod nabývat). Rozlišení se obvykle udává v bodech na palec (DPI), standardem je 

72 DPI pro monitor a 300 DPI pro tiskárnu. Barevná hloubka určuje počet bitů, kterými 

je barva bodu popsána.



Z výše uvedeného je zřejmé, že bitmapová grafika je poměrně náročná na paměť. 

Z  tohoto  důvodu  se  používají  různé  kompresní  formáty,  které  umožňují  datovou 

velikost obrázku zmenšit tím, že stejné nebo velmi podobné body spojí v jeden celek. K 

nejčastějším kompresním formátům pro přenos bitmapové grafiky patří  JPG, GIF  a 

PNG. Všechny tři se běžně používají na internetu. Další nevýhodou bitmapové grafiky 

je nemožnost měnit velikost obrázku, aniž by tím došlo ke zhoršení jeho kvality, jak je 

patrné z obrázku 1. Při větších zvětšeních lze rozpoznat mřížku obrazu (rastr). 

Obrázek 1 - Princip rastrového obrazu

2.2.1 GIF

Velmi  hojně  využívaným  formátem  především  pro  web,  je  GIF  (Graphics 

Interchange Format), který vytvořila v roce 1987 společnost CompuServe. Jak již bylo 

naznačeno, používá se hlavně pro webovou grafiku, která obsahuje méně barev a tvoří ji 

většinou souvislé barevné plochy nebo opakující se vzory.  GIF používá  neztrátovou 

LZW kompresi (podle jmen tvůrců: Lempel, Ziv a Welsch). „Neztrátová“ znamená, že 

nejsou žádné obrazové informace vypuštěny a nedochází tedy ke zkreslení obrazu. 

GIF  má  jedno  velké  omezení  –  maximální  počet  současně  použitých  barev 

barevné palety je 256 (8 bitů) v jednom rámci. Rámců ale může být v jednom obrázku 

neomezeně mnoho, takže není pravda, že obrázek ve formátu GIF může mít maximálně 

256 barev. Princip uložení více než 256 barev je poměrně jednoduchý. Celý obrázek je 

rozložen na rámce takovým způsobem, že v každém rámci je použito maximálně 256 

barev.  Každý  rámec  má  vytvořenou  svoji  barevnou  paletu  a  rámce  jsou  v  obrázku 

uloženy s nulovým zpožděním, zobrazí se tedy současně. Pokud je potřeba snížit počet 

barev kvůli úspoře dat, provede se optimalizace palety zprůměrováním hodnot barev a 

podobné barevné odstíny se nahradí stejnou barvou.



Výhodou GIFu je, že umožňuje průhlednost. Ta zde funguje na principu výběru 

jedné barvy,  která bude zobrazena průhledně.  Nelze tedy vytvářet  průsvitné barevné 

přechody nebo vyhlazení okrajů, to dovede až PNG.

Zajímavou vlastností je možnost vytvářet animaci. Tato možnost byla přidána ve 

specifikaci GIF89 a umožňuje v rámci jednoho souboru zobrazovat posloupnost snímků 

s definovanou časovou prodlevou. Animovaný GIF umožňuje také ukládat jen rozdíly 

mezi snímky a tím značně zmenšit velikost souboru.

2.2.2 JPG

JPG  je  standardní  metoda  ztrátové  komprese  používané  pro  ukládání 

počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě. Formát souboru, který tuto kompresi 

používá, se také běžně nazývá JPEG. Nejrozšířenější příponou tohoto formátu je jpg, 

jpeg, jpe (nebo psáno velkými písmeny).  Zkratka JPEG znamená Joint Photographic 

Experts Group, což je vlastně název konsorcia, které tuto kompresi navrhlo.

Dovoluje zobrazit 24bitovou barevnou hloubku (16 777 216 barev) a 256 odstínů 

šedé.  Umožňuje také uložit  obrázek jako  progresivní, který se postupně zobrazuje v 

několika průchodech podle rychlosti načítání.

JPEG používá  ztrátovou kompresi,  jejíž  intenzita  lze  nastavit.  Protože  dokáže 

zobrazit  takové  množství  barev,  je  ideální  na  fotografie a  obrázky s přechody nebo 

velkým  množstvím  barev.  Kvůli  ztrátovosti  komprese  (nevratnosti  komprimačního 

procesu) se JPEG nepoužívá jako pracovní soubor.

2.2.3 PNG

Jedná se o nejmladší ze standardně používaných formátů. PNG (Portable Network 

Graphic). Byl vyvinut v roce 1996 konsorciem W3C, jako formát, který slučuje výhody 

GIFu  a  JPEGu.  Na  rozdíl  od  předchozích  dvou  formátů  není  zatížen  licenčními 

poplatky.

PNG dovoluje  zobrazit  barevnou  hloubku  24  nebo  až  48  bitů  na  pixel  (300 

bilionů barev) nebo až 16bitů odstínů šedé (65 536 odstínů). Má samostatný 8 nebo 16 

bitový  alpha kanál, který umožňuje definovat  v různých částech různou  průhlednost, 

algoritmus  na  opravu  poškození  během  přenosu  dat  a  progresivní  mód,  až  se  7 

průchody  a  rychlejším  zobrazením  náhledu  Používá  velmi  efektivní  neztrátovou 

kompresi  založenou  na  algoritmu  „deflace“,  který  využívá  LZ77  a  Huffmanovy 



komprese, takže dosahuje lepších výsledků, než LZW používaný u GIFu. Formát PNG 

je  tvořen  několika  částmi,  tzv.  chunky   nebo také  česky „shluky“.  Kromě barevné 

palety a samotného obrazu jsou zde chunky pro uložení pomocných dat. Proto je PNG 

využíván některými editory jako nativní (základní pracovní) formát.

Při porovnání velikosti PNG souboru s GIFem dojdeme k následujícímu závěru: 

PNG soubor je obecně menší s výjimkou obrázků s velmi malým počtem barev a malou 

velikostí, kdy je menší naopak GIF. Ve srovnání s JPEG je PNG několikanásobně horší 

v  případě  obrázků  blížících  se  svým  typem  fotografii,  avšak  převyšuje  JPEG  u 

jednodušších obrázků s několika barvami a možností volby průhlednosti.

2.3 Vektorová grafika 

Na rozdíl od rastrové grafiky nepopisuje vektorová grafika prostor pomocí bodů, 

ale pomocí vektorů. Obrázek je složen z vektorů, křivek nebo chcete-li čar spojujících 

tzv.  kotevní  body.  Tyto  křivky mohou mít  barevnou výplň formou jednolité  plochy 

nebo barevného přechodu (gradientu).

