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Abstrakt 

 S rozvojem internetových a mobilních technologií dochází k postupnému převádění 

klasických skript do elektronické podoby. Tato práce si klade za cíl vytvořit animace 

elektromagnetických vln, a tím studentům usnadnit vnímání dané problematiky. Text této práce 

čtenáře nejprve seznámí s nabídkou vývojových prostředí, dále pak s historií počítačové grafiky 

a nakonec s vývojovým prostředím Macromedia Flash 8, ve kterém budou scénáře animací 

implementovány. 

 

Klíčová slova: 

 Animace, Macromedia Flash, počítačová grafika, Shape Tween, Motion Tween, 

ActionScript, časová osa, grafika, klip, tlačítko, klíčový snímek. 
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Abstract 

The development of internet and mobile technologies, a gradual transfer of the classic 

script in electronic form. This work aims to create animations of electromagnetic waves, thereby 

facilitating the students perception of the issue. The text of this work the reader familiar with the 

first offering of development environments, as well as the history of computer graphics, and 

finally to the development environment of Macromedia Flash 8, in which scenario will be 

implemented animations. 

 

 

Keywords:  

 Animation, Macromedia Flash, computer graphics, Shape Tween, Motion Tween, 

ActionScript, Timeline, graphics, clip, button, Key Frame. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

MMF - Macromedia Flash 

SWF - Small Web Format 

AS - ActionScript 

GIF  - Graphics Interchange Format 

3D - Trojrozměrný 

2D - Dvojrozměrný 

PDF - Portable Document Format 

XML - eXtensible Markup Language 

CPU - Central Processing Unit 

GPU - Graphic Processing Unit 

AVI - Audio Video Interleave 

WAV - Waveform audio format 
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1. Úvod 
Ve 21. Století, kdy se nejvíce cení informace a je stále větší zájem o vzdělání, vzniká 

potřeba informaci co nejlépe podat. A jak je všeobecně známo, tak na rozdíl od textu nám 

obrázky, grafy a animace zvyšují vnímání a představu o dané problematice. 

 Mezi výukový materiál dnes již dávno nepatří jen skripta a sešity. Ve 21. století, kdy 

vlastní téměř každá domácnost počítač s připojením k internetu, si zde každý může najít téměř 

jakoukoli informaci. A k tomuto účelu výborně slouží animace vytvořené v programu 

Macromedia Flash. Kvalitní animace svou povahou mnohem lépe objasňují i náročnou 

problematiku a navíc, student si může obtížné pasáže kdykoliv pozastavit nebo opakovaně 

přehrát, čímž si sám udává tempo výuky, což u přednášené formě přednášky je velmi 

komplikované a časově náročné. 

 Cílem  této bakalářské práce je nabídnout studentům předmětu teorie 

elektromagnetického pole efektivnější formy studia dané problematiky. 
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1.1 Programy pro tvorbu animací 

1.1.1 Adobe Flash 

Flash je grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe 

(dříve Macromedia). Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních 

animací, prezentací a her. Rozšíření Flashe na internetu pomohla malá velikost výsledných 

souborů, protože se uchovávají ve vektorovém formátu, a proto ve většině případů vytlačily 

flashové bannery ty klasické, dříve používané ve formátu GIF. 

Flash má také vlastní implementovaný programovací jazyk ActionScript, který slouží k 

rozvinutí všech možností interaktivní animace a vývoji robustních aplikací, v aktuálních verzích 

je ActionScript poměrně vyspělý objektově orientovaný programovací jazyk. 

 

 

1.1.2 Microsoft Silverlight 

Silverlight je plug-in vytvořený společností Microsoft pro prohlížeče Windows Internet  

Explorer, Firefox a Safari pro vytváření interaktivních webových aplikací. Plug-in je postaven 

na technologii Windows Presentation Foundation (WPF) a .NET Framework 3.0. Instalace 

.NET Framework na klientském počítači není vyžadována. 

 

 

1.1.3 MS GIF Animator 

Jednoduchým poskládáním několika rastrových obrázků za sebe, nastavením rychlosti 

snímkování a parametrů celé animace se vygeneruje GIF animace. Nevýhodou je relativně velká 

velikost výsledné animace. 
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2. Počítačová grafika 
Počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače 

k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových 

informací, nasnímaných z reálného světa. 

 

 

2.1 Historie počítačové grafiky 

William Fetter, designér firmy Boeing, je považován za autora slovního spojení 

„počítačová grafika“, které použil, když v roce 1960 popisoval svoji práci. 

 Na začátku grafických technologií byly projekty jako Whirlwind, což byl první počítač 

využívající CRT obrazovku pro výstup dat, který navíc umožňoval využití světelného pera jako 

vstupní jednotky. Významným krokem byl počítač TX-2, vyvinutý roku 1959 v Lincolnově 

laboratoři v Massachusetts Institute of Technology. V roce 1963 byl pro tento počítač 

naprogramován Ivanem Sutherlandem program Sketchpad, který byl prvním programem 

využívajícím grafické možnosti počítače a tedy i prvním programem s grafickým uživatelským 

rozhraním. 

 Brzy se začaly významné počítačové firmy zajímat o grafiku a v roce 1965 uvedla 

firma IBM na trh grafický terminál IBM 2250, první komerčně dostupný grafický počítač. Na 

konci 60. let se konaly první konference a vznikly první obecně přijímané standardy, především 

díky organizaci SIGGRAPH (A Special Interest Group in Graphics), která vznikla v roce 1969 z 

iniciativy ACM (Association for Computing Machinery). Od roku 1973 se konají pravidelné 

výroční konference SIGGRAPH, které se staly jakýmsi veletrhem novinek v oblasti počítačové 

grafiky, ať už jde o software či hardware. 

