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Abstrakt: 

Cílem této práce je usnadnit studium posluchačům Vysoké školy báňské v Ostravě, katedry 

elektrotechniky a to v předmětu „Šíření elektromagnetických vln“, pomocí výukových animací dané 

problematiky a probírané látky. Myšlenka vznikla z důvodu nedostupnosti výukových materiálů a 

programu Profil pro projektovou práci v tomto předmětu. V úvodu se pojednává o řešení této 

myšlenky a vysvětlení výhody použití animací pro výuku, zvláště pro distanční formy studia. Práce 

seznamuje čtenáře s podrobnějším zdůvodněním těchto výhod. Následně se dozví o podstatě animací 

a jak by se měly tvořit. Seznámí se s obsahem látky, pro které byly vytvořeny požadované animační 

ukázky, vztahující se k probírané látce. Závěrečná část pojednává o dosažených výsledcích, ale také 

problémech vzniklých během tvorby bakalářské práce. 

 

Klí čová slova: 

Flash, animace, Macromedia, elektromagnetické vlny, elektromagnetismus, výuka, grafika, 

vektor, ActionScript. 

 

Abstract: 

Goal of this thesis is to aid students of VSB-TUO attending "Wave  Propagation" course by 

educational animations. This topic originated from unavailability of  tutorial materials and of program 

called "Profil" used for work on  semestral project in this course. 

Introduction of the text deals with the solution of this topic and  with explanation of 

advantages of using animations for tutoring,  especially for distance study form. Theoretical part of 

this  thesis explains those advantages from different views.  Subsequently, reader learns about 

principle of animations and how  should they be created. Reader is also introduced to area of before-

mentioned course, or which the animations were created. Last chapters shows not only achieved 

results but also  problems arisen during elaboration of this thesis. 

 

Keywords: 

Flash, animations, Macromedia, electromagnetic waves, electromagnetism, learning, graphics, 

vector, ActionScript. 
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Zkratky: 

LMS  - Learning Management System-  

CD  - Compact disk 

DVD  - Digital versatile disc 

GIF  - Graphics Interchange format 

2D  - two-dimensional 

3D  - three-dimensional 

SWF  - Shockwave Flash 

FLA  - Flash application 

EXE  - extension 

XML  - Extensible Markup Language 

RTMP  - Real Time Messaging Protocol  

CSS  - Cascading Style Sheets 

PDF  - Portable Document Format 

EPS  - Encapsulated PostScript 

MIDI  - Musical Instrument Digital Interface 

CS3/CS4 - Creative Suite 

ECMA  - Ecma International 

JRE  - Java Runtime Environment 

JavaME - Java Micro Edition 

FEL ČVUT - Fakulta elektrotechniky, České vysoké učení technické 

MFF UK - Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

NHMFL - National High Magnetic Field Laboratory 

DVB-T  - Digital Video Broadcasting – Terrestrial 

vysílač A-VT - audio - video transport 

MHz  - Megahertz 
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1 Úvod 

Úvodem si řekneme pár slov o tom, jakou problematiku budu ve své práci řešit. 

Studenti pracují na cvičeních se softwarem, který slouží pouze pro školní výuku a nemají tím 

pádem možnost si jej předem vyzkoušet a naučit se ho ovládat. Aplikace by měla usnadnit studentům 

jak přípravu na cvičení, kdy studenti už budou vědět, jak s ním pracovat díky animacím k tomuto 

předmětu, které budou volně dostupné všem studentům i pro použití doma, tak pro přípravu 

samostatných prací, či jako výpomoc při vypracování semestrálního projektu. 

To má samozřejmě velký význam jak pro studenty prezenčního studia, tak hlavně pro studenty 

studia distančního. Nemají možnost s daným softwarem pracovat doma, tudíž to bude mít pro ně velký 

přínos pro pochopení látky a její aplikaci na praktické ukázce, což je velkou nevýhodou. Na základě 

tohoto problému budu vytvářet jednotlivé demonstrativní animace pro náš předmět a utvářet z těchto 

animací užitečný výukový program jako celek. V jednotlivých kapitolách se dozvíme, jaký význam 

mají animace pro efektivnější výuku a její usnadnění. Vysvětlíme si, o čem animace pojednávají, jak 

je tvořit, a jak s nimi pracovat. Blíže se seznámíme s problematikou a důležitými pojmy k pochopení 

látky, o kterých animace vypovídá. Podle těchto získaných znalostí navrhneme plán řešení a 

implementace jednotlivých animací. V závěru si povíme, zda naše práce byla úspěšná či ne. 
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2 E-learning 

2.1 Obecně 

E-learning (tzv. elektronické vzdělávání) obsahuje v názvu písmeno „E“ a slovo z anglického 

jazyka „learning“. Co to vlastně znamená? „E“ je zkratka od slova „electronic“ neboli elektronická 

zařízení. Většinu těchto zařízení známe. Jsou to například: osobní počítače, notebooky, elektronické 

diáře, dnešní mobilní telefony a jiná zařízení, umožňující čtení elektronických dokumentů a obrázků. 

Existují však rozdílné definice pojmu e-learning. To z důvodu, že ne každé dnešní instituci 

tato základní definice vyhovuje. Některé z nich zde uvedu: 

• E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. [1] 

• E-learning je v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických 
pomůcek k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména/nejenom 

prostřednictvím počítačových sítí. [1] 

• E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě 
kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. 

[1] 

• E-learning je forma vzdělávání využívající multimediální prvky - prezentace a texty s odkazy, 
animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem 

a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd. [1] 

E-learning můžeme chápat v širším i užším slova smyslu. V širším slova smyslu představuje 

vzdělávací proces, jehož účelem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictví silnější spolupráce mezi 

studenty a kantory, získávání informačních zdrojů, aj. V užším slova smyslu se mluví o možnosti 

získávání vědomostí pomocí počítačových technologií skrze počítač nebo počítačové sítě. A to je náš 

případ. Za základní cíle bychom mohli označit tyto tři [2]: 

• Přístup – měl by zajistit co nejvíce neomezený přístup ke studijním materiálům 

• Kvalita – měla by být co nejvyšší, aby vzdělávání mělo pozitivní přínos 

• Cena – můžeme ji považovat za poměr mezi kvalitou a přístupem 

2.2 Rozdělení 

Základní rozdělení [3] elektronického vzdělávání bychom mohli vyjádřit jako následující 

diagram, podle kterého se řídí většina modelů elektronického vzdělávání: 
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Elektronické vzdělávání

On-line Off-line

Synchronní Asynchronní

 

První rozdělení je závislé na tom, zda potřebujeme být během vzdělávání připojeni k síti nebo 

počítačovému serveru, kde je umístěno vzdělávací prostředí. On-line vzdělávání vyžaduje připojení 

k danému prostředí, zatímco Off-line ho nevyžaduje. Jako příklad On-line prostředí můžeme uvést 

internetové vzdělávací kurzy, semináře (např. výukový kurz AutoCADu) nebo jednotlivé lekce. Jeden 

z nejznámějších on-line vzdělávacích internetových portálů je Moodle (brázek č.2.2.1). Off-line 

prostředí představuje např. výuka na lokálním počítači, CD/DVD nosiče se vzdělávacími kurzy, 

výukové video či audio kazety. 

 

Obrázek č. 2.2.1, logo portálu (zdroj: Moodle.org) 

Druhé rozdělení závisí podle toho, jakou komunikaci vyžaduje vzdělávací prostředí z hlediska 

časové náročnosti. Do synchronní části bychom mohli zařadit: video přednášky, konference, 

interaktivní výukový kurz komunikující se vzdělávacím prostředím, interaktivní výukový kurz 

komunikující mezi dvěma či více účastníky současně, část kurzu zaměřená na zkoušení a absolvování 

kurzu pomocí různých testů s časovým omezením během samotného vykonávání. Do asynchronní 

části bychom mohli pak zařadit kurzy, které nevyžadují časové limity nebo nucenou interaktivitu. Tak 

probíhá pasivní vzdělávací kurz, to je kurz, kde si účastník sám může zvolit tempo výkladu a výuky, 

kurzy, kde se jednotlivé úkoly nemusí vypracovávat do určitého času. 
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2.3 Výhody a nevýhody 

Každá změna v dnešním vzdělávání vede k jistým výhodám a nevýhodám. To platí také 

o elektronickém vzdělávání.  

