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Abstrakt 

Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie interaktívneho výukového programu pre 

problematiku riešenia obvodov admitančními modely. Pomocou vývojového prostredia Adobe 

Flash sú vytvorené animácie, pre pomoc vo výučbe daného predmetu. Prvá časť práce je 

venovaná e-learningu a jeho postavenie v modernej výučbe. V druhej časti je popísane 

prostredie Adobe Flash. Nakoniec je predstavená štruktúra výukového programu.  
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Abstract 

BCs thesis aim is to create an interactive educational program for the Linear circuit 

analysis by means of admittance matrix. With the development environment of Adobe Flash 

animations are created to aid in teaching the subject. The attension is paid to e-learning and its 

position in a modern education in thi first part of the work. There is a desctiption environment 

Adobe Flash in the second part of the document. In the end, the structure of the program is 

presented. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

 

CS3   -  creative suite 3               

CD   -  compact disc            

DVD  - Digital Versatile Disc              

GIF  - Graphics Interchange Format          

XML  - Extensible Markup Language    

FLA  - Flash Application           

SWF  - Shockwave Flash               

EXE  - Executable 
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1. Úvod 

 
Vývoj spoločnosti v súčasnom období stavia vzdelanie na popredné priečky. Okrem 

klasického vzdelávania sa do popredia čoraz viac pretláča forma elektronického vzdelávania. 

Elektronické vzdelávanie dnes patrí k najmodernejším metódam pri celoplošnom aj 

individuálnom vzdelávaní. Výhody tejto formy vzdelávania sa využívajú už mnoho rokov, 

zmenili sa iba nástroje. 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je zjednodušiť výučbu študentom 

prostredníctvom vytvoreného programu a sprístupnenie vyučovacieho materiálu z pohodlia 

domova. Podklady na vypracovanie programu som čerpal zo skrípt doc. Dr. Ing. Josefa 

Punčocháře [5], a zbierky príkladov Ing. Jitky Mohylové Ph.D. [6]. Výsledkom práce je teda 

prepracovanie vybraných častí s týchto dokumentov do elektronickej podoby a vytvorenie 

testov k jednotlivým kapitolám. Testy slúžia na kontrolu štúdia po prejdení kapitoly. Tento 

program je vytvorený vo vývojovom prostredí Adobe Flash CS3.  
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2. E-learning 
 

Povedané stručne a veľmi jednoducho, e-learning nie je nič iné ako efektívne 

využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Elektronickému vzdelávaniu 

 patrí dnes už popredné miesto vo vzdelávaní vyspelých krajín. Pre školstvo je to nová forma 

vzdelávania, ktorá ponúka predovšetkým mnoho výhod. Nechce nahradiť klasické formy 

vzdelávania, ponúka skôr doplnenie  a rozšírenie získaného vzdelania, výučbu vhodných  

nových tém, ktoré v učebných osnovách absentujú. Je výhodná pre všetkých záujemcov, ktorí 

majú prístup k Internetu. 

E-learning je nová organizačná forma výučby, ktorá predstavuje väčšiu flexibilitu pri 

štúdiu, študujúci sa môžu sami rozhodnúť, kedy budú študovať a koľko času budú štúdiu 

venovať. Pri svojom štúdiu môžu využiť podporu učiteľov, môžu komunikovať medzi sebou 

navzájom, pracovať na jednotlivých zadaniach v skupinách a zúčastňovať sa diskusií na 

zaujímavé témy. E-learning môžeme ponímať ako moderný nástroj multimediálnej výučby na 

báze internetu, pričom multimediálne prostriedky sú vystavované na webových stránkach alebo 

distribuované na CD, DVD nosičoch.  

Pri hodnotení e-learningu a klasickej výučby môžeme konštatovať, že e-learning 

predstavuje efektívne využívanú informačnú technológiu vo výučbe a výrazným spôsobom 

prispieva k zvyšovaniu úrovne klasickej výučby. [2] 

Vývoj spoločnosti v súčasnom období stavia vzdelanie na popredné priečky. Okrem 

klasického vzdelávania sa do popredia čoraz viac pretláča forma elektronického vzdelávania. 