Na konci 70. let se začaly rozšiřovat možnosti osobních počítačů a s nimi i způsoby 

praktického využití počítačové grafiky. Na konci 80. let se 3D grafika stala skutečností na SGI 

počítačích, které byly později použity při tvorbě prvních počítačem tvořených krátkých filmů  

v Pixaru.  

Od 80. let se v počítačových systémech využívají symboly, ikony, obrázky a další 

grafické prvky (souhrnně označované jako grafické uživatelské rozhraní) pro usnadnění a 

zpříjemnění komunikace mezi uživatelem a počítačem. 

První zobrazení počítačové animace byla animace s názvem Budoucí svět (Futureworld) 

v roce 1976. Byla to animace lidské tváře a rukou – vytvořili ji Ed Catmull a Fred Parke z 

University of Utah. 

V 90. letech nastal růst popularity 3D grafiky díky počítačovým hrám a animovaným 

filmům. V roce 1995 byl uveden film Toy Story, první celovečerní 3D-animovaný film. V roce 

1996 byla vydána hra Quake, jedna z prvních her probíhajících výhradně ve 3D prostředí.
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2.2 Rozdělení počítačové grafiky 

2.2.1 2D počítačová grafika 

Existují dva základní přístupy ke 2D grafice: vektorová a rastrová grafika. 

 

2.2.1.1 Vektorová grafika 

Vektorová grafika ukládá přesná geometrická data, například souřadnice bodů, 

propojení mezi body (úsečky a křivky) a vyplnění tvarů. Většina vektorových grafických 

systémů umožňuje použít standardní tvary jako body, přímky, křivky, polygony, kružnice. 

 

Výhody: 

 je možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality 

(viz obr. 1)  

 je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně  

 výsledná paměťová náročnost obrázku je obvykle mnohem menší než u 

rastrové grafiky  

 

Nevýhody: 

 oproti rastrové grafice zpravidla složitější pořízení obrázku. V rastrové 

grafice lze obrázek snadno pořídit pomocí fotografie či skeneru.  

 překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová 

grafika náročnější na paměť, procesor a velikost disku než grafika 

bitmapová.  

 

Obrázek 1 - Zvětšení obrázku ve vektorové grafice. 
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2.2.1.2 Rastrová grafika 

Naopak základem rastrové grafiky je pravidelná síť pixelů, organizovaná jako 

dvourozměrná matice bodů. Každý pixel nese specifické informace, například o jasu, barvě, 

průhlednosti bodu nebo kombinaci těchto hodnot. Obrázek v rastrové grafice má omezené 

rozlišení, které se udává počtem řádek a sloupců. Dnes se často kombinuje rastrová a vektorová 

grafika v souborových formátech jako PDF či SWF. 

 

Nevýhody: 

 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 (viz obr. 2) 

 zvětšování obrázku je možné jen v omezené míře, neboť při větším zvětšení je 

na výsledném obrázku patrný rastr. 

 

Výhody: 

 pořízení obrázku je velmi snadné například pomocí fotografie nebo skeneru.  

Obrázek 2 - Zvětšení obrázku v rastrové grafice. 
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2.2.2 3D počítačová grafika 

3D grafika je příbuzná vektorové 2D grafice. Také pracuje se souřadnicemi bodů a 

informacemi o úsečkách, křivkách a plochách, ale data jsou uložena ve trojrozměrném 

souřadnicovém systému. Z těchto trojrozměrných dat reprezentujících tělesa je potom 

renderován 2D obrázek. 

Různými technikami se dají ve 3D grafice vytvořit velmi realisticky vypadající obrázky 

díky věrné simulaci světelných a optických jevů jako jsou stíny, odrazy, lom světla či kaustika. 

Pokročilé vývojové nástroje umožňují i realistické animace včetně pohybů oděvu, vlasů, vodní  

hladiny a simulace fyzikálních jevů, jako je gravitace a odrazy.
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3. Macromedia Flash  

3.1 Historie Macromedia Flash 

V létě 1996 byl nový produkt uveden na trh pod názvem FutureSplash Animator a 

začali se o něj zajímat jiné firmy. Obrovský úspěch znamenalo srpnové uvedení nové verze 

MSN od Microsoftu založené na FutureSplash (firma, která ho v tu dobu produkovala, měla 6 

zaměstnanců). Dalším významným zákazníkem, který používal FutureSplash, bylo Disney 

Online. Disney ho využíval pro tvorbu animací a uživatelských rozhraní pro jejich online servis 

"Disney Daily Blast". V prosinci 1996 byla firma Macromedia, která s Disneym také 

spolupracovala, unavena konkurenčním bojem mezi jejich produktem Macromedia Shockwave 

a FutureSplash Animatorem a nabídla spolupráci obou firem. 

3.1.1 Macromedia Flash 1.0 

V prosinci 1996 byl FutureSplach prodán a byl přejmenován na Macromedia Flash 1.0. 

 

3.1.2 Macromedia Flash 2.0 

1997 - zabudována podpora stereo zvuku, vytvořena knihovna pro ukládání grafických 

objektů, podpora prvních příkazů pro řízení animací jako gotoAndPlay, gotoAndStop, 

nextFrame a nextScene.  