2.3.1 Výhody 

Mezi výhody bychom mohli zařadit: 

• Snížení nákladů oproti klasickému vzdělávání, jako jsou: provoz učeben, studijní materiály, 
finanční a časová náročnost na pedagoga, atd. 

• Časová studijní individualita. Účastník si může sám zvolit, kdy a kde se bude vzdělávat 
a podle toho, zda to potřebuje. Samozřejmě může také volit podle kvality kurzů 

provozovaných různými institucemi. Může si zvolit rychlost vzdělávání, typ a formu kurzu. 

Jako velkou výhodu bych viděl možnost zopakovat si nastudovanou látku, kdykoli to bude 

potřeba. 

• Vzdělávací kurzy se mohou tvořit poutavou formou, která zvyšuje pravděpodobnost, že 
probíraná látka bude pro účastníka zajímavější. 

2.3.2 Nevýhody 

Mezi nevýhody bychom mohli uvést: 

• Odosobnění výuky. Student přichází o kontakt se společností a kolektivem studentů. Hlavní 
nevýhodou je však chybějící osobní kontakt s pedagogem, který bývá přínosný např. při 

konzultaci týmového projektu v budoucím zaměstnání.  

• Nevhodnost pro každého. Někomu tento typ výuky nemusí vyhovovat. Důvodem by se mohlo 
považovat vyčerpávající koukání do počítačové obrazovky s následným horším vnímáním 

čteného textu. 

• Prezentace je pevně daná a má pouze jednu formu. To značně znevýhodňuje výuku v případě 
nepochopení prezentované látky. Nemůžeme zde požádat o snazší a srozumitelnější výklad, 

což může být značně problematické. 

• Nutnost elektronického zařízení schopného zajistit přístup k jakémukoliv kurzu a jeho 
prezentaci účastníkovi. 

Z těchto důvodu je jasné, že díky těmto nevýhodám nemůže elektronické vzdělávání plně nahradit 

stávající prezenční výuku. Je však vhodným a užitečným pomocníkem při studiu. 

2.4 Animace jako e-learning 

Co to jsou animace, si řekneme podrobně v následující kapitole. Ale už teď si můžeme říct 

alespoň stručně, co si máme pod tímto pojmem představit. Animaci bychom mohli definovat jako 
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„n ěco pohybujícího se na obrázku“. Animace může mít i zvuk, jako je tomu třeba u animovaných 

filmů. Proč tedy tento multimediální prvek zahrnout to elektronického vzdělávání?  

E-learningové kurzy jsou zaměřeny na maximální využití potenciálu všech dostupných zdrojů 

a prostředků pro efektivní vzdělávání a výuku. Využívá k tomu multimediálních složek, jako je 

audio/video nebo interaktivita ze strany účastníka kurzu, to je práce s animací či aplikací. Jak je tedy 

velká efektivita elektronického vzdělávání? 

Podle výzkumů si studenti uchovají informace jen po velmi krátkou dobu, jedná-li se 

o vnímání informace pouze sluchem. U vnímání informace sluchem a zároveň zrakem je uchování 

obsahu informace 40%. Pokud by se jednalo o vnímání sluchem, zrakem a současně by byla do výuky 

zapojena interaktivita, tzn. student si může ihned něco vyzkoušet, pak uchování obsahu informace se 

zvyšuje na 75%. [4] 

Studenti, kteří pouze čtou a vidí informaci, si většinou z jejího obsahu mnoho nezapamatují. 

Rovněž pouhé střídání informace s blokem otázek k zamyšlení, se postupně stává stereotypem 

a nepřináší kýžený efekt. Velký význam pro zapamatování má totiž rovněž poutavé zpracování obsahu 

oproti tištěnému textu. Mezi důležité prvky elektronického vzdělávání proto patří různé simulace, 

příběhy, hry, vhodná kombinace zvuku, obrazu a interaktivního zapojení studenta. [4] Proto jsem také 

zvolil při vytváření svého animačního programu použití interaktivního ovládání některých částí učiva 

ze strany studenta. 
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3 Animace 

3.1 Obecně 

Animace je způsob vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. Slovo pochází z cizího slova 

„animation“, znamenajícího „oživení“. Pro dobré pochopení, co znamená animace, si představte sadu 

statických obrázků, na kterých máme nakreslenou „kouli“. Na každém z těchto obrázků je koule 

nakreslena o kousek vedle než na obrázku předchozím. Pokud si tyto obrázky promítneme rychle za 

sebou, vznikne nám jakýsi pomyslný „pohyb“. O tomhle by se dalo říci, že jde o jednoduchou animaci 

„pohybu koule“. Přesná definice zní ale trochu odlišně. Ukázku jednoduché animace můžeme vidět na 

následujícím obrázku [5]: 

 

Obrázek č. 3.1.1, příklad jednoduché animace (zdroj: Wikipedia.org) 

Animace je rychlé zobrazení sekvencí od sebe mírně odlišných statických obrazů z 2D nebo 

3D modelu s cílem vytvořit iluzi pohybu. Je to optický klam pohybu vzhledem k fenoménu persistencí 

vidění, a mohou být vytvořeny mnoha způsoby. Snímky se však musí přehrávat takovou rychlostí, 

kterou už oko nepostřehne. Mezi nejčastější způsoby prezentace animace patří film či video program, 

i když některé další formy prezentace animace také existují. [5] 

3.2 Počítačová animace 

Počítačová animace je druh umění, kde vzniká film pomocí výpočetní techniky. Při tvorbě 

počítačové animace se používá speciální software. Existují v podstatě dva druhy animace: 2D 

(dvourozměrná) a 3D (trojrozměrná). Většina programů vytváří animaci pomocí klíčových snímků 

(keyframes), kde je pozice objektu určena uživatelem pomocí klíčových snímků a program sám 

dopočítá pohyb mezi těmito polohami (viz. obrázek č.3.2.1). [7] 
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Obrázek č.3.2.1, příklad počítačové animace pohybu (zdroj: Wikipedia.org) 

Chcete-li vytvořit iluzi pohybu, obrázek je vykreslen na obrazovce počítače a opakovaně 

nahrazen novým obrázkem, který je podobný tomu předchozímu, ale mírně pokročilý v čase domény 

(obvykle ve výši 24 nebo 30-ti snímků za sekundu). Tento postup je totožný s tím, jak se iluzí pohybu 

dosahuje tvorby filmů a televizních pořadů. [7] 

3.3 Flash animace 

Flash animace je animovaný film, který je vytvořený pomocí programu Adobe Flash. Flash 

animace se tvoří převážně v tomto programu, i-když existují alternativní programy, které umí tvořit 

Flash animace taktéž. Pod pojmem Flash animace se skrývá nejen formát souboru typický pro Flash, 

ale i jako druh nebo typ pohybu, vizuálního stylu a cirkulujícího pohybu. Na následujícím obrázku [8] 

je vidět jedna z typických Flash animací.  

 

Obrázek č. 3.3.1, animovaný pohyb čtverce (zdroj: Wikipedia.org) 



 

13 

4 Co bychom měli vědět, než začneme animovat 

V této kapitole si vysvětlíme pár pojmů, které jsou důležité pro pochopení obsahu dalších částí 

dokumentu. Dozvíme se, co jsou to pojmy jako „vektorová nebo rastrová grafika“, „ pixel“, „ obrázek 

typu GIF“. Nebo jaký význam má pojem „Flash“, „ Flash Video“, „ ActionScript“. Na konci kapitoly se 

dozvíme něco o různých alternativních platformách pro tvorbu animací. 

4.1 Vektorová a rastrová grafika, pixel a GIF 

4.1.1 Vektorová grafika 

Vektorová grafika označuje způsob ukládání obrazových informací v počítači. Spolu 

s bitmapovou grafikou představují dva základní způsoby ukládání obrázků. V případě vektorové 

grafiky je obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony). [9] 

Tyto objekty jsou založeny na matematických rovnicích, které představují obrazy v počítačové grafice. 

Na následujícím obrázku, se 7násobným zvětšením, můžete vidět hlavní rozdíl mezi vektorovou 

a rastrovou (bitmapovou) grafikou. 