 Základem vektorové grafiky je matematika. V sedmdesátých letech francouzský 

matematik  a  konstruktér  Pierr  Béziere  vyvinul  matematickou  metodu,  kterou  byl 

schopen popsat libovolný úsek křivky pouze za pomoci čtyř bodů. Stačí tak znát dva 

krajní tzv.  kotevní body, definující danou úsečku a dva tzv.  kontrolní body, určující 

vlastní tvar křivky. Spojnice mezi kontrolním a kotevním bodem je tečnou k výsledné 

křivce (viz obrázek 2). Tímto způsobem lze popsat i tu nejsložitější křivku jakou jsme 

schopni nakreslit. Křivka nám vytvoří  cestu, která může být otevřená nebo zavřená, s 

výplní či bez výplně.

Obrázek 2 - Vektor pomocí Beziérových křivek



Hlavní  výhodou  vektorové  grafiky,  znázorněnou  na  obrázku  3,  je  možnost  v 

podstatě libovolného zvětšování obrazu, a to bez sebemenší ztráty na kvalitě. Zatímco z 

rastrových obrázků máme po zvětšení jen mřížku různobarevných čtverečků, vektorový 

obrázek se přepočítává a přizpůsobuje. 

Obrázek 3 - Vektorový obraz po zvětšení

 Neméně  důležitá  a  příjemná  je  i  možnost  neustále  pracovat  odděleně  s 

jednotlivými  objekty  obrázku.  Lze  tedy  při  jakémkoli  zvětšení  upravovat  tvar  i 

barevnost dílčích objektů. Obecně lze říci, že vektorová grafika je vhodná pro tvorbu 

jednoduché ilustrace, animací, diagramů a sazbu. 

Každý  počítačový  program na  zpracování  vektorové  grafiky  může  exportovat 

různé  typy  souborů.  Standardně  exportují  své  nativní  soubory  většinou  s  konkrétní 

příponou, jako například  CDR (pro Corel DRAW) nebo  AI (pro Adobe Illustrator). 

Některé programy umějí číst i soubory s cizími příponami, ale v zásadě je lepší mít data 

uložena  v  nějakém  univerzálním  souboru,  jakým  je  například  EPS (Encapsulated 

PostScript), který byl speciálně vytvořen pro přenos obrazových dat určených pro tisk. 

S postupem času získávají v oblasti dynamických webových prezentací stále pevnější 

pozici především otevřený formát SVG a nativní formát Flashe - SWF.

2.3.1 SVG

Je to standard vektorového grafického formátu, který je napsaný v XML a který 

slouží  k  definici  dvojrozměrné  grafiky.  Právě  skutečnost,  že  je  psaný  v XML 

představuje jeho největší výhodu, a to otevřenost, která umožňuje v podstatě komukoli 

vytváření  a  úpravu  grafiky,  s  použitím  třeba  jen  textového  editoru.  SVG  definuje 

základní typy grafických objektů, jako jsou vektorové grafické tvary (přímky, křivky a 

jejich výplně), rastrové obrázky a text.



 Tyto  objekty mohou být různě seskupeny,  formátovány pomocí  atributů nebo 

stylů  CSS  a  polohovány  pomocí  obecných  prostorových  transformací.  SVG  též 

podporuje ořezávání objektů, alpha masking, interaktivitu, filtrování obrazu a animaci. 

Ne všechny SVG prohlížeče však umí všechny tyto vlastnosti zobrazit. Scalable Vector 

Graphics je možné aplikovat dvěma způsoby. V prvním případě se vkládá SVG soubor 

do  HTML  nebo  XML použitím  <embed>  tagu.  Druhá  možnost  je  užití  SVG  jako 

samostatného typu dokumentu.

2.3.2 SWF

SWF je  proprietární  formát  pro  vektorovou grafiku,  neodmyslitelně  spojený  s 

aplikací  Macromedia Flash. Kombinuje text, bitmapovou i vektorovou grafiku a dále 

skripty, interaktivní prvky, animace, zvuk a video. Kromě www jsou další častou oblastí 

nasazení tohoto formátu počítačové hry (zejména menšího rozsahu, mající ryze zábavný 

charakter) a dále nejrůznější typy prezentací, publikovaných na datových nosičích.

 K  prohlížení  obsahu  v  SWF  je  zapotřebí  volně  šiřitelný  interpreter  -  Flash 

Player,  dostupný  na  mnoha  platformách.  (mimo  běžných  počítačů  lze  dnes  Flash 

animace  prohlížet  na  mobilních  telefonech  či  Pocket  PC).  Na  popularitě  pak  SWF 

výrazně dodává i samotná aplikace Flash, jejíž rozhraní a funkce umožňují designerům 

snadný a kreativní návrh prezentací s možností úzké vazby na různé webové aplikace 

prostřednictvím XML a využitím výkonného programovacího prostředku ActionScript. 

Mimo samotného Flashe lze pak pro práci s SWF využít i další aplikace, a to jak od 

Macromedia  (Dreamweaver,  FreeHand),  tak  dalších  významných  výrobců  (exportní 

funkce v CorelDraw, Adobe Illustratoru a LiveMotion).

2.4 Animace 

Animace  je  způsob vytváření  zdánlivě  se  pohybujících  věcí,  pochází  z  cizího 

slova  znamenajícího  oživení.  Princip  animace  rastrových  obrazů  je  zaznamenání 

sekvence snímků, obrazů nebo vrstev, které jsou sami o sobě statické a jen drobně se 

lišící  (viz  obrázek  4).  Po  rychlém  zobrazení  těchto  snímků  (vrstev),  vzniká  dojem 

pohybu nebo změny obrazu v čase.



Obrázek 4 - Animace snímek po snímku

Často se pro vytváření animace využívá vektorové grafiky. V případě vektorové 

grafiky je tvorba animace jednodušší, protože lze pohyb jednoho vektorového objektu 

po zvolené dráze definovat také s využitím vektoru a vlastní obrázky (snímky) animace 

se pak generují  dynamicky,  bez zásahu tvůrce.  Mezi  nejvíce používané formáty pro 

animaci patří GIF, SVG a SWF.

2.5 Zvuk

Zvuk  je  mechanické  vlnění,  šířící  se  vzduchem  nebo  i  jinými  materiály. 

Frekvence je základní charakteristikou zvuku. Udává se v jednotkách Hz, kde Hz = 1/s. 

V případě vlnění 1 Hz odpovídá vlnění, kde jedna vlna proběhne za jednu sekundu. 