 

3.1.3 Macromedia Flash 3.0 

1998 - první verze ActionScriptu, který umožňuje vytvářet složité nedeterministické 

víceúrovňové animace a vytvářet grafické elementy dynamicky bez použití časové osy a 

kreslících nástrojů. 

 

3.1.4 Macromedia Flash 4.0 

1999 - rozšíření o podporu MP3 streamingu a vytváření Motion Tween animací, jenž 

umožňují z počátečních a koncových podmínek vypočítat příslušné transformace pro jednotlivé 

rámce. Díky zahrnutí Flash Playeru 4 do Microsoft Internet Explorer 5.0 a následné podpoře ve 

Windows XP bylo zaznamenáno vice jak 100 miliónů instalací Flash Playeru 4.0.  

 

3.1.5 Macromedia Flash 5.0 

2001 - pro zlepšení komunikace mezi serverem byla do Flashe doplněna podpora pro 

Flash Remoting a vznikl server ColdFusion. 
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3.1.6 Macromedia Flash MX 

2002 - Obsahuje podporu pro přehrávání videa a vytváření i sdílení komponent. 

Komponenty jsou programové třídy, které mohou obsahovat grafické uživatelské rozhraní. 

Komponenty a samotný objektový model ActionScriptu umožnil otevřít Flash dalším 

vývojářům. Výsledkem je značný růst počtu šablon a zrychlení vývoje robustních aplikací. 

 

3.1.7 Macromedia Flash MX 2004 

2003-2004 - Předchozí verze byla doplněna o řadu UI komponent, o komponenty 

rozšiřující možnosti komunikace se servery, o komponenty pracující s daty i XML dokumenty. 

Nemalý význam má i zabudování podpory webových služeb a podpory pro XPath. Změny 

nastaly i u skriptovacího jazyka, jenž dostal výraznější objektový ráz a byl přejmenován na 

ActionScript 2. Zrodil se Flash Lite1.1 pro mobilní zařízení, Flex 1.0, což je obdoba Flashe 

určená k vývoji programátorsky obtížnějších aplikací a Breeze 1.0 (Adobe Acrobat Connect) 

aplikace pro podporu webových konferencí. Flex 1.0 byl primárně určen pro vývoj RIA 

aplikací, ale pro svou vysokou cenu nebyl moc úspěšný. 

 

3.1.8 Macromedia Flash 8  

2005 - Zakomponování kodeku On2 VP6 s lepším kompresním poměrem a s podporou 

alfa kanálů umožnilo vytvářet nádherné prezentace složené z několika navzájem provázaných 

vrstev obsahující různá videa. Další novinkou je využití filtrů pro tvorbu některých 

komplexnějších animací.  

 

3.1.9 Adobe Flash 9  

2006, CS3(2007) - Po odkoupení společnosti Macromedia společností Adobe Systém se 

změnilo označení Macromedia Flash na Adobe Flash. Nasazením Flash Playeru 9 nastalo 

výrazné zvýšení výkonnosti, to bylo zapříčiněno použitím výkonnějšího interpreta byte kódu 

tzv. „just in time“. Zároveň došlo k znatelnějšímu oddělení Flashe od editoru Flex a to vydáním 

Flex 2.0. Aby se usnadnil vývoj a zvětšila vývojářská komunita Flexu, došlo k uvolnění SDK 

spolu s frameworkem a kompilátorem pro příkazovou řádku. Tímto způsobem se snažilo Adobe 

připravit na konfrontaci se SilverLightem od společnosti Microsoft.  

 

3.1.10 Adobe Flash 10  

2008 - Výraznější podpora 3D prostoru. Např.: možnost používat 3D základní elementy, 

3D lineární transformace, inverzní kinematiku atp. Další příjemnou novinkou je možnost 

snadného používání 3D a vlastních shaderu / filtru na obsah (kde tyto shadery jsou samozřejmě 

animovatelné a použitelné jak na bitmapy, tak na vektory, ale i na video). Tím pádem vznikají 

vyšší hardwarové nároky na CPU. Proto je nově i GPU používáno pro komponovaní části 

obrazu, pro 3D transformace a filtry. 
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3.2 ActionScript 

 ActionScript (zkratka AS) je objektově orientovaný programovací jazyk pro aplikace 

vyvíjené pomocí Macromedia Flash, případně dalších vývojářských nástrojů, které využívají 

stejné datové formáty. Pomocí AS se dají vytvářet komplexní internetové aplikace nebo i 

animace. ActionScript vychází ze standardizované verze jazyka JavaScript, nazvané 

ECMAScript. Používání Flashe k vytváření webů neznamená používání AS. Pokud ovšem bude 

třeba použít více interaktivity např. různé akce a události po klepnutí na myš, tak už je použití 

AS nutné.  

 

3.2.1 ActionScript  1.0 

1.0 je nejjednodušší forma AS a stále se používá v některých verzích přehrávače Flash 

Lite Player. ActionScript 1.0 a 2.0 mohou existovat dohromady v jednom souboru FLA. 

 

3.2.2 ActionScript  2.0 

Je na učení jednodušší než AS 3.0 Přestože Flash Player provádí zkompilovaný kód AS 

2.0 pomaleji než zkompilovaný kód AS 3.0, je AS 2.0 stále dobrý pro mnoho druhů projektů, 

které nejsou výpočetně náročné, například pro vzhledově orientovaný obsah. As 2.0 je také 

odvozený od specifikace ECMAScript, ale nevyhovuje jí úplně. 