 

Obrázek č. 4.1.1a, ukázka rozdílu obrazu vektorové grafiky a rastrové grafiky (zdroj: Wikipedia.org) 

Možná vás napadne, jaké výhody přináší vektorová grafika oproti rastrové grafice: 

• Je datově mnohem menší. 

• Objekty nejsou rozměrově nijak limitovány (mohou být zvětšovány nebo zmenšovány bez 
roztřepení a ztráty kvality zobrazení). 

7x zvětšeno 
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• Výplně a čáry mohou být průsvitné nebo vybarvené přechodovou výplní s minimálním 
zvětšením souboru.  

• Je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně. 

• Výsledná paměťová náročnost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky. 

Ale vektorová grafika má i své nevýhody:  

• Oproti rastrové grafice zpravidla složitější pořízení obrázku. V rastrové grafice lze obrázek 
snadno pořídit pomocí fotografie. 

• Překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová grafika náročnější 
na paměť, procesor, velikost pevného disku počítače než grafika bitmapová. 

4.1.2 Rastrová grafika 

Rastrová (bitmapová) grafika je datová struktura, představující obecně obdélníkové mřížky 

z bodů (barevných bodů), zobrazitelné pomocí monitoru, papíru nebo jiného zobrazovacího média. 

Rozmístění a počet barevných bodů obvykle odpovídají zařízení, na kterém se obrázek zobrazuje 

(monitor, papír). [10] 

Bitmapa technicky charakterizuje šířku a výšku obrázku v pixelech a v počtu bitů na pixel 

(barevná hloubka).  

Nyní se podíváme jaké výhody má rastrová grafika: 

• Pořízení obrázku je velmi snadné například pomocí fotografie nebo pomocí skeneru. 

Nevýhod rastrové grafiky je však více: 

• Velké nároky na zdroje (při velkém rozlišení a barevné hloubce může velikost obrázku 
dosáhnout několika megabytů, to neplatí při užití komprimovaných formátů). 

• Změna velikosti (zvětšování nebo zmenšování) vede ke zhoršení obrazové kvality obrázku. 

• Zvětšování obrázku je možné jen v omezené míře, neboť při větším zvětšení je na výsledném 
obrázku patrný rastr. 

4.1.3 Pixel a GIF 

Pixel: Slovo pixel je založen na kontrakci pix („obrázky“) a el („prvek“). Pixel můžeme 

považovat za nejmenší položku informací v obrázku. Pixely jsou obvykle uspořádány do 2D 

souřadnicové sítě a často jsou zastoupeny pomocí tečky, čtverce nebo obdélníku. Každý pixel je 

ukázka z původního obrázku, kde více vzorků obvykle poskytuje přesnější reprezentace originálu. 

Následující obrázek zobrazuje ukázku obrázku, který je v detailu rozdělen na jednotlivé pixely 

(čtverečky) [11]: 
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Obrázek č. 4.1.3, detail rozdělení obrázku na pixely (zdroj: Wikipedia.org) 

GIF: (Graphics Interchange Format) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku. 

Nedochází u něj ke ztrátě kvality obrázku při jeho zvětšování/zmenšování. GIF je tedy vhodný pro 

uložení tzv. pérovek (nápisy, plánky, loga). GIF umožňuje jednoduché animace oproti jiným typům 

grafických formátů [12]. 

4.2 Co je to Flash 

4.2.1 Obecně 

Co je to Flash? 

Vývojářská technologie, sloužící k vytváření počítačových animací. Zjednodušeně řečeno, je 

to animace - tedy skupina snímků, které se mezi sebou vyměňují (podobně jako animovaný GIF ). 

Tato definice však není úplně přesná. Flash je multimediální platforma a stala se populární metodikou 

pro přidání animace a interaktivity. Flash se běžně používá k vytváření animací, reklam, webových 

stránek a různých složek, k integraci videa do webových stránek, a k rozvíjení bohatých internetových 

aplikací. [13] 

Zatímco u souboru typu GIF se střídají rastrové obrazy tvořené sítí bodů - pixelů, v programu 

Flash se jedná o vektorové obrazy, kde je grafika definovaná pomocí čar a výplní. V neposlední řadě 

ještě připomeňme, že animace může být ovlivňována ActionScriptem (programovací jazyk podobný 

JavaScriptu). Některé z těchto pojmů jsme si již vysvětlili a některé si vysvětlíme později. [14] 

 
Obrázek č. 4.2.1a, rastrová grafika (vlevo), vektorová grafika (vpravo) (zdroj: Wikipedia.org) 

Flash tedy hlavně využívá vektorovou grafiku, ta má však i své nevýhody. O výhodách 

a nevýhodách vektorové a rastrové grafiky jsme již hovořili. V některých ohledech je vektorová 
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grafika méně výhodná než rastrová a proto Flash umožňuje vkládat do animace i rastrové obrázky. 

Důvodem jsou menší nároky na hardware při vyšší složitosti obrázku a snazší tvorba fotek.  

Jak se vytváří a jak přehrává? 

Flash animace se vytváří pomocí Flash editoru. V jeho prostředí se nakreslí (vloží) obrázky, 

umístí se do určitých vrstev, nadefinují se jejich pohyby a transformace v časové ose, mohou se přidat 

zvuky a skripty a nakonec se celá animace exportuje do formátu SWF, který je možno přehrát. [14] 

 

 Obrázek č. 4.2.1b, ikona souboru ve formátu SWF (zdroj: Wikipedia.org) 

Zde narážíme na první omezení - export do SWF animace je nevratný. Proto pokud budete 

chtít animaci do budoucna editovat, zachovejte si pracovní dokument (formát FLA ) 

 

 Obrázek č. 4.2.1c, ikona souboru ve formátu FLA (zdroj: Wikipedia.org) 

Pokud jde o přehrávání animací, je to možné buď v prohlížeči (musí mít nainstalovaný Flash 

plugin - nové verze MSIE ho mají), nebo ve zvláštním přehrávači. Zde však většina uživatelů narazí 

na velký problém - kde ho vzít. Proto Flash umožňuje "přibalit" přehrávač k animaci a vytvořit tak 

EXE soubor (tzv. Projektor ) spustitelný na jakémkoliv počítači. Je ale potřeba mít na paměti, že touto 

operací vzroste velikost animace o cca 500kB, což je mnohdy desetinásobek původní velikosti. 

Projektor se proto používá zejména u Flash prezentací a her. 

Co lze technologií Flash vytvořit? 

Prezentace, kreslené scénky, hry, webové aplikace, animovaná menu, reklamní bannery, celé 

webové stránky a spoustu dalších věcí. 

4.2.2 Několik dobrých rad pro vytvá ření animací 

• Jako každá aplikace nebo technologie není univerzální, a to platí i o platformě Flash. 
Obzvláště na dlouhé texty, redakční systémy nebo podobné typy internetových prezentací se 

platforma Flash nehodí. S výší celkové složitosti animace roste i obtížnost její aktualizace. 

Pokud tedy publikujete větší text, doporučuji udělat v programu Flash jen vizuální část 

stránky. [14] 
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• Hlavní předností vektorové grafiky je její datová velikost (tedy vlastně malá velikost) a právě 
toho Flash využívá, proto se vyvarujte používání velkých souborů. Flash dovoluje vkládat 

rastrové obrázky, ale těch by měla animace obsahovat co nejméně. Dále zvětšují velikost 

animace zvuky a video-soubory několikrát. Snažte se co nejvíc používat kopie symbolů 

v knihovně - symbol bude uložen jen jednou a jeho instance nebude zvětšovat zbytečně 

výslednou velikost souboru. [14] 

• Vektorová grafika zatěžuje processor. Processor totiž musí obdržené informace vyhodnotit 
a správně zobrazit. Nejnáročnější je vykreslování průhledných objektů, proto musíte počítat 

s tím, že animace budou také zobrazovány i na pomalejších počítačích. Animace, která vám 

běží plynule, nemusí běžet plynule ostatním. [14] 

• Používejte co nejvíce jen standardní fonty a to jen maximálně ve dvou variantách. [14] 

• Nesnažte se předvídat, co asi bude uživatel chtít dělat. Nechte ho, ať si sám vybere. [14] 

4.2.3 Historie verzí programu Flash 

Počátky technologie Flash spadají někdy do roku 1994. Tehdy vlastně ještě nešlo o Flash, jak 

jej známe dnes. Jmenoval se SmartSketch a byl založen na platformě Java. Od tohoto směru vývoje se 

však ustoupilo. [14] 

Java, jako programovací jazyk, totiž nevyhovoval nárokům na rychlost a spolehlivost. Když se 

někdy v roce 1995 objevily prohlížeče podporující zásuvné moduly typu PLUG-IN, byl SmartSketch 

přejmenován na FutureSplash Animator a byla zcela změněna jeho podoba.  