Lidské ucho je schopno rozlišit  zvuky v rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Lidské ucho je 

obvykle  nejvíce  citlivé  na  frekvence  kolem  1000  Hz.  Amplituda udává  intenzitu 

daného vlnění. V případě zvuku se nejčastěji vyjadřuje v dB (decibely).  Zvuk, který 

vnímáme, je vždy kombinací mnoha složek, které je možné ve výsledku interpretovat 

jako změny amplitudy v čase.

2.5.1 Zvuk v multimediální prezentaci

Zvuk je jedním z nejdůležitějších prvků multimediální prezentace, přesto se na něj 

často  zapomíná.  Vedle  obrazu  a  textu  má  naprosto  jedinečnou  funkci,  nelze  jej 

"přehlédnout" resp. přeslechnout, proto je také nutné se zvukem zacházet velmi opatrně.

Zvuk na pozadí, který se ozývá po dobu zhlédnutí prezentace, případně po jinak 

vymezenou  delší  dobu  je  problematickým  prvkem.  Může  sice  navodit  určitou 

atmosféru, ale také může působit velmi rušivě. Z tohoto důvodu, pokud je takový zvuk 



zařazen,  musí  být  v  aplikaci  vždy možnost  tento  zvuk vypnout. Důležité  je  využití 

zvuku při informování o akcích v systému. Například přejede-li uživatel nad tlačítkem 

nebo spustí-li skript.  Mluvené slovo celou prezentaci výrazně zosobňuje. Uživatel má 

pocit přímého kontaktu s vypravěčem. Pokud je navíc doplněno obrazovým záznamem, 

dojem je o to silnější.

2.5.2 Zvukové formáty

WAV -  nekomprimovaný  (standardní  parametry  44,1 kHz,  16 bitů,  stereo), 

používaný  jako  výchozí  formát  zvuku  v počítačích.  Jeho  výhodou  je,  že  obsahuje 

všechny zvukové informace, které jsou přítomny na nahrávce audio CD. Nevýhodou je 

naopak jeho značná velikost (50 minut hudby zabere na disku přibližně 650 MB).

MP3 - (Mpeg Audio Layer 3) je komprimovaný formát zvukového signálu. Jeho 

hlavní předností je zmenšení velikosti souboru (přibližně 10x ve srovnání s formátem 

WAV). Velikost souborů MP3 je závislá na šíři datového toku (bitrate). Bitrate udává 

počet bitů,  pomocí kterých je zapsána jedna vteřina záznamu.  Čím větší  bitrate,  tím 

lepší  kvalita,  ale  menší  komprese  a  větší  soubor.  Dnes  se  nejvíce  používá  bitrate 

v rozmezí 128 až 192 kbps. Od 160 kbps je záznam téměř nerozeznatelný od originálu. 

MP3 kodér odstraňuje  z  původního signálu frekvence,  které  jsou vyhodnoceny jako 

nepotřebné, při kterých si běžné lidské ucho nevšimne, že něco chybí.

WMA -  formát  Windows  Media  Audio  je  součástí  programového  vybavení 

Windows Media firmy Microsoft. Podle prohlášení firmy Microsoft nabízí zvukovou 

kvalitu srovnatelnou s audio CD při datovém toku 64kbps, což představuje přibližně 

dvakrát účinnější kompresi oproti MP3 V současné době WMA formát podporuje celá 

řada  přenosných  hardwarových  i  softwarových  přehrávačů.  Formát  WMA  je 

jednoznačně  hlavním kandidátem na  přední  místo  mezi  kompresními  audio  formáty 

blízké budoucnosti.

AAC - je ztrátový zvukový kodek, vyvinutý jako logický následovník formátu 

MP3. Po technické stránce nabízí AAC lepší kompresi při zachování srovnatelné kvality 

s MP3 (výsledkem jsou menší komprimované audio soubory), větší počet audio kanálů 

a  širší  nabídku  dostupných  vzorkovacích  frekvencí  pro  zajištění  lepšího  výsledného 

zvuku, než nabízí  MP3. Tento formát je používán především jako doprovodný zvuk 

k videosouborům (MPEG2), je podporován přehrávači iPod a Sony Playstation.



Z důvodu  masivního  rozšíření,  podpory  ze  strany  prohlížečů  a  programů  pro 

tvorbu prezentací, je i přes v dnešní době překonanou kompresi stále nejpoužívanějším 

formátem MP3. Mezi formáty schopné nahradit MP3 můžeme řadit WMA, AAC, OGG, 

RealAudio.

2.6 Video 

Videa  patří  k  pokročilejším  formám  multimediálních  náplní.  Největším 

problémem při zpracování videa pro potřeby multimediální prezentace je objem dat. Pro 

záznam videa se používá celá řada formátů.  Pojmem formát videa se rozumí způsob, 

jak jsou data zaznamenána v souboru a jak jsou kombinována se zvukovým záznamem. 

Formát  obsahuje  specifickou  hlavičku,  kde  jsou  uvedeny  údaje  nutné  pro  přehrání 

videa, jako je například použitý kodek. Termínem kodek se označuje buď algoritmus 

nebo programová komponenta (knihovna) pro komprimaci a dekomprimaci datového 

souboru, v tomto případě záznamu dynamického obrazu. 

2.6.1 Formáty videa

AVI - patrně nejstarší formát videa pro PC. Data byla původně bez komprese s 

rozměrem 160x120 bodů při 15 snímcích za vteřinu. Formát je definovaný společností 

Microsoft  (Audio  Video  Interlaced).  Nejčastěji  se  používá  v  kombinaci  s  kodeky: 

MPEG-4, DivX, XviD. 

MPEG - formát definovaný konsorciem Motion Picture Experts Group (MPEG). 

Důležitou vlastností MPEG je pole obsahující poměr stran obsaženého videa. Například 

SVCD mají  rozlišení videa 480x480 a v hlavičce mají  nastaven poměr stran na 4:3, 

takže jsou přehrávány na 640x480. AVI soubory toto pole neobsahují.  Využívají  se 

především kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.

WMV – tvůrcem je společnost Microsoft.  Je označován jako Windows Media 

Video. Je to nástupce formátů AVI a ASF. Kombinace kvalita/rychlost přenosu po síti 

není příliš vysoká. Jako kodek využívá zejména MPEG-4. 

Quick  Time -  formát  vyvinutý  společností  Apple.  Soubory  Quick  Time  mají 

koncovku  .mov.  Formát  není  podporován  některými  přehrávači.  Kodek  obvykle 

používá vlastní.  Často se uplatňuje na internetu,  jelikož umožňuje průběžné načítání 

souboru.



FLV -  byl  navržen  společností  Macromedia  specificky  pro  video  v  programu 

Flash  (Flash  Video).  Tento  formát  je  celosvětově  využíván  pro  streamované  video 

(YouTube). Používá kodek Sorenson Spark nebo On2 VP6.