Elektronické vzdelávanie dnes patrí k najmodernejším metódam pri celoplošnom aj 

individuálnom vzdelávaní. Výhody tejto formy vzdelávania sa využívajú už mnoho rokov, 

zmenili sa iba nástroje. 

Po korešpondenčných, televíznych a rozhlasových kurzoch prišiel čas zavádzania 

nových informačných technológií, ktoré poskytujú interaktívny spôsob získavania vedomostí. 

Rozhraním medzi používateľom a vytvorenou elektronickou aplikáciou sú interaktívne webové 

aplikácie šíriace sa prostredníctvom internetu. Internet je gigantická sieť spájajúca milióny 

počítačov, nachádzajúcich sa na celej planéte. Sprostredkováva zviditeľnenie stránok 

zverejnených na týchto počítačoch, prenos digitalizovaných informácií a multimediálnu 

komunikáciu medzi ľubovoľnými uzlami tejto siete. 
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Elektronické kurzy obsahujú multimediálne študijné materiály (texty, prezentácie, 

digitálne obrázky, animácie, testy, odkazy na webové stránky a pod.). Prenos týchto študijných 

materiálov k študentovi, komunikácia medzi učiteľom a študentom sa realizuje prostredníctvom 

internetu. [1]  

 

2.1 Forma výučby 

Rozlišujeme dva základné typy výučby: 

2.1.1 Synchrónna výučba  

Synchrónna výučba prebieha v reálnom čase. Všetci účastníci súčasne prijímajú 

prednášané informácie a môžu navzájom komunikovať a reagovať. Výučba môže prebiehať v 

učebni, keď všetci účastníci vrátane učiteľa sú v rovnakom čase na rovnakom miest, alebo vo 

virtuálnej triede, kde sa môžu účastníci v jednom čase pomocou synchrónnych technológii 

stretať a reagovať, i keď sú na rôznych miestach pomocou internetu.  

Výhody: 

 umožňuje v reálnom čase vzájomnú interakciu študentov aj lektora 

 výroba synchrónneho kurzu je väčšinou jednoduchšia a lacnejšia 

 lektor môže improvizovať 

 jednoduchšie sa modifikuje 

 štýl výučby sa viac podobá prezenčnej forme 

Nevýhody: 

 výroba kurzov 

 nároky na miestnosť a jej vybavenie 

 študenti si nemôžu voliť svoje vlastné tempo 

 môže odradiť nesmelých študentov 
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2.1.2 Asynchrónna výučba 

Asynchrónna výučba nie je viazaná na určitý čas a jednotlivých študentoch. Študenti si 

môžu voliť tempo a spôsob prijímania informácií ako im vyhovuje. Študenti nemôžu navzájom 

reagovať v reálnom čase. Kurz môže byť prednášaný pomocou internetu, prípadne na 

prenosných médiách vo forme elektronického výučbového kurzu. 

Výhody: 

 nie je závislá na časových plánoch študentov 

 dobre sa spravuje a štandardizuje 

 jednoduchá distribúcia 

 umožňuje vlastnú voľbu tempa štúdia 

 umožňuje individuálny prístup k preberanému učivu 

Nevýhody: 

 drahá a časovo náročná výroba 

 neumožňuje okamžitú interakciu s lektorom či ostatnými študentmi 

 menej flexibilná ako synchrónna [2] 

 

2.2 Porovnanie e-learningu a klasickej výučby 

E-learning je efektívne využívanie informačných technológií vo vzdelávaní. Jedná sa o 

nové možnosti, ktoré môžeme vo vzdelávaní využiť. Klasické vzdelávanie pod vedením 

lektorov existuje už do počiatku histórie a pre určité oblasti bude pravdepodobne nezastupiteľné 

i v budúcnosti. Vzdelávanie iba pomocou lektorov má však i množstvo nedostatkov. E-learning 

sa snaží eliminovať tieto nedostatky a je tak optimálnym riešením pre komplexné vzdelávanie. 