Macromedia v této době pracovala na svém projektu s názvem Shockwave. 

V roce 1996 Macromedia kupuje FutureSplash Animator a vzniká tak Macromedia Flash 1.0. 

Tato verze sice ještě neobsahuje skriptování AcrionScript, ale nastiňuje nadějný směr vývoje 

webových animací. 

Následuje Flash verze 2, která dovoluje základní skriptovou manipulaci s přehráváním 

animace. Objevují se prvky jako tlačítko a grafika, vzniká proměnná. 

Flash verze 3 přináší ozvučení animací a s tím spojené příkazy, dále pak příkazy 

typu fscommand a možnost skriptově načítat SWF animace. 

Flash verze 4 je doslova revoluční. Celý ActionScript je přepracován, vzniká velké množství 

příkazů. Vznikají funkce, příkazy pro movieclip, podmínky a smyčky, nové operátory, načítání 

proměnných ze souboru a spoustu dalších. 

Flash verze 5 je opět přelomová. Vznikají objekty se svými metodami a vlastnostmi. Je možno 

vytvářet vlastní funkce. Vznikají komponenty. Většina příkazů je přeorientována na objekty. Vzniká 

přehlednější dot syntaxe a podporována je komunikace se serverem pomocí XML Socket. 

Flash verze 6 (MX) přináší podstatné rozšíření objektů a metod. Vznikají UI komponenty, 

vzniká spolupráce s videem. Flash Player 6 podporuje obousměrný streamovaný přenos zvuku a videa 

pomocí kamer a mikrofonů. Je vyvinut nový komunikační protokol RTMP a Server-side ActionScript 

pro komunikaci se serverovými službami a serverový balík Flash Communication Server MX. 
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Následuje Flash verze 7, pojmenovaná MX 2004. Poprvé se produkt rozděluje na dvě podoby: 

MX 2004 a MX 2004 Pro. Obě verze nabízí vylepšené rozhraní, nové efekty (zejména pro práci 

s textem - podpora CSS), vylepšenou časovou osu, rozšíření kompatibility importovaných objektů 

(PDF, EPS, …). A konečně také panel „historie“, šablony pro vytvoření složitých Motion a Shape 

Tweenů, vylepšené trasování bitmap a ActionScript 2.0, který se vyznačuje větší přímočarostí 

a robustností. Verze Professional navíc nabízí podporu externího ActionScriptu, lepší zpracování 

video souborů, podporu zvuků ve formátu MIDI pro mobilní zařízení, vylepšené formuláře a 

jednoduché vytváření obrazovek a prezentací ve speciálním módu. Dne 3. prosince 2005 společnost 

Adobe Inc. odkupuje společnost Macromedia s celým portfoliem produktů, následuje vydání 

programu Flash 8. 

Flash verze 8 se vyznačuje pokročilou prací s videem včetně alpha kanálu, blend filtry, 

možností cacheovat vektory jako rastry, ClearType™ antialiasingem písma, vytvářením 

multiplatformních animací a spoustou dalších vylepšení v ActionScript 2.0 

Flash verze 9 (Adobe Flash CS3 Professional) je první verze Flash uvolněná pod názvem 

Adobe. CS3 funkce s plnou podporou pro ActionScript 3.0 přidává lepší integraci s dalšími produkty 

Adobe, jako je Adobe Photoshop, a rovněž poskytuje lepší vektorové kreslení. 

Flash verze 10 (Adobe Flash CS4 Professional) obsahuje inverzní kinematiku, základní 3D 

objekt manipulace, objekt založené animace. CS4 umožňuje vývojářům efektivně a rychle vytvářet 

animace s mnoha vylepšenými funkcemi, které nebyly zahrnuty v předchozích verzích. 

 

Obrázek č. 4.2.3a, Nejnovější logo programu Flash- verze 10 (zdroj: Wikipedia.org) 

Flash exportuje soubory do dvou základních formátů [13]: 

.swf – v tomto formátu má soubor malou velikost, může být přehrávaný ve webovém 

prohlížeči, ale k jeho běhu je nutný přehrávač – Adobe Flash Player, který je volně ke stažení na 

stránkách společnosti Adobe 

.exe – formát určený pro spouštění v prostředí Windows (není nutný další přehrávač), soubor 

má větší velikost. Říká se mu také projektor, jelikož má tento soubor v sobě implementovaný Flash 

Player. 

4.2.4 Flash Player 

Adobe Flash Player je virtuální stroj používající ke spuštění a prohlížení Flash souborů, 

animací a filmů skrze počítačové programy, jako jsou webové prohlížeče nebo přímo spuštění na 

lokálním počítači.  
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Obrázek č. 4.2.4a, ukázka přehrávače Adobe Flash Player 

Flash Player je široce distribuovaný proprietární, multimediální přehrávač. Spouští SWF 

soubory, které mohou být vytvořeny v programu Flash nebo v řadě dalších nástrojů umožňujících 

tvorbu Flash animací. Má také podporu pro vestavěný skriptovací jazyk ActionScript. [15] 

 

 Obrázek č. 4.2.4b, logo programu Flash Player (zdroj: Wikipedia.org) 

4.2.5 Flash Video 

Flash Video je formát souborů používající k zobrazení videa přes internet Adobe Flash Player 

přehrávač. Flash Video může být také vloženo do SWF souborů. Tento typ video souboru se rychle 

adaptoval jako standard pro výběr formátu vestavěného videa na webových portálech jako jsou 

například portály YouTube, MetaCafe, Google Video, Reuters.com. [16] 

 

 Obrázek č. 4.2.5a, ikona souboru ve formátu Flash Video (zdroj: Wikipedia.org) 

4.2.6 ActionScript a jeho verze 

ActionScript (zkratka AS) můžeme definovat jako objektově orientovaný skriptovací 

programovací jazyk pro aplikace vyvíjené v programu Flash nebo pro aplikace podporující tento 
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formát. Pomocí ActionScriptu se dají vytvářet komplexní internetové aplikace, ale také animace. 

ActionScript vychází ze standardizované verze jazyka JavaScript, nazvané ECMAScript. [17] 

Při vytváření webových stránek se používá Flash animace většinou bez ActionScript. Pokud 

bude nutné použít více interaktivity, např. různé akce a události po klepnutí na myš, bez použití 

ActionScriptu se neobejdeme. Z tohoto důvodu byl tento jazyk vyvinut. 

 

 Obrázek č. 4.2.6a, ikona souboru ve formátu ActionScript (zdroj: Wikipedia.org) 

Existují různé verze ActionScriptu: 

• ActionScript 1.0 je nejjednodušší forma ActionScriptu a stále se používá v některých verzích 
přehrávače Flash Lite Player. 

• ActionScript 2.0 vznikl na základě poptávky uživatelů po lépe vybaveném jazyku pro větší 
a složitější aplikace. Kompilování kódu ActionScript 2.0 provádí pomalu a proto se začal 

vyvíjet ActionScript 3.0. ActionScript 2.0 stále vyhovuje pro méně výpočetně náročné 

projekty. 

• ActionScript 3.0 je o mnoho rychlejší než jeho předchůdce. Tato verze vyžaduje trochu větší 
znalosti pojmů objektově orientovaného programování než jiné verze. ActionScript nabízí 

lepší zpracování XML, vylepšený model událostí a vylepšenou architekturu pro práci 

s obrazovkovými elementy. Soubory FLA, které používají ActionScript 3.0, nepodporují 

zpětnou kompatibilitu ActionScript. 