2.6.2 Kodeky

MPEG-2 -  byl uveden v roce 1995, umožňuje datový tok až do 100Mbitů/s pro 

digitální  TV nebo filmy na  DVD.  Umožňuje  rozlišení  720x576 obrazových bodů a 

dokáže pracovat s proměnlivým datovým tokem.

MPEG-4 – vyvinulo konsorcium MPEG a společností Microsoft jako reakce na 

neexistenci  standardizovaného  způsobu  pro  vysokou  míru  komprese  dynamického 

obrazu.  MPEG-4  je  používán  pro  komprimaci  videa  určeného  pro  distribuci  v  síti 

Internet a HDTV. MPEG-4 je licencován. 

DivX, XviD -  tyto  kodeky se díky své schopnosti  kvalitní  komprese filmů na 

výrazně  menší  velikost  velice  často  používají  pro nelegální  šíření  filmů chráněných 

autorskými právy. Jejich popularita však vedla i k tomu, že velká část moderních DVD 

přehrávačů podporuje přehrávání filmů kódovaných těmito kodeky. Oba kodeky jsou 

srovnatelné kvalitou, XviD je nelicencovaný.

On2 VP6 – je výchozím kodekem, používaným při kódování obsahu Flash videa. 

Dosahuje vynikajících kompresních výsledků, je hardwarově náročnější než Sorenson 

Spark. Používá se také k obrazové kompresi v programu Skype.  

Při  práci  s videosoubory  je  třeba  vždy  zvolit  správný  formát  (kodek),  který 

umožní přehrání videa na straně uživatele, míru (druh) komprese a velikost rozlišení, 

úměrně k velikosti souboru, jenž určují velikost výsledného souboru a jeho kvalitu. Je 

vhodné, za účelem snížení datového objemu, zvolit menší rozlišení obrazu před vyšší 

mírou komprese.

2.7 Interaktivita

Pojmem interaktivní prezentace rozumíme takovou prezentaci,  která je schopna 

svým  obsahem  reagovat  na  podněty  uživatele.  Ten  svým  chováním  ovlivňuje 

prezentaci,  sám určuje  průběh  a  formu  obsahu.  Prezentace  vytváří  odezvu  na  jeho 

podněty, čímž je uživatel „vtahován do děje“, působí na jeho smysly a tím se stává pro 

uživatele zajímavější.



3 Flash

Flash  je  světovým  standardem  pro  tvorbu  a  distribuci  interaktivního  a 

multimediálního obsahu. Prostřednictvím této technologie je možné vytvářet internetové 

prezentace,  reklamní  kampaně,  obchodní  nebo  výukové  aplikace,  on-line  hry  či 

interaktivní video. Flash dnes používá přes jeden milión vývojářů, kteří svými produkty 

mohou ihned oslovit  více než 500 miliónů uživatelů internetu po celém světě.  Díky 

podpoře  různých  platforem  lze  Flash  aplikace  přímo  spouštět  také  na  osobních 

počítačích  s  různými  operačními  systémy,  kapesních  počítačích  nebo  mobilních 

telefonech[3]. 

3.1 Princip

Základní komponentou Flashových aplikací je film (movie). Film je možné dělit 

na  jednotlivé  scény,  které  je  možno  postupně  či  programově  přehrávat.  Scény jsou 

tvořené sekvencí jednotlivých  snímků  (frames).  Filmy je možno libovolně řetězit - z 

každého filmu je možné programově zavolat zavedení dalšího filmu a pak spustit jeho 

přehrávání.  To  má  výhodu  zejména  v internetových  aplikacích,  kdy  po  zavedení  a 

spuštění první části animace se na pozadí z příslušného serveru stahuje její další část. 

Ve vývojovém prostředí je možné jednotlivé filmy vytvořit, jak po grafické, tak i po 

programátorské stránce, otestovat a přeložit do mezijazyka ve formě swf souboru, který 

je možno interpretovat pomocí volně stažitelného interpretu Flash Playeru a přehrávat 

buď  jako  samostatně  spustitelnou  animaci  nebo  ji  prohlížet  přímo  v  internetovém 

prohlížeči.

3.2 Prostředí programu 

Pracovní prostředí programu, znázorněné na obrázku 5, obsahuje množství panelů 

umístěných okolo pracovní plochy. Soubory Flashe jsou založené na časových osách, 

na kterých jsou uspořádané všechny prvky souborů. Přehrává-li se soubor v přehrávači 

Flashe, posouvá se odpovídajícím způsobem ukazatel přehrávání. Pracovní prostor lze 

rozdělit na základě jejich funkcionality do několika sekcí. Výhodou Flashe je, že pracuje 

na principech vektorového editoru a práce s ním je podobná práci s grafickými programy. 



Obrázek 5 – Pracovní prostředí

Panely  nástrojů  –  flash  obsahuje  standardní  panel  nástrojů  s  nabídkami  a  panel 

kreslení s kompletní sadou grafických nástrojů známou z grafických editorů.

Časová  osa –  veškerý  obsah  souboru  je  umístěn  a  jistým způsobem uspořádán  na 

časové ose (viz obrázek 6), která je tvořena sledem snímků.

Snímky – tvoří  jádro animace,  určují  časové úseky a pohyb. Celkový počet snímků 

spolu s rychlostí, kterou se přehrávají, společně určují délku filmu.

Klíčové snímky – slouží v rámci filmu k provedení určité změny či provedení akce. 

Může dojít například ke změně tvaru při animaci nebo provedení příkazu při interakci 

uživatele. 

Běžné  snímky –  následují  vždy  po  klíčových  snímcích  a  mají  stejný  obsah  jako 

poslední klíčový snímek. Určují délku trvání změny definované v klíčovém snímku.

Prázdný snímek – nenese žádný obsah. Používá se k odstranění obsahu z časové osy. 



Vrstvy –  nacházejí  se  v časové  ose.  Slouží  k oddělení  obsahu  od  formy.  Jsou  to 

jednotlivé úrovně, skládané hierarchicky nad sebou, které nesou prvky filmu jako:

• obrazy na pozadí,

• animace jednotlivých prvků,

• navigační tlačítka,

• kód v ActionScriptu,

• zvukové stopy,

• návěstí a poznámky.

Maskovací  vrstva –  slouží  k maskování  obsahu připojených vrstev.  Prvek umístění 

v maskovací vrstvě umožňuje zobrazení nebo skrytí obsahu připojené vrstvy.

Vodící vrstva – používá se jako obrazové pozadí při vytváření souboru s tím, že ve 

výsledném filmu není viditelná, není součástí exportovaného souboru.