3.2.3 ActionScript  3.0 

Provádí se nesmírně rychle. Tato verze vyžaduje trochu větší znalosti pojmů objektově 

orientovaného programování než jiné verze AS. AS 3.0 plně vyhovuje specifikaci ECMAScript, 

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

obrazovkovými elementy. Soubory FLA, které používají AS 3.0, nemohou obsahovat starší 

verze AS. 

 

3.2.4 Výhody AS 

 Nezávislý na platformě a prohlížeči. 

 Práce s objekty nekoliduje s tělem webové stránky. 

 Obrovské možnosti např. tvorba exe souborů jako spustitelné aplikace . 

 

3.2.5 Nevýhody AS 

 Běží jen ve Flash aplikaci. 

 Ve verzi AS 2 je náročný na výkon CPU. 

 Potřeba placeného externího programu na jeho tvorbu (Adobe Flash). 

 Boj prohlížečů proti Flashi (Internet Explorer.
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4. Macromedia Flash 8 
 

 Macromedia Flash 8 Professional je vyspělé pracovní prostředí pro tvorbu rozmanitého, 

interaktivního obsahu pro digitální, webové a mobilní platformy. Osvědčené uživatelské 

prostředí s možností vlastní konfigurace plovoucích oken je zárukou rychlé orientace v 

programu. Startovací stránka poskytuje rychlý přístup k naposledy použitým souborům a 

předlohám. Flash 8 má velké množství dalších novinek oproti předešlým verzím, které dále 

napomáhají zvyšovat produktivitu práce. Panely se záložkami šetří místo na obrazovce. Funkce 

pro návrat naposledy provedeného kroku umí pracovat na úrovni celého dokumentu. 

 MM Flash Professional pracuje s vektorovou grafikou, nikoliv s bitmapovou, což má za 

důsledek, že flash animace bývají malé, tím se snižuje doba jejich načítání na webových 

stránkách, avšak o to více zaměstnávají procesor počítače, na kterém animace běží. Mezi 

podporované formáty, které jsou uživateli nejčastěji používané, patří např. MPEG video, digital 

video, MOV a AVI. Nabízí i funkce pro práci s grafikou. Ve Flashi je možné vytvořit natolik 

interaktivní animace, že se stávají hrou. Animace se dá například nastavit tak, aby se sama 

zastavila a po kliknutí na určité tlačítko popř. na více tlačítek pokračovala nebo se začala 

přehrávat jiná animace nebo běžela třeba pozpátku. 

Pro web má Flash mnoho výhod např. díky vektorové grafice lze využít tzv. streaming, 

tzn. začátek animace se spouští ještě před tím, než je soubor stažený celý. Další významnou 

vlastností flashových animací je, že se dají binárně zakódovat. Nikdo je proto nemůže ukrást 

nebo je trochu pozměnit a vydávat za svoje. Jsou sice programy, které se snaží o dekódování, 

ale neúspěšně. To má ale i své nevýhody, pokud si svoji práci uložíte pouze v zakódované verzi, 

tak už v ní nikdy nic nezměníte a při potřebné změně musíte začít znovu.  

Existuje několik formátů souborů. První s koncovkou FLA zdrojový kód, upravuje se 

 v programu Macromedia Flash a autor si ho nechává. Druhý s koncovkou SWF, to je 

zkompilovaný binární soubor, který se vystavuje na webu a potřebuje ke svému přehrání jisté 

knihovny, které má dnes již většina počítačů. A dále s koncovkou EXE, který má již tyto 

knihovny integrované v sobě. 

 

4.1 Požadavky na systém 

 Windows 

 Procesor Intel® Pentium® III 800 MHz nebo podobný 

 Microsoft® Windows® 2000 , XP 

 256 MB RAM (doporučeno 1GB) 

 710 MB volného místa na disku 

 Rozlišení 1024 x 768 
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4.2 Pracovní Plocha 

 

 

 

Obrázek 3 - Pracovní plocha. 
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4.2.1 Panel Nástroje 

 Výběr - slouží k výběru objektů a k jejich jednoduché editaci. 

1. Jeden klik myší slouží pro výběr jedné křivky, dvojklik vybere celý objekt (n křivek 

i jejich výplň), vybraný objekt můžeme libovolně posouvat po pracovní ploše. 

2. Při přejetí myší nad objektem, mění kurzor svůj stav na stav pro úpravu 

vektorových křivek nebo na stav pro úpravu zakřivení vektoru mezi hranami. 

3. Klik + potažení vybere v označené oblasti všechny části objektů i výplní. 

 

 Podvýběr - slouží k výběru objektů a jejich editaci. Edituje jednotlivé uzly čáry (nebo 

obrysy výplně). Zobrazení uzlů provedete jedním kliknutím na objekt. Vybráním uzlu 

zobrazíme a můžeme editovat jeho směrový vektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 Volná transformace - pomocí tohoto nástroje lze vybraný objekt ručně otáčet, měnit 

střed otáčení objektu, zešikmovat a měnit jeho velikost. 

 

 Transformace výplně - mění velikost, natočení, typ a zkosení přechodové výplně. 

 

 Linka - kreslení rovných čár. 

 

 Laso - má stejné využití, jako výběr, ale je možné vybírat i nepravidelné plochy. 