4.3 Alternativy (současnost) 

V oblasti počítačových technologií zaměřených na animace, je platforma Flash nejvíce 

rozšířená. Existují zde i nějaké alternativy, jiné platformy od konkurence, které mají vlastní 

technologii na tvorbu animací. Je však překvapivé, že v oblasti počítačových animací dlouho nebylo 

konkurence, což v jiných oblastech informačních technologií je častým jevem. V poslední době se ale 

objevili další dva noví konkurenti. Jde o technologie Microsoft Silverlight a JavaFX, o kterých si 

řekneme pár informací. 
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Obrázek č. 4.3.1, ukázka přehrávače Apple QuickTime (zdroj: Apple.com) 

4.3.1 Microsoft Silverlight 

Microsoft Silverlight je programovatelný webový prohlížeč „plug-in“, který umožňuje funkce 

jako je animace, vektorová grafika a audio-video, které charakterizuje bohaté internetové aplikace. 

Verze 2.0, vydaná v říjnu 2008, přinesla další prvky interaktivity a podpory. NET jazyka a vývojových 

nástrojů. [18] 

 

 Obrázek č. 4.3.1a, logo platformy Silverlight – vrze 2.0 (zdroj: Wikipedia.org) 

Je kompatibilní s několika webovými prohlížeči používanými pro operační systémy jako jsou 

Microsoft Windows a Mac OS X. Mobilních zařízení, se systémy Windows Mobile 6 a Symbian 

(Série 60) v mobilních telefonech, budou také podporovány. 

4.3.2 JavaFX 

JavaFX je platforma pro vytváření a poskytování bohatých internetových aplikací, které 

mohou narazit na širokou škálu připojených zařízení. Aktuální verze JavaFX 1.1.1 umožňuje vytváření 
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aplikací pro stolní počítače, prohlížeče a mobilní telefony. Televize, set-top boxy, herní konzole, Blu-

ray přehrávače a další podpora pro tyto platformy je plánována. [19] 

JavaFX je plně integrována do technologie Java Runtime Environment (JRE) - JavaFX 

aplikace poběží na jakémkoliv počítači a prohlížeči, který běží na JRE a na mobilních telefonech 

běžících na technologii Java ME (Java Micro Edition).  

 

 Obrázek č. 4.3.2a, logo platformy JavaFX (zdroj: Wikipedia.org) 

4.3.3 Zhodnocení 

Aktuálně se platforma Flash využívá především při tvorbě online her, uživatelských rozhraní a 

animovaných reklam. Odhadnout, kdy se nové technologie uplatní a do jaké míry, je obtížné. Dá se 

však očekávat, že největšího rozmachu a podpory těchto technologií jednotlivých firem uvidíme na 

vlastních platformách: JavaFX na Java platformě, Microsoft Silverlight na .NETu, Apple 

QuickTime na Mac OS X atd. [20] 

Jak to bude dál? 

Nástup zmíněných technologií zřejmě nebude zrovna rychlý, Adobe a Flash jsou v současnosti 

nejrozšířenější. Vlastní nejvíce zkušených vývojářů i osvědčených vývojových nástrojů. Verze 10 

programu Flash to jen dokazuje. [20] 



 

23 

5 Rešerše animací pro elektrotechniku  

Dnes již existuje mnoho animací na problematiku elektromagnetismu a jeho šíření. Některé 

z nich můžeme nalézt zde: 

• http://www.fei1.vsb.cz/stud_mat/k449/soft/TEPO/ 

• http://www.igte.tugraz.at/index_en.html 

• http://www.igte.tugraz.at/de/forschung/ExtendedInternetVersionBournemouth.html#animation
s 

• http://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/ElmagVlny/emWave_cz.html 

• http://www.aldebaran.cz/animace/index.html 

• http://www.walter-fendt.de/ph14cz/emwave_cz.htm 

• FyzWeb Aldebaran - elektřina a magnetismus (katedra fyziky FEL ČVUT) 

• FyzWeb Elektřina a magnetismus (Jaromír Kekule MFF UK) 

• Info stránky Elektrárny (ČEZ) 

• Článek Energie ze Slunce Milan Červenka - využití solární energie, elektrárny (Aldebaran 
Bulletin 22/2004) 

• Stránky ČEPS - přenos elektrické energie v ČR + online data (aktuální spotřeba, vývoz-dovoz, 
archiv,…) 

• Applet ElectroStatics - demonstrace vlastností elektrického pole 

• Flash animace Ohmův zákon pro uzavřený obvod - demonstrace úbytku napětí v jednoduchém 
obvodu (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace 1. Kirchhoffův zákon (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Přechodný děj - nabíjení kondenzátoru ve stejnosměrném RC obvodu (The 
Bartol Research Institute) 

• Flash animace Přechodný děj - vybíjení kondenzátoru ve stejnosměrném RC obvodu (The 
Bartol Research Institute) 

• Flash animace Výkon stejnosměrného proudu - při změně napětí zdroje a odporu obvodu (The 
Bartol Research Institute) 

• Flash animace Siločáry el. pole - dvou bodových nábojů (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Potenciál radiálního el. pole - a potenciální energie nabité částice v tomto poli 
(The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Kondenzátor - názorné nabíjení a vybíjení kondenzátoru při změně připojeného 
napětí (The Bartol Research Institute) 
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• Flash animace Pohyb nabité částice v homogenním el. poli kolmo k siločarám - po jaké dráze 
se pohybuje? (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Pohyb nabité částice v homogenním el. poli "šikmo" k siločarám - po jaké 
dráze se pohybuje? (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Vzájemné silové působení dvou vodorovných vodičů - jak se mění při změně 
vzdálenosti či velikosti proudu ve vodičích? (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace magnetického pole přímého vodiče s proudem - jak reagují mg. střelky na 
změnu vzdálenosti či velikosti proudu ve vodiči? (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Elektromagnetická indukce - Kdy dochází k vychýlení ručičky voltmetru? 
Proč? (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Otáčení rovinného závitu v homogenním mg. poli - Jak se projeví změna 
velikosti magnetiké indukce či rychlostí otáčení závitu? (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Elektromagnetický oscilátor - Jak souvísí s mechanickým oscilátorem? A jak se 
projeví změna velikosti indukčnosti cívky či kapacity kondenzátoru? (The Bartol Research 

Institute) 

• Flash animace Kmitání oscilačního obvodu - Proč je tlumené? (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Obvod střídavého proudu s odporem - možnost nastavení velikosti napětí, 
frekvence a rezistance. Ovlivňuje frekvence velikost proudu v obvodu? (The Bartol Research 

Institute) 

• Flash animace Obvod střídavého proudu s indukčností - možnost nastavení velikosti napětí, 
frekvence a indukčnosti. Jak ovlivňuje velikost indukčnosti a frekvence velikost proudu v 

obvodu? (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Obvod střídavého proudu s kapacitou - možnost nastavení velikosti napětí, 
frekvence a kapacity. Jak ovlivňuje velikost kapacity a frekvence velikost proudu v obvodu? 

(The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Obvod s RLC v sérii - možnost nastavení velikosti R, L a C. Sledujte jak se 
jejich velikost projeví ve fázorovém diagramu a průběhu napětí na jednotlivých prvcích (The 

Bartol Research Institute) 

• Flash animace Elektromagnetické vlnění (The Bartol Research Institute) 

• Flash animace Rezonanční křivky elektromagnetického oscilátoru (The Bartol Research 
Institute) 

• Stránky Supravodiče (ZČU Plzeň) 

• Applety Elektromagnetické vlnění (NHMFL) 
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6 Důležité poznatky z šíření vln 

Nyní už víme, co jsou to animace, jak správně s nimi tvořit animace, k čemu animace slouží a 

proč jsou výhodné. V této kapitole si řekneme něco z teorie šíření elektromagnetických vln. Dozvíme 

se, jak se tyto vlny šíří mezi vysílači, jak se dají vypočítat a jak se určí jejich velikost. Bez těchto 

poznatků bychom nemohli dále pokračovat v tvorbě. 

6.1 Určování Fresnelových zón 

Fresnelova1 zóna (čti Frenelova) 

Pro některá spojení na vyšších frekvencích je vyžadována přímá viditelnost antén obou 

spojovaných míst. Matematicky je například možné odvodit, že teoretický dosah vysílače DVB-T s 

ERP 5kW je 5000 km. Podobně je možné odvodit i dosah vysílače A-TV, který by se stejně 

výkonným vysílačem činil asi 1000 km [21]. Vezmeme-li v úvahu, že reálné výkony dnešních 

vysílačů A-TV se pohybují v řádech stovek kW, pak by teoreticky stačil jeden takový vysílač na 

pokrytí území celého státu. Praxe je ale zcela zjevně jiná [21].  