Obrázek 6 - Časová osa

Jeviště – oblast rozhraní, kde je možné během vytváření umísťovat obsah filmu. Části 

filmu,  které  mají  být  viditelné  v exportovaném  souboru,  musí  být  umístěné  v této 

oblasti.

Pracovní  oblast –  plocha  obklopující  jeviště.  Prvky  umístěné  v této  oblasti  se 

neexportují do výsledného filmu. Pracovní oblast je užívána jako místo, kam je vložen 

počáteční a koncový bod filmu s prvkem, jenž se postupně zobrazí a pak mizí.

3.3 ActionScript

ActionScript je objektově orientovaný programovací jazyk, jehož prostřednictvím 

je možné ovládat časové osy, zpracování dat, grafické prvky, zvuk, video na základě 



interakce s uživatelem. Pracuje s událostmi, proměnnými, výrazy, funkcemi, objekty a 

jejich prostřednictvím je schopen provést požadované akce[2].

3.3.1 Interaktivní chování

Pro obohacení filmu o interaktivní chování je nutné vymezit základní pojmy:

Událost – vyvolá provedení skriptu. Může se jednat o následující události:

• událost myši,

• událost klávesnice,

• událost klipu,

• událost snímku.

Událostí  v prostředí  Flashe  je  například  stisknutí  tlačítka  myši,  přejetí  kurzoru  nad 

obrázkem nebo posun časové osy k určitému klíčovému snímku.

Akce –  požadované  úkony,  jenž  mají  nastat  po  vykonání  události.  Prostřednictvím 

jediné události je možné vyvolat více akcí, které se mohou provádět zároveň. Přiklady 

akcí:

• gotoAndStop() – provede se slok a zastavení filmu na určeném snímku,

• play() – začne přehrávání,

• getURL() – otevření okna prohlížeče,

• loadMovie() – načtení externího souboru flashe,

• loadVariables() – nečtení dat externích proměnných.

Cíl – objekt, na který působí dané akce po výskytu události. Existují tři typy cílů:

• aktuální film a jeho časová osa,

• jiné filmy v rámci souboru a jejich časové osy,

• externí aplikace.

3.3.2 Objekty ActionScriptu

Objekty ActionScriptu představují způsob, jak zajistit dynamické změny vzhledu, 

umístění a dalších charakteristických hodnot prvků filmu. Tyto změny se uskutečňují 

prostřednictvím nastavování  hodnot  vlastností objektů  a  metod objektů[2].  Flash je 

založen na modelu, který zahrnuje třídy, objekty a instance.



Třída – představuje skupinu instancí objektů se stejnou základní strukturou a funkcí. 

Například všechny instance textových polí v projektu patří do třídy objektů TextField. 

ActionScript obsahuje mnoho tříd objektů, mezi které patří:

• Number (číslo),

• Sound (zvuk),

• MovieClip (movie klip),

• TextField (textové pole),

• Color (barva).

Objekt – je existující reprezentací třídy. Objekty typu MovieClip, TextField a Button se 

vytváří umístěním prvku na jeviště. Ostatní objekty se tvoří pomocí konstruktoru:

nazev_objektu = new Object()

zvuk_tlacitka = new Sound().

Instance – konkrétní reprezentace daného objektu. Každý objekt v rámci filmu může 

mít několik instancí, jenž dědí vlastnosti  a metody tohoto objektu.

Vlastnosti – atributy definující  objekt.  Sada vlastností  je dána typem objektu.  Mezi 

vlastnosti objektu MovieClip patří:

• _x - vodorovná pozice,

• _alpha - průhlednost,

• _rotation - rotace.

ActionScript  používá tečkovou syntaxi.  Hodnoty vlastností ve vztahu k objektu 

jsou  identifikovány  prostřednictvím  tečky,  která  odděluje  název  objektu  od  jeho 

vlastnosti.

Metody – popisují chování objektu. Představují úkony, které mohou objekty provádět. 

Metody je možné vytvářet nebo používat různé vestavěné metody, jako například:

• load() - nahraj externí soubor,

• nextFrame() - jdi na další snímek,

• setVolume() - nastav hlasitost.

Závorky uvedené u metody, umožňují její vyvolání různými způsoby pomocí parametru 

či několika hodnot parametrů. Každý objekt má jedinečnou sadu metod, jelikož každý 

objekt má specifickou funkci.



Cílové cesty – jsou komunikační linky pro prvky filmu. Určují umístění prvku filmu, 

jak uvnitř, tak vně souboru. Jednotlivé prvky mohou mít svoji vlastní časovou osu. Je-li 

třeba adresovat prvek umístěný v rámci dalšího prvku filmu, je možné použít relativní 

nebo  absolutní  adresování  s tím,  že  se  postupuje  od  globální  úrovně  přes  prvky, 

v kterých se adresovaný prvek nachází. Externí soubory je možné načítat do úrovní, pak 

cílová cesta začíná označením úrovně (level5.hlavniClip.dalsiClip.gotoAndPlay(10)).

3.3.3 Symboly

Symbol  je  hlavní  prvek  souborů  tvořených  ve  Flashi.  Každý  symbol  se 

automaticky stává součástí knihovny projektu. Instance je kopie tohoto hlavního prvku 

(symbolu), které lze v rámci projektu použít. Každá instance představuje pouze odkaz 

na původní symbol, takže přidávání instancí nemá zásadní vliv na velikost výsledného 

souboru. Mění-li se vlastnosti konkrétní instance, nemění se vlastnosti symbolu. Dojde-

li ke změně vlastnosti u symbolu, projeví se změna u všech instancí daného symbolu.

 Je možné vytvářet tři typy symbolů[1]:

• grafika - statická grafika, použitá v rámci filmu opakovaně,

• tlačítka -  vícestavové symboly reagující na podněty uživatele,

• movie clipy - mohou zahrnovat všechny možné prvky, a to včetně zvuku, 

animace i tlačítek, mají své vlastní časové osy, které běží nezávisle na hlavní 

časové ose projektu.