Kliknutím a pohybem myši ohraničíme plochu (objekt), kterou chcete vybrat. Puštěním 

se plocha sama uzavře. 

 

 Pero - kombinuje nástroje "Podvýběr" a "Linka". Jedním kliknutím vytvoříme bod a 

dalším klikem vytvoříte druhý bod, který se spojí s prvním. Umožňuje také přidávat a 

ubírat uzly. Klik + táhnutí směrový vektor křivky. 

 

 Text - jedním kliknutím + potažením umístíme textové pole do stránky a můžeme psát 

text. Velikost a druh písma lze zvolit na panelu "Vlastnosti" 

 

 Ovál - kliknutím a tažením vytvoříme ovál, při současném stisknutí tlačítka "Shift" 

vytvoříme kruh. 

  

 Obdélník - kliknutím a tažením vytvoříme obdélník, při současném stisknutí tlačítka 

"Shift" vytvoříme čtverec. Kliknutím na ikonu obdélník ho můžeme přepnout na nástroj  

 

 PolyStar Tool – v panelu vlastnosti, můžeme definovat kolik, má mít polygon rohů, 

případně kolik cípů bude mít hvězda. 

Obrázek 4 - Nástroj podvýběr. 
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 Tužka - umožňuje kreslit čáry od ruky. Na panelu "Možnosti" je možno zvolit, jak má 

výsledná čára vypadat:  

1. Zostřit - nakreslená čára se změní v rovné úsečky. 

2. Vyhladit - čára bude mít podobu hladké křivky. 

3. Inkoust - čára zůstane taková, jakou jste ji nakreslili. 

 

 Štětec - na rozdíl od tužky nekreslí čáry, ale výplně (nejsou ohraničeny čarami). Při 

použití tohoto nástroje si můžeme na panelu "Možnosti" zvolit: 

1. Velikost stopy. 

2. Tvar stopy. 

3. Mód stopy: 

a. Normálně - přes všechny objekty. 

b. Výplně - nekreslí přes čáry. 

c. V pozadí - nekreslí přes objekty s výplní. 

d. Uvnitř - kreslí jen přes jeden objekt najednou. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalamář - mění barvu čár a křivek. 

 

 Kyblík s barvou - mění barvu výplní. 

 

 Kapátko - Vybráním tohoto nástroje a kliknutím na objekt levým tlačítkem nastavíme 

barvu objektu do pole barvy. 

 

 Guma - Maže nakreslené objekty. Podobně, jako u nástroje "Štětec" je i zde možné 

nastavit co se má mazat. 

 

 Ruka - posun pohledu. 

 

 Lupa - přiblížení / oddálení pohledu. 

 

 Barva tahu / výplně - nastavení barvy obrysu / výplně objektu . 

 

 Černá a bíla - nastaví barvu tahu / výplně na černá / bílá. 

 

 Bez barvy / Prohodit barvy - objekt bez výplně / prohození barev výplně a tahu. 

 

 Přichytávání - zapne / vypne přichytávání kurzoru k objektům a vodítkům

Obrázek 5 - Nástroj štětec mód stopy zleva (normálně, výplně, v pozadí (modře), uvnitř). 
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4.2.2 Časová osa 

 Základním stavebním kamenem je klíčový snímek. Tento snímek může být buď 

prázdný (není v něm nic nakresleno) nebo plný (obsahuje nějakou grafiku). Do animace 

vkládáme vrstvy, které se následně dají animovat podle klíčových snímků v nich určených. 

Každá vrstva má svoji hloubku. Vrstvy, které jsou nahoře, překrývají vrstvy pod nimi. 

ActionScript se na časové ose zobrazí jako malé písmeno "a" a lze ho vkládat pouze do 

klíčových snímků. Ve Flashi existují 2 způsoby, jak automaticky vykreslit změnu mezi dvěma 

klíčovými snímky. 

 

4.2.3 Motion Tween (Pohybové vykreslení) 

 Vytvoříme ho tak, že umístíme za sebe 2 klíčové snímky. Je nutné, aby první i druhý 

klíčový snímek obsahoval instance stejných symbolů. První klíčový snímek uděláme delší. Čím 

je první klíčový snímek delší, tím pomalejší a plynulejší (více snímků) bude pohyb. Nakonec 

vybereme v prvním snímku na panelu Vlastnosti v roletovém menu Tween položku Motion. Na 

obrázku 5 jsem k Vrstva 1 přidal ještě vodící křivku, čímž jsem docílil pohybu po křivce, pokud 

v panelu Vlastnosti zatrhneme "Podle cesty", tak bude objekt i rotovat podle dané křivky. 

 

4.2.4 Shape Tween (Tvarové vykreslení) 

 Zatímco u Motion Tween jsme mohli pohybovat pouze instancemi stejných symbolů, u 

Shape Tween je to právě naopak. Abychom mohli vytvořit tento pohyb, musí počáteční i 

koncový snímek obsahovat pouze čistou grafiku. Vytvoření tohoto pohybu je podobné jako v 

předchozím případě, jen nakonec vybereme v prvním snímku na panelu Vlastnosti v roletovém 

menu Tween položku Shape. Na obrázku 5 je tato animace znázorněna jako Vrstva 2 a je 

animována transformace obdélníku na kruh. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Motion a Shape Tween. 
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4.2.4.1 Pomocné body 

 Pokud animujeme složitější tvary, tak se může stát, že při překreslování objektu probíhá 

přeskupování křivek nevhodným způsobem. Při použití Shape Tween je možné určit body, které 

by měly sobě odpovídat v počátečních a koncových tvarech. Tento nástroj máme ukryt 

v roletovém menu  Změnit  Tvar  Přidat pomoc ke tvaru. 