Zachovat jen přímou viditelnost totiž není pro účinné spojení dostačující. Kolem myšlené 

spojnice obou bodů musí být volný prostor, který vymezuje tzv. Fresnelovy zóny. Mají tvar rotačního 

elipsoidu, který můžeme vidět na následujícím obrázku. Zjednodušeně řečeno jde o tvar podobný 

doutníku nebo také ragbyovému míči vymezující oblast, ve které se přenáší většina výkonu mezi 

anténami. 

 

                                                      
1 Augustin Jean FRESNEL čti Frenel (1788 – 1827) byl francouzským fyzikem a specialistou na výstavbu 

mostů, kterého mimořádně zaujala optika. Obsáhle propracoval a zdokonalil Huygensovu vlnovou teorii, které 

byl zastáncem. Jeho teoretické a experimentální práce zabývající se především jevy polarizace, interference, 

dvojlomu a ohybu světla byly definitivním potvrzením správnosti vlnové teorie světla a značně přispěly k jejímu 

konečnému uznání. 
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 Obrázek č. 6.1.1, tvar prostoru Fresnelovy zóny 

S výrazy jako „Visual Line of Signy“ pro přímou viditelnost a „Radio Line signal Signy“ pro 

obrysovou křivku Fresnelovy zóny radiového signálu se často setkáme. V první Fresnelově zóně (first 

Fresnel zone) se přenáší 90% energie. Každá překážka v této oblasti zvyšuje útlum přenosu, kromě 

toho dochází k rušivým odrazům, snižuje se kvalita přenosu dat (ztráta paketů, nižší dosažitelná 

rychlost), stejně jako u nevyhovujícího přizpůsobení. Spoj má horší přenosové vlastnosti a je potřeba 

použít kvalitnější antény a kabely. Přestože útlum narušením zóny nemusí být podstatný, měli bychom 

navrhovat spoj tak, aby byla zóna alespoň z 60% volná.  Neměla by do ní zasahovat ani zástavba, ani 

přírodní překážky - terénní nerovnosti a stromy. Nejmenší přípustnou vzdálenost překážky od přímé 

spojnice komunikujících zařízení lze určit podle vztahu: 

D

dd
r 21
1

λ=  

kde r 1 je poloměr první Fresnelovy zóny v dané vzdálenosti, λ vlnová délka (12,5 cm pro 

2,4 GHz), D vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem, d1, d2 vzdálenost překážky od přijímače, popř. 

vysílače.  

Pokud se pokusíme vypočítat vliv této zóny na televizní příjem, zjistíme, že vyzařovací 

diagram antény umístěné ve výšce několika metrů nad terénem se ve vzdálenosti několika desítek 

metrů „zarývá“ do zemského povrchu. Z toho je zřejmé, že přibližně polovina první Fresnelovy zóny 

je v případě televizního přenosu vyplněna zemským povrchem. V takovém případě je skutečný dosah 

televizního vysílače mnohem menší, než předpokládá teoretický výpočet.  

Pro výpočet těchto zón existuje řada počítačových programů, např. Profil. Problémem může 

být to, že většina programů řeší 2D prostor a často si neuvědomíme, že k zastínění zóny může dojít 

mimo 2D rovinu proloženou spojnicí antén a kolmou k povrchu země. Nárůst Fresnelovy zóny je 

v počátku velmi strmý, takže i stožáry umístěné např. na střeše panelového domu v blízkosti sledované 

antény ji mohou narušit (nehledě navíc k interakcím odražených vln). V blízkosti antény by měl být 

kolem ní volný prostor do vzdálenosti minimálně h podle vztahu: 

D

L
h

22=  

kde L  je největší rozměr antény, D vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem.  

Nachází-li se v blízkosti antény, a to v libovolném směru, nějaký objekt (zvláště elektricky 

vodivý), je vyzařovací charakteristika antény deformována a vznikají tzv. stíny. V případě půlvlnné 

antény (5,8 cm) je minimální přípustná vzdálenost objektu od antény asi 6 cm. 

On-line kalkulačku a nákres Fresnelovy zóny uvádí webová stránka : 

http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2005092801 
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Výpočet největšího průměru Fresnelovy zóny si můžete spočítat také na stránkách: 

http://cz.jirous.com/vypocet-pasivni-retranslace/ nebo http://cz.jirous.com/vypocet-wifi, kde lze určit 

poloměr Fresnelovy zóny uprostřed spoje a podle výsledku si přibližně zónu zakreslit. 

 

Na stránce http://www.zcomax.cz/Fresnelova_zona.aspx je uvedena tato tabulka: 

Maximální průměr první Fresnelovy zóny podle vzdálenosti a frekvence 

Vzdálenost Pásmo 2,4GHz Pásmo 5GHz 

100m 1,37m 1,22m 

200m 1,93m 1.73m 

300m 2,37m 2,12m 

400m 2,73m 2,44m 

500m 3,06m 2,73m 

700m 3,62m 3,23m 

1000m 4.32m 3.87m 

1200m 4.73m 4.23m 

1500m 5.29m 4.73m 

2000m 6.11m 5.47m 

2500m 6.83m 6.11m 

3000m 7.48m 6.69m 

4000m 8.64m 7.73m 

 

Další možnosti interaktivního výpočtu Fresnelových zón:http://www.qsl.net/ok1cfp/lincal.htm 

Teoretické zdůvodnění Fresnelových zón vychází z Huygensova principu, podle něhož každý 

bod čela vlny se stává zdrojem nové sekundární vlny. Tak je možné například rozšíření paprsku světla 

za okénkem překážky, kterou prochází světlo. Světlo se za překážkou nešíří pouze v úzkém svazku 

velikosti okénka v překážce, ale rozšiřuje se do stran.  

V souvislosti s rozborem Fresnelových zón pohovořme nejprve o tzv. Fresnelově difrakci.  

 

 Obrázek č. 6.1.2, znázornění Fresnelovy difrakce 
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Pakliže je vysílač V zdrojem kulové vlny a nestojí mu v cestě překážka, šíří se tato vlna dál 

prostorem, pak na ploše S (zde představované ploškou dS) platí pro intenzitu elektrického pole: 

r

jkr
S CeE

−
=)(  

kde C je konstanta a k vlnové číslo 

Řekněme, že mezi vysílačem V a přijímačem P je tenká překážka s malým okénkem. Zatímco 

překážka elektromagnetickou vlnu pohltí (tedy ani neodrazí ani nepropustí), prochází část vlnění 

okénkem i do prostoru přijímače, přestože mezi vysílačem a přijímačem nemusí být přímá viditelnost. 

Prakticky má toto význam u delších vln a přijatý výkon je velmi malý.  

Literatura2 [Raida] řeší situaci, kdy je překážkou spodní polorovina a okénkem horní polovina 

prostoru. V praxi může takovouto překážku představovat například terénní nerovnost – vrchol kopce. 

Rovina překážky S je kolmá na spojnici VP a každý její element dS je jednak zleva ozářen z vysílače, 

ale záření také vyzařuje do prostoru přijímače. 

 

 Obrázek č. 6.1.3, šíření vln přes překážku s malým okénkem 

Za plochou S2 (v obr. červená), která odstiňuje vysílač a přijímač je 0)( =SE . Pro polorovinu 

S1 (modrá) platí pro každý element dS vztah: 
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 1

1

)( r

jkr

S CeE
−

=                            (1) 

a každý takový element můžeme považovat za Huygensův zdroj. Účinky všech takovýchto 

elementárních zdrojů na přijímač P nalezneme integrováním po ploše S1: 

( )∫
−

=
1

2

2
2

)()( ,cos
S

jkr
SP dS

r

e
rnE

j
E

λ
 (2) 

Ve vztazích (1) a (2) se pro velké vzdálenosti amplituda příliš nemění s malou změnou r1 a r2. 