Zlúčením klasických prístupov a e-learningu je možné zo vzdelávania urobiť pútavý, adresný, 

individuálny a interaktívny proces integrovaný do každodenného života. Aj v oblastiach, kde je 

osobný kontakt s lektorom považovaný za nezastupiteľný, je možné elektronicky „preškoliť“ 

študentov. Tí študenti potom na školenie s lektorom prichádzajú už s množstvom informácií a 

otázok, lektor sa potom môže venovať iba zaujímavým či obtiažným častiam výučby a tak 

významne skrátiť dobu školenia. 

Lektor nie je vôbec vylúčený z procesu e-learningu. E-learning prináša množstvo 

komunikačných nástrojov od e-mailov až po videokonferencie, ktoré umožňujú lektorom 
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individuálne sa venovať jednotlivým študentom. Vďaka množstvu komunikačných kanálov 

potom môže so študentom komunikovať intenzívnejšie, ako tomu bolo pri vyhranených 

hodinách klasickej výučby. Namiesto neustáleho opakovania tej samej látky na učebniach sa 

môže lektor intenzívne venovať príprave novej látky či zdokonaľovaniu a aktualizácii 

stávajúcej. E-learning dodáva lektorom výkonné nástroje pre ľahký a rýchly prevod vlastných 

znalostí, skúseností a zručností do formy, ktorá tieto aktíva okamžite sprístupni všetkým, ktorí 

ich potrebujú.  

 

2.2.1 Lacnejšie  

Klasický prístup 

Klasické vzdelávanie nesie so sebou množstvo nákladov po celý vzdelávací proces, 

napríklad o cenu za lektorov, prenájom školiacich priestorov a prostriedkov, výrobu školiacich 

materiálov, dopravu na školenie, stravné a množstvo ďalších. 

E-learning 

E-learning prináša počiatočné náklady na výrobu kurzu, implementáciu riadiaceho 

systému, či investovanie do výpočtovej techniky. Potom však sú už náklady na prevádzku 

minimálne. Lektori sú využívaní efektívne pre aktívnu tvorbu obsahu o riadení výučby a nie pre 

neustále opakovanie výkladu v učebniach. Prenájom školiacich priestorov a prostriedkov 

väčšinou odpadá, vyrobené školenie sa veľmi jednoducho aktualizuje, rozširuje a integrujú sa 

do neho nové poznatky získané pri výučbe. Doprava zamestnancov odpadá, čím zamestnanci 

môžu absolvovať školenie vo vhodných okamžikoch v priebehu pracovného procesu, takže nie 

sú z neho vyradený. 

2.2.2 Rýchlejšie 

Klasický prístup 

Pri klasickom vzdelávaní nedostávajú väčšinou študenti školenie v potrebnej chvíli, ale 

v dobe, kedy je študentov dostatočné množstvo, je k dispozícií lektor, školiace priestory a 

potreby. Pokiaľ sa zmení školený predmet, opätovne trvá dlhšiu dobu, než sú všetci preškolení. 

Študenti si nemôžu jednoducho sami túto látku zopakovať, alebo sa vrátiť k časti školenej látky.  

 



- 13 - 

 

E-learning 

E-learning prináša lacnejšie, rýchlejšie a lepšie vzdelávanie. E-learning umožňuje 

študentom dostať školenie skutočne vo chvíli, kedy ho potrebujú. Stačí len zapnúť počítač a 

začaťLektor sa môže kedykoľvek a k akejkoľvek časti školenia vrátiť. Pokiaľ je výukový kurz 

správne koncipovaný z jednotlivých elementov (učebných objektov), môže lektor a študenti 

tieto elementy ďalej používať v každodennom pracovnom procese. Vzdelávanie je tak 

integrované do každodenného života študenta.  

 

2.2.3 Lepšie 

Klasický prístup 

Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v učebni vnímajú rovnako rýchlo, 

všetkým vyhovuje rozprávaný výklad lektora a všetci chcú v danej chvíli látku študovať. Prax je 

však značne odlišná.  