Na obrázku 6 je znázorněna na 6 snímcích animace čísla 1 na číslo 2. Pro animaci 

pomocí Shape tween je nutné číslice v klíčových snímcích rozlomit na křivky pomocí příkazu 

"Roztrhat". Jak je na první pohled vidět, bez pomocných bodů se nám křivky různě kříží a 

uprostřed animace není možné rozeznat, jaký bude její výsledek. Pokud přidáme do animace na 

první a poslední snímek 4 pomocné body, vhodně je umístníme, tak se animace stane mnohem 

přesnější. 

 

 

4.2.5 Maska 

 Pomocí masky můžeme vytvářet speciální způsob animace, kdy horní vrstva (maska) 

obsahuje objekt nebo instanci (musí obsahovat nějakou výplň - na obrázku 8 obdélník měnící se 

na elipsu) a pod ní je druhá vrstva (maskována – na obrázku fotografie z dovolené), která 

obsahuje nějakou grafiku. V animaci je vidět jen ta část dolní vrstvy, která se aktuálně překrývá 

s objektem v horní vrstvě, čili výplň masky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Shape tween bez a s čtyřmi pomocnými body (a, b, c, d). 

Obrázek 8 - Použití masky na fotografii. 
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4.2.6 Symboly 

 Každý nakreslený objekt (skupina objektů), lze ve Flashi převést na tzv. symbol a 

umístit jej do knihovny. Poté lze vložit z knihovny do jakékoliv vrstvy v animaci kopii tohoto 

symbolu tzv. Instanci. Velká výhoda knihovny je tedy vtom, že můžeme do animace vkládat 

libovolný počet instancí symbolu a přitom tyto symboly budou zabírat místo stále jen jako jeden 

symbol. Do knihovny lze také importovat nejpoužívanější formáty obrazových, zvukových a 

video souborů. Existují 3 základní druhy symbolů, které je možné vytvářet ve Flashi: 

 

1. Grafika - Nejjednodušší symbol. Může obsahovat pouze nehybnou grafiku. 

2. Klip - Obsahuje samostatnou pohyblivou animaci a má svou vlastní časovou osu. 

3. Tlačítko - Obsahuje 4 snímky. 

a. Nahoře - Snímek, který je vidět když s tlačítkem nepracujeme. 

b. Přes – Snímek, který se zobrazí při přejetí myší přes tlačítko. 

c. Dolů – Snímek, který zobrazuje stlačení tlačítka. 

d. Stisk – Určuje oblast, která je citlivá na stisknutí tlačítka. Tento snímek není 

viditelný, jelikož může být větší (menší) jak předchozí snímky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 - Tlačítko pauza s přehráním zvuku při stisku tlačítka. 

 

   

Pro přidání zvuku do animace si ho nejprve musíme importovat do knihovny, pak 

vybereme požadovaný zvuk z roletového menu "Zvuk:", dále mu můžeme přidat nějaký efekt 

(zeslabování,  zesilování, přechod z levého kanálu do pravého…), přiřadit akci (spuštění, 

zastavení přehrávání, Stream) a zadat počet opakovaní přehrávání daného zvuku. Zvuk 

v knihovně můžeme upravit, pokud na něj klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme 

"Vlastnosti". Zde můžeme zvolit jinou kompresy a upravit kvalitu zvuku.
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4.2.6.1 Tlačítko a ActionScript 2.0 

 Při vytváření tlačítka se nám automaticky vloží do knihovny jako nový symbol. Pro 

použití tlačítka ho tedy přesuneme klikem a držením levého tlačítka myši na pracovní plochu. 

Abychom mu mohli přiřadit nějakou akci, musíme mu zadat ve vlastnostech jméno instance. 

Tímto způsobem můžeme tlačítko vždy pod jiným jménem instance neomezeně vkládat do 

animace. V panelu akce pak tlačítko vidíme jako "jeho název v knihovně, <jméno instance>". 

 

Základní události tlačítka:  

Release Puštění levého tlačítka myši 

Press Zmáčknutí levého tlačítka myši 

Key Press Zmáčknutí klávesy 

 

 

Řízení animace: 

Stop(); Zastaví přehrávání animace 

play(); Spustí přehrávání animace 

nextFrame(); Další snímek animace 

prevFrame(); Předchozí snímek animace 

gotoAndStop(); Přejde na daný snímek a zastaví animaci 

gotoAndPlay(); Přejde na daný snímek, animace pokračuje dál od tohoto snímku 

 

 

Zdrojový kód pak může takto: 

 

on (release)  { 

  gotoAndStop(1); 

 } 

 

Tento zápis znamená, že po puštění levého tlačítka myši nad tlačítkem se provedou akce uvnitř 

složených závorek - v tomto případě běž na snímek 1 a stopni animaci. 

 

Na posledním snímku animace je často příkaz pro zastavení opakování animace stop(); 
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5. Vlastní animace 

5.1 Scénář 1 - dvouvodičové vedení 

Předpokládejme, že dvouvodičové vedení se na jednom konci rozevírá. Animace 

zachycuje chování elektrických siločar vzájemně vzdálených o polovinu vlnové délky a-b a c-d. 