Lze použít přibližný vztah r1 = d1 a r2 = d2.  Další zjednodušení pro velké hodnoty d1 a d2 zavedl 

Fresnel pro malý úhel mezi normálou a rádius vektorem r2 ve tvaru cos(n, r  2) = 1. Uvažoval totiž 

především Huygensovy zdroje, které leží blízko horní hrany překážky (bodu 0). Konečně použil vztah 

pro počítání s malými čísly: 
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Po těchto úpravách má výsledný vztah tvar: 

∫ ∫
∞ ∞

∞−

−−=
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2 dd

ddk
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+=  

Takto Fresnel obdržel snadno řešitelný integrál. Pro komplikovanější tvary okénka je pak 

integrál řešitelný numericky. Při numerickém řešení integrálu můžeme dokonce upustit i od některých 

zjednodušení, která Fresnel zavedl v době, kdy neměl k dispozici počítače. 

Pokud máte bližší zájem o problematiku Fresnelovy difrakce, doporučuji prostudovat 

http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/kap_2/2_1B.html#2 

V následujícím výkladu se omezíme na překážku ve tvaru poloroviny, tedy situace nakreslené 

na obr. 6.1.3. Výše popsaný postup umožňuje vypočítat intenzitu pole v bodě P v závislosti na 

vzdálenostech d1 a d2, výšce horní hrany překážky y0 (která může být i záporná, když překážka končí 

pod spojnicí VP), na vlnové délce a na vlastnostech zdroje V.  
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Obrázek č.6.1.4, závislost intenzity EP na výšce překážky 

Aby vstupních veličin bylo méně, vztahuje se obvykle intenzita pole k intenzitě, která by byla 

v tomtéž místě bez překážky; počítá se tedy poměr E (za překážkou) / E (ve volném prostoru). Kromě 

toho ještě souřadnice horní hrany překážky y0 se neudává v délkových jednotkách, ale v poloměrech 

Fresnelových zón r0n. Pak se výsledek stane nezávislý na konkrétních hodnotách d1, d2 a λ. Fresnelovy 

zóny na rovině překážky mají tvar mezikruží (hranice mezi sousedními zónami jsou kružnice se 

společným středem v průsečíku spojnice VP s rovinou překážky (O). Poloměry jednotlivých 

Fresnelových zón vypočítáme ze vzorce: 

 

který platí s dobrou přesností, pokud vypočtený poloměr je malý vůči kterékoli vzdálenosti d1 

a d2.  

Závislost relativní intenzity pole (E/Evp ) za překážkou na převýšení hrany překážky y0 je 

nakreslena na obr. 6.1.4. Všimněme si, že překážka ovlivňuje intenzitu pole v bodu P i tehdy, když y0 

je záporné a přímá spojnice VP není překážkou přerušena. Blíží-li se y0 od záporných hodnot k nule, 

intenzita pole střídavě narůstá a zase klesá a amplituda kolísání se zvětšuje až téměř na 3 dB. Když y0 

= r  01/2 (mezi přímou spojnicí VP a hranou překážky zůstává volná přibližně polovina první 

Fresnelovy zóny), je intenzita pole ještě stejně velká jako ve volném prostoru bez překážky. Leží-li 

hrana překážky ještě blíže spojnici VP nebo dokonce nad ní (y0 je kladné, spojnice VP je překážkou 

přerušena), překážka stíní a intenzita pole monotónně klesá. Při y0 = 0 je E/Evp = 1/2.  

Střídavé narůstání a klesání intenzity pole při y0 < 0 je zajímavý jev, který lze při pečlivé práci 

pozorovat i experimentálně, a to jak na rádiových, tak dokonce i na optických kmitočtech. V literatuře 

bývá vysvětlován střídavým zakrýváním a odkrýváním Fresnelových zón, ale to je nepřesné a málo 

názorné. 

Jako Fresnelova difrakce se v radiotechnice počítá intenzita pole za překážkami, které jsou 

poměrně úzké ve směru šíření vlny a které jsou protáhlé ve směru příčném. Mohou to být např. příčně 
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protáhlé kopce (nebo ve větším měřítku horské hřbety), střechy budov ap. Pro číselnou představu 

uvažme např. rádiový spoj s délkou 40 km na frekvenci 600 MHz (V. televizní pásmo), který je 

narušený příčnou překážkou uprostřed délky trasy. Poloměr první Fresnelovy zóny na rovině překážky 

je přibližně 70 m. Pokud tedy mezi vrcholem překážky a spojnicí VP zůstává mezera alespoň 35 m, 

pak překážka šíření vln ovlivní jen nepatrně. Tato mezera se nazývá světlost trasy. Když se spojnice 

VP právě dotýká vrcholu, nastává útlum 6 dB (na polovinu). Když vrchol leží např. 200 m nad spojnicí 

VP (to jsou přibližně 3 poloměry 1. Fresnelovy zóny), je útlum již téměř 26 dB (intenzita pole se sníží 

dvacetkrát). Nakonec ještě jedno upozornění. V okolí dobře vodivé překážky, (která 

elektromagnetické vlny nepropouští, nepohlcuje, ale odráží), jsou difrakční jevy poněkud jiné. 
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7 Seznámení s problematikou a zadáním bakalářské práce 

V této kapitole se podrobněji seznámíme se zadaným problémem, o kterém byla již řeč 

v úvodu práce. Řekneme si, jaký je současný stav problému, seznámíme se s plánem vypracování 

animací, který by měl být řešením našeho problému. Stanovíme cíle, kterých bychom měli dosáhnout 

při úspěšném řešení. 

7.1 Současný stav a program „Profil“ 

Tento program je hlavním příčinou našeho problému. Je studentům k dispozici pouze v rámci 

školní výuky a tudíž se s ním nemohou předem seznámit a naučit se sním pracovat. Tato nevýhoda je 

však ještě více umocněna pro studenty distanční formy studia, jelikož jsou ještě více ochuzení o práci 

s tímto programem používaným pouze během školní výuky. Pedagogům vysvětlování, jak se s tímto 

programem pracuje, zbytečně ubírá čas, který by měl být věnován hlavně výuce, obsahu vyučovací 

hodiny a samostatné práci studentů s tímto programem. Nyní si o této aplikaci něco řekneme. 

Program Profil byl vytvořen pro zjednodušení práce. Umožňuje vykreslování profilů terénu, 

paprsků antén a tvarů Fresnelových zón. Tyto vlastnosti se pak efektivně mohou využít při návrhu 

ideálních mikrovlnných spojení. Nabízí přehledné zadání terénního profilu, překážek i parametrů 

koncových stanic spoje. Umožňuje velké množství variant zobrazení a následné ukládání získaných 

výsledků. Studenti mohou výsledky své práce ukládat jako soubor, rastrový obrázek, či provést tisk 

nebo kopírování do paměťové schránky systému Windows. Tisk umožňuje navíc volitelnou změnu 

vertikálního i horizontálního měřítka. 

 

 Obrázek č. 7.1.1, ukázka programu Profil 
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7.2 Plán vypracování animací (řešení problému) 

Na základě poznatků, zjištěných v předchozích částech práce, můžeme stanovit plán 

vypracování našeho problému v následujících krocích: 

• Nastudování potřebných znalostí pro vytváření animací 

• Nastudování učební látky, pro kterou má animace sloužit 

• Seznámení s problematikou (co má animace umět) 

• Implemetance animací 

• Konzultace s vedoucím bakalářské práce 

7.3 Návrhy a požadavky (co má animace umět) 

Animační program, který mám za úkol vytvořit, by měl obsahovat podle požadavků vedoucího 

bakalářské práce důležité prvky pro určování Fresnelových zón, rychlým a srozumitelným 

seznámením s látkou ze šíření elektromagnetických sil, stanovením výpočtu Fresnelovy zóny. Měl by 

také obsahovat postup a pomáhat při vypracovávání semestrálního projektu. Tento postup by se měl 

zabývat stanovením umístění jednotlivých antén ve vybraném terénu, zjištěním terénního profilu mezi 

těmito anténami, stanovení frekvence zóny signálu, jeho následným výpočtem a zaznamenáním 

výsledků. Nejdůležitějším prvkem animačního programu by měla být část, obsahující interaktivní 

animace, znázorňující dynamickým pohybem a změnou tvaru změnu frekvence zóny signálu a změnu 

výšek jednotlivých antén pro grafickou názornost.  

Do návrhu bych pak zařadil popis jednotlivých funkcí aplikace Profil s přehlednými popisky 

ovládání, doplněnými případně vhodnými video-sekvencemi. 