4 Vytvoření prezentace

Proces  budování  je  vždy jedinečný.  Před  samotným vytvořením prezentace  je 

však zapotřebí  formulovat obecné pojmy a respektovat postupy související  s tvorbou 

jakékoliv  prezentace.  Je  nutné  znát  odpovědi  na  otázky  typu:  „Co  bude  obsahem 

prezentace a komu je určena?“

4.1 Cílová skupina, správa obsahu

Jak  již  bylo  v úvodu zmíněno,  jedná  se  o  návrh  prezentace  firmy  podnikající 

v oblasti distribuce větrných elektráren. Prezentace má představit firmu, její činnost a 

větrné elektrárny,  jako alternativní  zdroj  elektrické  energie  bez negativních  vlivů na 

okolní prostředí. Cílovou skupinou jsou lidé žijící v oblastech plánované výstavby se 

zaměřením  na  mladší  generaci.  Při  konzultaci  se  zástupcem  firmy  byly  vymezeny 

tématické  okruhy,  bez  dodání  konkrétních  materiálů  tvořících  obsah.  Jelikož  byla 

stanovena potřeba aktualizace a správy obsahu, byla tomuto požadavku přizpůsobena 

celá koncepce, která je založena na dynamickém načítání externích prostředků. Obsah 

tvořený  externími  textovými  soubory,  fotografiemi  a  videosouborem  je  na  základě 

interakce uživatele načten do prezentace. Tento způsob řešení umožňuje aktualizovat 

fotogalerii,  v případě  potřeby  měnit  obsah,  a  to  pouze  s použitím  jednoduchého 

textového editoru.

4.2 Struktura prezentace

Prezentace  je  tvořena  z šesti  sekcí  –  úvod,  technologie,  ekologie,  fotogalerie, 

video, kontakt. Prostřednictvím tlačítek lze v některých sekcích vyvolat otevření okna 

pro  další  informace  k tématu.  Odkazy v sekci  fotogalerie  slouží  jako  kotvy  v rámci 

souboru galerie.swf s dynamicky načítanými fotografiemi. Všechny soubory obsažené v 

sekcích  jsou  načítány  do  souboru  prezentace.swf,  který  slouží  jako  kontejner  pro 

načítání  všech  souborů  v rámci  prezentace.  Obrázek  7  znázorňuje  vazby  mezi 

jednotlivými sekcemi a externími soubory načítanými do stránek.



Obrázek 7 - Struktura prezentace



4.3 Statický model

Dalším krokem při vytváření prezentace je návrh designu, barevného schématu a 

určení  fyzické  velikosti  filmu.  Pro  tento  účel  je  vhodné  zhotovit  statický  model, 

kterému  předchází  hrubé  náčrtky  tužkou  či  v grafickém editoru.  Pomocí  modelu  se 

dosáhne představy o vhodném rozmístění ovládacích prvků, velikosti použitého písma a 

celkovém vzhledu prezentace,  jak je  patrné z obrázku 8.  Statický  model  slouží  také 

k předvedení  návrhu  klientovi,  který  má  možnost  vyjádřit  se  k vzhledu  prezentace, 

přičemž není problém v této fázi tvorby uskutečnit potřebné změny v designu.

Rozměry jsou navrženy tak, aby i uživatelé s malým rozlišením monitoru neměli 

problém se zobrazením a ovládáním prezentace. Hlavní nabídka je umístěna v spodní 

části, výrazně oddělená od animace větrné elektrárny a oblohy na podkladové grafice. 

Obsah tvořený externími textovými soubory je „vkládán“ na animovaný list papíru.

Obrázek 8 - Statický model prezentace



4.4 Vývoj 

4.4.1 Prezentace.swf 

Prezentace  je  rozdělena  na  několik  dílčích  swf  souborů  s externě  načítanými 

prostředky  (soubory  txt,  swf,  jpg,  mp3,  flv)  tvořícími  obsah,  tak,  aby  návštěvník 

nemusel stahovat celou prezentaci a dle svého uvážení volil z nabídky v menu pouze 

takové informace, které jsou předmětem jeho zájmu. Uživatel soubor na monitoru vidí 

jako černý obdélník s bílým rámečkem, tvořící pozadí prezentace, jenž se zobrazí při 

načítání  filmu.  V tomto  souboru  se  nachází  velká  část  programového  kódu sloužící 

k načtení  externích  prostředků.  Veškeré  načítání  obsahu,  což  je  hlavním  úkolem 

souboru  prezentace.swf,  je  prováděno  prostřednictvím  tříd  MovieClipLoader  a 

LoadVars.

Při spuštění prezentace obdrží instance třídy MovieClipLoader s názvem myMCL 

pokyn  k načtení  souboru  loader.swf,  jehož  cílem  je  zajistit  dostupnost  souboru 

knihovna.swf pro potřebu sdílení. Soubor knihovna.swf obsahuje definici řezu písma a 

grafické prvky opakující se v několika swf souborech. Tyto prvky ve skutečnosti ostatní 

soubory neobsahují,  pouze  je  prostřednictvím odkazu vytvořená  vazba  se  souborem 

knihovna.swf a tím je umožněno jejich sdílení, což vede ke zmenšení velikosti souborů 

obsahujících  sdílené  prvky.  V případě  předběžného  načtení  sdílené  knihovny  přímo 

instancí myMCL, bez zprostředkování souborem loader.swf se načte knihovna.swf do 

cache paměti počítače, ale při požadavku na definici řezu písma nebo sdíleného prvku 

jiným  souborem  dojde  k odstranění  z paměti  a  opětovnému  stahování  souboru 

knihovna.swf.  Z tohoto  důvodu  se  nejprve  načte  loader.swf,  který  obsahuje  sdílený 

prvek  ze  souboru  knihovna.swf,  což  způsobí  stažení  sdílené  knihovny,  uložení  do 

paměti a tím zpřístupnění knihovna.swf pro ostatní soubory obsahující sdílené prvky. 

Dalším  úkolem  myMCL  je  nahrání  preloader.swf,  jenž  indikuje  stahování 

většiny externích  souborů.  Instanci  myMCL je pomocí  proměnné  myListener (typu 

object)  přiřazen  posluchač  událostí  onLoadProgress,  který  „poslouchá“  parametry 

loadedBytes a totalBytes, vysílané třídou MovieClipLoader. Tyto parametry informují 

o počtu načtených bajtů aktuálně stahovaného souboru a celkové velikosti načítaného 

prostředku.  Funkce,  využívající  poměru  loadedBytes/totalBytes  k určení  procentuální 

hodnoty staženého souboru, určuje snímek, na který má přejít animace preloaderu.



V  desátém  snímku  je  prostřednictvím  myMCL  načten  soubor  hlavni.swf  do 

úrovně  4,  pomocí  posluchače  onLoadComplete je vložena  podmínka  pro  změnu 

viditelnosti  preloaderu  a  načtení  dalších  souborů,  po  dokončeném  stahování 

prostřednictvím  myMCL.  Soubory  obsah.swf,  okno.swf,  papír.swf,  audio.swf  jsou 

načítány instancí  myMCL3.  Soubory  galerie.swf,  video.swf   jsou  řízeny instancemi 

myMCL2 a myMCL4.

K dynamickému načítání  textu  z externích  .txt  souborů slouží  třída  LoadVars. 