Elektrické siločáry jsou současně doprovázeny magnetickými siločarami orientovanými kolmo 

na ně. V části vedení, kde jsou siločáry rovnoběžné, zůstává siločára a-b přímá, ale jakmile se 

tato siločára dostane do rozšířené části vedení, začne se zakřivovat zachovávaje podmínku 

kolmosti na vodič. 

 Jakmile se siločára a-b dostane na konec vedení, střední část siločáry a-b pokračuje 

v pohybu mimo konce vedení, při čemž konce siločáry zůstávají „přilepeny“ ke koncům vodičů. 

Mezitím a dříve než siločára a-b začne putovat zpět, přiblíží se siločáry c-d, takže dojde ke 

splynutí obou konců siločar. 

 V následujícím okamžiku dojde ke štěpení, kdy část energie "r" postupuje dále a část 

energie odražené "x" postupuje zpět. Postupující energie "r" představuje určitou ztrátu energie  

a pro zdroj (např. vysílač) určitý zatěžovací odpor. Odražená část energie x se projevuje jako 

tzv. zdánlivý odpor a reprezentuje energii, která se vrací zpět do zdroje. Popsaný jev se opakuje 

postupně, jak přicházejí další skupiny siločar, takže dochází k průběžnému vyzařování. Na čele 

vlny jsou obě složky pole elektrická i magnetická na sebe kolmé a ve fázi. Protože čelo vlny je 

zakřiveno, jsou jednotlivé složky Poyntingova vektoru, které určují směr toku energie, trochu 

rozbíhavé. 

 

Vrstvy a tlačítka 

 Animace obsahuje 16 vrstev, každá vrstva je pojmenovaná podle objektů, které 

obsahuje, kvůli animaci téměř každého objektu je ve všech vrstvách 1 objekt (kromě vrstvy 

tlačítka, která není animovaná). 

 Animace tlačítek je docílena optickým klamem například tlačítko pauza (obr. 9): 

a. Nahoře - jen text. 

b. Přes - na text je použit filtr "záře" s rozmazáním v ose x a y. 

c. Dolů - přidán filtr "vrhnout stín" a celý objekt posunut v ose x o 2 pixely a v ose 

y o 4 pixely, tím je docílen efekt stlačení tlačítka i bez animace. Do snímku je 

ještě přidána zvuková stopa (pauza.wav), která se spustí po stisku tlačítka. 

d. Stisk - obdélník vymezuje oblast stisku tlačítka. 

 

Na objekty, které se netransformují, ale pouze pohybují, jsem použil Motion Tween a 

nastavil počáteční a koncový klíčový snímek. Na siločáry bylo potřeba použít Shape Tween a ve 

vrstvách "vnitrek" a "vic_vln" přidat pomocné body, jelikož se objekty ve vrstvách při animaci 

převracovaly, namísto pohybu se zvětšováním. 
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5.2 Scénář 2 - Prezentace ve Flashi 

 Cílem této animace bylo převést dokument napsaný ve Wordu na prezentaci vytvořenou 

ve Flashi. Prezentaci jsem si rozdělil na 3 vrstvy: 

 

 Pozadí - obsahuje barvu pozadí a 3 tlačítka pro rychlý přechod mezi snímky. Např. 

tlačítko z knihovny "Vliv_prostředí_plocha" (na ploše označeno textem "Vliv 

prostředí") slouží pro přechod na snímek 14. K přidělování funkcí tlačítkům nám slouží 

ActionScript, který má velké množství předdefinovaných funkcí, v tomto případě stačí 

tlačítko z knihovny přesunout na plochu, určit jeho instanci např. "vliv_prostredi" a 

v panelu akce vyhledat tlačítko "Vliv_prostredi_plocha, <vliv_prostredi>" a nakonec 

napsat do zdrojového kódu toto: 

 

on (release) { 

gotoAndStop(14); 

} 

 

 

 Vrstva 3 - obsahuje 2 instance tlačítka "další_predesli" pro pohyb vpřed a vzad 

v prezentaci. V této vrstvě je příkaz pro spuštění přes celou obrazovku. 

 

fscommand("fullscreen", "true"); 

 

 

 Prezentace – obsahuje 23 klíčových snímků, pro každou stránku prezentace jeden 

snímek. Je zde spousta tlačítek, v prvním snímku je každé tlačítko dělané zvlášť, kvůli 

změně barvy textu. V dalších snímcích je pro úsporu místa i času použito univerzální 

tlačítko "tlacitko", které je v celé animaci použito více než 20 krát. Tlačítko je 

animované, i když víme, že přímo v tlačítku nelze vytvářet animace (má jen 4 klíčové 

snímky). Animace byla docílena vytvořením nového symbolu typu klip "Symbol 

1", který samozřejmě primárně slouží k tvorbě animací. Zde jsem vytvořil animaci 

blikání tlačítka za použití alpha kanálu objektu neboli průhlednosti. V prvním snímku je 

alpha nastavena na 0% a v koncovém snímku na 10%. Tento klip jsem pak vložil do 

tlačítka na snímek 2, automaticky se doplnil i snímek 3 a oblast stisku jsem nastavil ve 

4 snímku, první snímek tedy zůstává prázdný. 
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5.3 Scénář 3 - Charakteristická funkce napájeného 

a nenapájeného zářiče 

 Tato animace se skládá z 8 vrstev. 2 vrstvy musely být použity pro vytvoření os, a to 

protože flash umí pouze plnou, tečkovanou a čárkovanou čáru, a pokud jsem vložil 2 čárkované 

čáry na sebe, tak se automaticky sloučili, proto jsem musel udělat jednu vrstvu pro čárky a 

druhou pro tečky.  