7.4 Cíle bakalářské práce 

• Seznámení s pojmem elektronického vzdělávání pomocí animací, zjištění výhod a nevýhod. 

• Ověřit si práci v animačním programu, naučit se jej efektivně používat. 

• Získání pohledu na naši problematiku z pohledu studenta nebo uživatele stávající verze 
aplikace Profil. 

• Vytvořit demonstrační interaktivní animační program pro ukázku měření úlohy „Určování 
Fresnelových zón“. 

• Zakomponování popisu ovládání původního programu Profil a základní teorie o „Určování 
Fresnelových zón“ do animačního programu. 

• Naprogramování jednotlivých dílčích částí animačního programu a následné sestavení do 
jednoho celku. 
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8 Implementace animačního programu 

V této kapitole si ukážeme, jak jsem celou aplikaci zkoncipoval a sestavil. Seznámíme se 

s prostředím, ve kterém jsem jednotlivé animace programoval a vzájemně je propojoval do jednoho 

celku. Seznámíme se se strukturou aplikace z pohledu diagramu. Během popisu jednotlivých částí 

aplikace vás seznámím s důležitými a podstatnými částmi kódu a s jeho případným vysvětlením.  

8.1 Seznámení s vývojovým prostředím 

Pomocí různých prvků, jako jsou panely, pruhy a okna, můžete vytvářet dokumenty a soubory 

a manipulovat s nimi. Jakékoliv uspořádání těchto prvků se nazývá pracovní plocha. Když poprvé 

spustíte některou komponentu Adobe Creative Suite, zobrazí se výchozí pracovní plocha, kterou 

můžete přizpůsobit pro úkoly, které zde provádíte. Můžete si například vytvořit jednu pracovní plochu 

pro úpravy a další pro prohlížení, uložit je a během práce mezi nimi přepínat.  

 

Obrázek č. 8.1.1, výchozí pracovní plocha (zdroj: programujte.com) 

Okno s výchozí pracovní plochou obsahuje: 

• Pruh nabídky na horním okraji obsahuje příkazy v nabídkách. 

• Panel nástrojů (ve Photoshopu nazývaný paleta nástrojů) obsahuje nástroje pro vytváření 
a úpravy obrazů, kreseb, prvků stránek atd. Související nástroje jsou seskupeny dohromady. 

• Ovládací panel (ve Photoshopu nazývaný pruh voleb) zobrazuje volby pro právě vybraný 
nástroj (Flash nemá ovládací panel.) 
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• Okno dokumentu (v programu Flash nazývané plocha) zobrazuje soubor, na kterém pracujete. 

• Panely (ve Photoshopu nazývané palety) pomáhají monitorovat a upravovat vaši práci. Mezi 
příklady patří Časová osa v programu Flash nebo paleta Vrstvy ve Photoshopu. Některé panely jsou 

zobrazené standardně, ale výběrem z nabídky Okna můžete přidat libovolný panel. Mnoho panelů má 

nabídky se specifickými volbami. Panely mohou být seskupeny, svázány nebo ukotveny. 

8.2 Obecný pracovní postup s programem Flash 

Než otevřete FLASH  

Jako u celé řady jiných aplikací, i v případě programu Flash je nutné pro zdárný postup prací 

na vašem projektu:  

• znát prostředí aplikace, se kterou pracujete, umět používat jednotlivé nástroje a vědět, kdy a 
které z těchto nástrojů použít  

• mít jasnou představu o díle, které vytváříte. Čím mlhavější tato představa bude, tím déle se 
budete dopracovávat k výsledku.  

Animace vytvářené v programu Flash nejsou bezpodmínečně určeny pro web, ale jejich 

využití je zde nejčastější. Před tím, než se rozhodnete pro vytvoření animovaných webových stránek 

(nebo alespoň stránek s animovanými prvky), je důležité ujasnit si, co a pro koho vytváříte. 

Při vytváření aplikace v programu Flash obvykle provádíte následující základní kroky: 

• Naplánování aplikace 
Rozhodněte se, které základní úlohy bude aplikace provádět. 

• Přidání multimediálních prvků 
Vytvořte a naimportujte multimediální prvky, jako jsou obrazy, video, zvuk, text. 

• Uspořádání prvků 
Uspořádejte multimediální prvky ve vymezené ploše a na časové ose a tím definujte, kdy a jak se 

budou vyskytovat v aplikaci. 

• Aplikování speciálních efektů 
Podle potřeby aplikujte grafické filtry (například rozostření, záře a úkosy), prolnutí a další speciální 

efekty. 

• Použití ActionScriptu pro řízení chování 
Napište kód v jazyce ActionScript, který určuje, jak se multimediální prvky chovají a také jak reagují 

na akce uživatelů. 

• Testování a publikování aplikace 
Odzkoušejte si, zda aplikace funguje požadovaným způsobem, a vyhledejte a opravte případné chyby. 

Aplikaci byste měli testovat během celého procesu jejího vytváření. Publikujte soubor FLA jako 

soubor SWF, který lze zobrazit na webové stránce a přehrát pomocí přehrávače Flash Player. 
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V závislosti na vašem projektu a stylu práce můžete tyto kroky provádět i v odlišném pořadí. 

Výuková videa o pracovním postupu s programem Flash (v angličtině) najdete na následujících 

webových stránkách: 

• Pracovní postup s programem Flash: www.adobe.com/go/vid0132_cz 

• Vytvoření vašeho prvního interaktivního souboru Flash: www.adobe.com/go/vid0118_cz 

• Textovou výukovou lekci o vytváření aplikací najdete pod názvem Create an Application 
(vytvoření aplikace) na stránce výukových lekcí Flash:www.adobe.com/go/learn_fl_tutorials_cz. 

 

8.3 Schéma programu 

 

8.4 Aplikace krok po kroku 

1. Stránka 

 

 

2. Stránka 
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3. Stránka 

 

4. Stránka 

 

5. Stránka 

 

6. Stránka 

 

7. Stránka 

 

8. Stránka 
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9 Závěr 

Během své práce jsem se seznámil s pojmem elektronické vzdělávání a dozvěděl jsem se, 

jakých výhod nabývá a jak ho efektivně využít jak už obecně tak konkrétně v řešení mého úkolu. 

Získal jsem nové znalosti v programovacích technologiích a to na platformě Adobe Flash. 

Nastudováním látky o Fresnelových zónách pro tvorbu mých animací jsem úspěšně do této 

problematiky pronikl. Na základě těchto uvedených znalostí jsem pochopil nedostatky a potřebu 

výukových animací pro tento předmět. Navrhl jsem si implementační plán práce a jeho rozvržení co 

do grafiky a uživatelského prostředí, tak do nejvhodnějšího výkladu látky vztahující se k obsahu 

animací. V mé aplikaci můžeme nalézt podstatnou část výkladu teorie k pochopení vytvořených 

ukázkových animací Fresnelových zón. Uvidíte jak se signál šiří vzájemně mezi vysílači a pomocí 

jakých nástrojů lze získat jeho hodnoty. Nakonec je obsaženo uživatelské prostředí pro ukázkovou 

výuku a demonstrativní tvorbu projektu. Můžete si vyzkoušet, jak zóna mění tvar na základě změny 

frekvence, změny výšek antén. Postupně si tyto vlastnosti v animacích vyzkoušíte. Nakonec budete 

mít k dispozici i zjednodušenou formu terénního profilu, který si můžete vytvořit podle svých potřeb, 

avšak s jistým omezením. 

Pro hlubší tvorbu výukových materiálů pro tento předmět bych pak doporučoval vhodnější 

platformu, kterou Flash není. Je značně omezen, co se týče výpočetních a matematických úkonů a 

pokud bychom chtěli aplikaci rozšířit o náročnější animace se zadáváním výpočtu, nemuseli bychom 

dosáhnout očekávaného výsledku.  

Jako jediný návrh pro rozšíření mé aplikace v rozumné míře, bych navrhoval rozšíření 

o výpočty útlumu na soustavách vytvářejících Fresnelovy zóny mezi vysílači. Měli bychom totiž mít 

nejen představu o tom co se děje mezi anténami, ale také co se děje mezi anténou a koncovou stanicí 

(uživatelem).  

Doufám, že má tvorba bude přínosem pro ulehčení výuky jak ze strany pedagoga, tak ze 

strany studentů. 
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