Její  instance,  v případě  úspěšného  nahrání,  načtou  proměnné  obsahxy  z  textových 

souborů a přiřadí je textovým polím v souboru obsah.swf. Načítání je řízeno funkcemi 

nacti_txt a nacti_tl_txt.

function nacti_txt(cesta) {

_level0.myLV1.load("vars/"+cesta+"/1.txt");

_level0.myLV2.load("vars/"+cesta+"/2.txt");

_level0.myLV3.load("vars/"+cesta+"/3.txt");

_level0.myLV4.load("vars/"+cesta+"/4.txt");

}

function nacti_tl_txt(prom, cesta, cislo_tl) {

prom.load(cesta+cislo_tl+".txt");

}

Jedná se o funkce s parametry, které určují cestu k textovému souboru. Parametry 

jsou předány kliknutím na příslušné tlačítko nebo zastavením filmu na daném klíčovém 

snímku.  Voláním akce instance LoadVars na úrovni 0 nahrají  proměnné obsažené v 

 textových souborech z cesty určené parametrem.

4.4.2 Hlavní.swf

Výhodou Flash oproti jiným programům na tvorbu multimediálních prezentací je 

možnost  vytvářet  různé  druhy  animací.  Soubor  hlavni.swf  obsahuje  kromě  úvodní 

bitmapy, znázorňující krajinu, navigační lištu, logo, právě tyto animace.

Větrné elektrárny začleněné do krajiny jsou vektorovým obrázkem, skládajícím se 

z  MovieClipu vrtule a MovieClipu tubusu větrné elektrárny.  MovieClip vrtule tvoří 

vektorový obrázek listů vrtule, kterému je třikrát v rámci klipu přiřazena akce rotation, 

mezi  klíčovými  snímky,  vždy po  1200.  Menší  větrná  elektrárna  je  transformovanou 

instancí těchto klipů, což přispívá k udržení velikosti souboru v přípustných mezích.



Animace oblohy je dosaženo animací souboru mrak.png,  který byl  pro potřebu 

animace  přeměněn  na  grafický symbol. Tento  symbol  je  animován  pohybem mezi 

klíčovými  snímky  tak,  že  program k snímkům  mezi  klíčovými  snímky  sám přiřadí 

polohu objektu v rámci MovieClipu mrak. Pro „nekonečnou“ animaci oblohy je třeba 

dvou  instancí  MovieClipu  mrak,  přičemž  jedna  je  posunuta  v čase  a  vertikálně 

transformována.

Při spuštění prezentace je celý soubor maskován vrstvou, jenž obsahuje animaci 

tvarem. Tato vrstva svým obsahem „maskuje“ nižší  vrstvy a tím postupně zviditelní 

jejich obsah.

4.4.3 Papír.swf

Animace znázorňující rolování papíru se nazývá  snímek po snímku. Na časové 

ose je umístěna sekvence klíčových snímků, které obsahují .png soubory různých fází 

pohybu rolujícího papíru. S pohybem časové osy dochází k přehrání jednotlivých fází 

na principu animovaného filmu. Počáteční fáze je animována pohybem mezi klíčovými 

snímky. Soubor v sobě zahrnuje také dva zvukové mp3, které jsou vloženy do klíčových 

snímků. 

4.4.4 Obsah.swf

Z pohledu uživatele je obsah „přinášen“ souborem papir.swf. Není tomu tak. Ve 

skutečnosti  je  načítán  do  souboru  obsah.swf,  který  je  tvořen  MovieClipem  papir2. 

MovieClip obsahuje dynamická textová pole a tlačítka s akcí pro otevření pop-up okna. 

Textové dokumenty načítané  do dynamických polí  jsou formátovány pomocí  jazyka 

HTML a stylů CSS. Výhodou tohoto řešení je kontrola, v případě potřeby změna formy 

i obsahu dokumentů, bez nutnosti měnit .swf soubory prezentace. Tímto způsobem je 

možné, aby klient sám mohl aktualizovat obsah prezentace. V textových dokumentech 

jsou použité  základní  HTML tagy typu odstavec  <p>, seznam <li>,  zalomení  řádku 

<br>, obrázek <img> a CSS pro formátování řezu písma. CSS styly jsou definované 

v externím  souboru  a  pomocí  proměnné  css  objektu  TextField.StyleSheet  jsou 

připojeny k textovým polím.



4.4.5 Okno.swf

V případě zájmu o více informací k danému tématu je možné tlačítkem aktivovat 

pop-up okno. Oknem je možné při stisknutém tlačítku pohybovat, přičemž se mění jeho 

průhlednost.  Při  stisknutí  šipky  k rolování  textu  okna  dojde  ke  spuštění  funkce 

scrollText.

function  scrollText() {

_root.onEnterFrame = function () {

if (scrollDirection =="up"){

okno.pole.scroll -= 1;

} else if (scrollDirection =="down"){

    okno.pole.scroll += 1;

}}}

Je-li  hodnota  proměnné  scrollDirection  nastavena  na  hodnotu  up,  je  aktuální 

hodnota vlastnosti  scroll  textového pole snížena o jednu. Při nastavení proměnné na 

hodnotu  down se  hodnota  vlastnosti  o  jednu zvyšuje.  Tato  funkce  je  prováděna  ve 

smyčce obsluhovačem událostí onEnterFrame s frekvencí  rychlosti přehrávání.

4.4.6 Video.swf

 Původní videozáznam je třeba konvertovat  pomocí programu Video Encoder na 

soubor flv, čímž se výrazně zmenší jeho velikost. V programu je možné změnit rozlišení 

obrazu,  volit  druh  kodeku  a  přizpůsobit  datový  tok  videa,  v závislosti  na  rychlosti 

připojení[4]. 

Funkce  initializeVideo pro  spuštění  průběžného  stahování  nejprve  vytvoří 

pomocí instance myNetConn objektu  NetConnection připojení.

function initializeVideo() {

myNetConn = new NetConnection();

myNetConn.connect(null);

myNetStream = new NetStream(myNetConn);

video.myVideo.attachVideo(myNetStream);

myNetStream.setBufferTime(5);

}



Pomocí instance myNetStream objektu NetStream je možné monitorovat a řídit různé 

aspekty  průběžného  stahování,  jako  je  pozastavení  přehrávání  či  sledování  průběhu 

stahování.  Instance  myNetStream  je  připojena  jako  zdroj  videa  k objektu  myVideo 

uvnitř  MovieClipu  video.  Velikost  vyrovnávací  paměti  pro  objekt  NetStream  je 

nastavena  na  5  sekund.  Načítání  videosouboru  je  indikováno  ukazatelem  průběhu 

stahování.