Tato animace zobrazuje rozsah <-45°, 45°> , tak jsem se rozhodl, že vytvořím 

dynamické textové pole, které bude ukazovat aktuální hodnotu, namísto doposud dostupného 

zobrazení ve skriptech o pěti hodnotách. U dynamického textového pole jsem si vytvořil 

v panelu vlastnosti proměnnou jménem "stupne". K takto vytvořené proměnné nyní můžeme 

přistupovat přes ActionScript. 

 

 

01 this.onEnterFrame = function(){ 

02  stupne=(Math.round((this._currentframe-180)/4))+"°"; 

03 }; 

 

 

01 na každém snímku je zavolána funkce() {}; 

02 do dynamického pole stupne vlož (zaokrouhli na cele čísla (aktuální snímek -180)/4)  

a za číslo přidej znak °  

Vysvětlení vzorečku – animace má 360 snímků, úhel začíná na -45 a končí na 45, proto 

ve vzorečku -180. Abych v prvním snímku dosáhl úhel -45, musím vzoreček vydělit 4  

(-180/4 =-45) 

03 konec funkce 

 

 

 Animace má 3 tlačítka: stop, play, zpět. První dvě mají akci stop(); respektive play(); 

Třetí tlačítko slouží pro návrat zpět o 45 snímků, při FPS 25 to jsou necelé 2 sekundy. Zdrojový 

kód je opět podobný s tím rozdílem, že v závorce odečteme aktuální snímek od 45. 

 

on (press) { 

    gotoAndPlay(this._currentframe-45); 

} 

 

V animaci je použita pouze metoda Shape Tween, a jelikož je animace symetrická, tak 

jsem ji rozdělil do 2 vrstev a jednu vrstvu kopíroval, přetočil a umístnil na správné místo do 

druhé vrstvy, avšak přetočením vznikly další potíže s křížením animace, ty však byly 

odstraněny pomocnými body. 
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5.4 Scénář 4 - Dvojice zářičů 

 Cílem bylo animovat 5 dvojic zářičů pro různé rozteče a fázové posuvy. Jelikož si 

animace jsou celkem podobné, tak jsem si nejprve vytvořil šablonu, ze které jsem vycházel na 

začátku každé animace. Šablona obsahovala všechny vrstvy, ve kterých byl převážně statický 

obsah (AS, grafika zářičů, rozteč a především tlačítka). 

 Na začátku každé animace jsem vycházel z kruhu, který jsem modeloval dle předlohy ze 

skript. Nejvíce jsem používal nástroje "volná transformace" k zvětšování, zmenšování a 

natáčení objektů, "podvýběr" k modelování detailů, "výběr" pro manipulaci s objekty a 

"vyhladit" pro vyhlazení ostrých hran a kvůli lepší manipulaci s nástrojem "podvýběr". 

K oživení scény byl použit Shape Tween, jelikož se pouze měnil tvar objektu na scéně. 

 

5.5 Scénář 5 – Záření dipólu 

 Animace obsahuje 18 vrstev, z toho je 10 pro statickou grafiku a 8 pro znázornění 

průběhu siločar elektrického pole elementárního dipólu v několika okamžicích. 7 vrstev 

znázorňuje levou stranu obrázku 10, ty jsem pak zkopíroval do nového symbolu, otočil kolem 

osy a vložil do vrstvy prava_strana. V tu chvíli však nastal problém s přiškrcováním siločar, 

bylo nutné vhodně doplnit pomocné body, kterých je plná animace. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.6 Scénář 6 - Menu 

 Pro lepší orientaci mezi animacemi jsem vytvořil menu, přes které jdou všechny 

spouštět. V animaci jsou jen tlačítka a textová pole. Každá animace se spustí v novém okně 

internetového prohlížeče. Pro spuštění byla použita následující akce: 

 

on(release){ 

 loadMovieNum("cesta_k_souboru/soubor.swf","blank") 

}

Obrázek 10 - Průběhy elektrického pole elementárního dipólu v několika okamžicích. 
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6.  Závěr 
 Tento bakalářský projekt se zabývá tvorbou animací pro výukový předmět Teorie 

elektromagnetického pole. Cílem mého snažení je vysvětlit jinou, než tištěnou formou, 

obtížnější kapitoly, vytvořením zcela nových animací, a tím zefektivnit studium všem 

studentům tohoto předmětu. Ke tvorbě animací je použit program Macromedia Flash 8, který 

díky vektorové grafice vytváří velmi malé animace, které není problém umístnit kamkoli na 

internet. Další předností MMF je podpora ve všech platformách všech webových prohlížečů. 

MMF a obecně počítačové grafice je v práci vyčleněna celá kapitola, kde jsem se snažil 

vlastními ukázkami seznámit čtenáře se základní problematikou Flashe. Většina příkladů je 

použita v této práci. 

 Během této práce jsem se naučil základům práce s programem MMF a AS. Pokud bych 

někdy pracoval na skutečných projektech, tak bych určitě opět zvolil MMF. 
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Přiložené CD: 

 

/text   - složka obsahující veškeré texty 

/text/práce  - bakalářská práce ve formátu DOC a PDF 

/swf   - spustitelné animace 

/zdrojove soubory - zdrojové soubory animací 
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