4.4.7 Audio.swf

Úkolem audio.swf  je  prostřednictvím  metody  LoadSound  načíst  soubor  mp3, 

přehrávaný na pozadí prezentace. Neobsahuje žádné prvky filmu a je načítán po stažení 

souboru hlavni.swf do kontejneru prezentace.swf.

4.4.8 Galerie.swf

Fotogalerie byla vytvářena s cílem umožnit dodatečné vkládání fotografií. Spolu 

s obrázky se při prohlížení fotogalerie zobrazuje popisný text a číslo z celkového počtu 

snímků. Při požadavku na další snímek se provede akce loadFrame.

function loadFrame() {

_level0.myMCL2.loadClip("snimky/"+poc_snimek

+".jpg"_level11.ram.frames

            MC);

_level0.myLV.load("snimky/"+poc_snimek+".txt");

}

Instance myMCL2 načte obrázek s cestou vyjádřenou pomocí proměnné poc_snimek, 

jejíž  hodnota  se  mění  v závislosti  na  kliknutí  tlačítka.  Objekt  LoadVars  s názvem 

myLV v rámci akce načítá textový soubor s informacemi o snímku.

4.4.9 Publikování

Jak již bylo v úvodu zmíněno prezentace má být šířena na datovém médiu a také 

po  dobu  výstavby  nových  www  stránek  v síti  internet,  jako  náhrada  dnes  už 

nevyhovujících stránek.



Před samotným umístěním prezentace na webový server pomocí FTP klienta (viz 

obrázek 9), je třeba v programu Flash pomocí funkce publikování vygenerovat HTML 

stránku, ve které bude prezentace umístěna[3]. I když je možné umístit na server přímo 

swf soubor, vložením do HTML stránky získáme možnost určit přesné rozměry a pozici 

prezentace.  Vygenerovaná  stránka obsahuje detektor,  který  ověří  přítomnost  správné 

verze Flash playeru. V případě, že nemá návštěvník stránek správnou verzi přehrávače, 

je mu poskytnuta možnost aktualizace Flash playeru tak, aby bylo zajištěno korektní 

přehrávání prezentace. 

Obrázek 9 - Publikování

Důležitým faktorem při  distribuci  prostřednictvím  osobního kontaktu  je  výběr 

vhodného datového média. Z množství datových nosičů, více či méně rozšířených, byla 

vybrána CD vizitka s kapacitou 55 MB. CD vizitka je atraktivní svou formou, nahrazuje 

funkci klasické vizitky a dotváří tak firemní image.



5 Závěr

V dnešní době již nestačí  prezentovat  informace v tištěné podobě nebo formou 

statického  textu.  Nároky  uživatelů  se  zvyšují  a  tlak  konkurence  vytváří  stále  větší 

potřebu zviditelnění firmy.  Chce-li firma uspět, musí klást důraz také na atraktivnost 

sdělení.  Multimédia  jsou  vhodným  prostředkem,  jak  zaujmout  obsahem  i  formou 

prezentovaných informací.

Pojem multimédia,  jeho prvky a formáty,  byl  popsán spolu s technologií  Flash 

použitou k vytvoření firemní prezentace v teoretické části bakalářské práce. Praktická 

část popisuje návrh, základní postupy při vytváření a publikování prezentace, dokládá 

vhodnost použité  technologie  k vytváření  a distribuci  interaktivního multimediálního 

obsahu a demonstruje její možnosti.

Předností  vytvořené  prezentace  oproti  klasickým  www  stránkám  nebo 

powerpointovým prezentacím je atraktivnější vzhled, založený na animacích a průběžné 

stahování videa, jehož délka tak není limitována. Nevýhodou jsou zvýšené nároky na 

výkon počítače, v případě www publikování také na přenosovou kapacitu sítě. 

I  když  je  prezentace  plně  funkční  a  splňuje  všechny stanovené  požadavky,  je 

zřejmé,  že stále  je  co zlepšovat.  Úpravy v rámci  návrhů na další  postupy při  řešení 

prezentace  se  týkají  výběru  kvality  načítaného  videa.  Uživateli  bude  v závislosti  na 

rychlosti  připojení  umožněna  volba  vyšší  kvality  a  změna  rozlišení  videosouboru. 

V sekci fotogalerie dojde na žádost zadavatele ke zvětšení popisného pole jednotlivých 

fotografií tak, aby poskytovali více informací k jednotlivým snímkům. Další případné 

změny budou stanoveny na základě ohlasu uživatelů.

 Za hlavní přínos vytvořené prezentace považuji její koncepci, která za použití 

technologie Flash, striktně odděluje obsah od formy. Prezentace je na datovém médiu 

uložena ve formátu projektor, což umožňuje spuštění na počítačích, bez nutnosti Flash 

playeru. 

V závěru bych chtěl upozornit, že těžiště mé práce nespočívá zde v psané podobě, 

ale  na  přiloženém CD, které  obsahuje  zdrojové  soubory prezentace,  jejíž  návrh  byl 

tématem bakalářské práce.
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Seznam použitých symbolů a zkratek

AAC Advanced Audio Coding

AI Adobe Illustrator Format

ASCII American Standard Code for Information Interchange

ASF Advanced Systems Format

AVI Audio Video Interleave

Bit Binary digit

CDR Corel Draw Format

CSS Cascading Style Sheets

dB Decibel

DivX Video kodek společnosti DivX, Inc.

DVD Digital Versatile Disc

EPS Encapsulated PostScript

FLV Flash Video Format

FTP File Transfer Protocol

GIF Graphics Interchange Format

HDTV High Definition Television

HTML HyperText Markup Language

Hz Hertz 

ISO 8859-2 Znaková sada kódování textu

JPEG Joint Photographic Experts Group

JPG Joint Photographic Group

Kbps Kilobit za sekundu

Kodek kodér a dekodér

LZW komprese Lempel, Ziv, Welsch komprese

MB Mega Byte = 220 Byte

MP3 Motion Picture Experts Group Audio Layer 3

MPEG Motion Picture Experts Group

OGG Ogging, Open Audio Format

On2 VP6 Video kodek VP6 společnosti On2, Inc.

PC Personal Computer

PDA Personal Digital Assistant

PNG Portable Network Graphics



SVCD Super Video Compact Disc

SVG Scalable Vector Graphics

SWF Shockwave Flash

UNICODE Universal Code, znaková sada Unicode Consortium

URL Uniform Resource Locator

UTF-8 Universal Character Set Transformation Format, 8 bit sada

WAV Waveform audio format

WINDOWS 1250 Windows znaková sada středoevropských jazyků

WMA Window Media Audio

WMV Windows Media Video

WWW World  Wide Web

XML Extensible Markup Language

XviD Video kodek s otevřeným zdrojovým kódem
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