E-learning 

E-learning tieto všetky nedostatky odstraňuje. Študent prechádza výukovým kurzom 

svojím vlastným tempom, sám si určuje spôsob prechodu, návrat k niektorým témam, vyberá si 

z viacerých variant výkladu. Rovnako si kurzy spúšťa vo chvíli kedy potrebuje, to znamená, že 

chce študovať a bude sa teda výkladu venovať . Pomocou množstva otázok, simulácií a testov je 

aktívne vťahovaný do výučby, čo významne zvyšuje zapamätanie si výučby. 

 

2.3. Meranie efektivity štúdia 

Klasický přístup 

U klasického vzdelávania sa veľmi obtiažne meria, aké informácie si študent uchoval z 

kurzu a ako sa menili s odstupom času. Kvalita kurzu je vysoko závislá na kvalite lektora a býva 

v čase premenlivá. Často sa kurz nedá zhodnotiť až do chvíle, kým ho študenti absolvujú, takže 

sa zistí až potom, že tento kurz nechceli, alebo bol o niečom inom.  
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E-learning 

E-learning pomocou testovacích objektov a riadiaceho systému efektívne meria každý 

kurz. Umožňuje objektívne nastaviť požadované ciele napríklad študenti musia po absolvovaní 

kurzu urobiť test a výsledky potom jednoducho zmerať. E-learning dodáva okamžité informácie 

o jednotlivých študentoch, ktorý kde a koľko dosiahol bodov, koľko času strávil v jednotlivých 

častiach kurzu, ako dlho odpovedal na otázky. E-learning súčasne prináša nové formy 

komunikácie a spolupráce ako medzi študentmi, tak medzi študentmi a lektormi, ktoré by bez 

použitia IT neboli mysliteľné. 

 

2.4 Záver 

 

Využívanie nových foriem vo vzdelávaní prináša pedagogickému procesu na vysokých 

školách nové formy vzdelávania. Študenti aj učitelia si začínajú uvedomovať potrebu 

využívania týchto foriem a prostriedkov vo vzdelávaní. Uľahčujú prácu študentom, učiteľom, aj 

napriek tomu, že prvá fáza ich tvorby je časovo  náročná. Práve tieto možnosti umožňujú 

vysokoškolským učiteľom zlepšovať kvalitu pedagogického procesu a zároveň vytvárať priestor 

pre lepšie pochopenie preberaného učiva (napr. videozáznamom, animáciou, ukážky z praxe). 

Aj napriek tomu, že pri e-learningu dochádza k strate fyzického kontaktu vyučujúceho so 

študentom, môže sa tento handicap odstrániť napríklad pri používaní multimediálnych učebných 

materiálov na prednáškach. Prínos e–learningu môže byť vysoký, ak si zvolíme pri jeho využití 

správny prístup. 
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3. Vývojové prostredie Adobe Flash CS3 

  

Flash  sa vyvíjal v americkej firme Macromedia. Firma Adobe odkúpila značku 

Macromedia a taktiež prevala všetky produkty. Flash je multimediálni formát, na začiatku 

navrhnutý pre vytváranie animácii, spoločne s prehrávaním zvukov a jednoduchú interakciu zo 

strany užívateľa. To ho dostáva do podobnej kategórie ako napríklad animovaný GIF. 

Zatiaľ čo animačné schopnosti zostali prakticky bez zmeny, vývoj skriptovacieho jazyka Flash 

ActionScript, ich v dnešnej dobe posunuli do kategórie aplikačných prostredí, do spoločnosti 

Javy alebo Silverlightu. 

Schopnosti flashu: 

 Zobrazenie a animácia vektorovej grafiky 

 Pohybová a tvarová transformácia 

 Prechodová a priesvitná výplň 

 Rastrové výplne krivkových objektov 

 Zobrazenie textov pomocou pribalených fontov, FlashType 

 Rastrové efekty krivkových objektov, ako tieň alebo rozmazanie 

 

3.1 História Flashu 

Začiatky Flashu sa datujú niekedy do roku 1994. V tej dobe sa ešte nejednalo o Flash. 

Menoval sa SmartSketch a bol založený na Jave. Od toho smeru sa ustúpilo, pretože Java ako 

programovací jazyk nevyhovoval nárokom na rýchlosť a spoľahlivosť.  

Keď sa niekedy v roku 1995 objavili prehľadače podporujúce zásuvné moduly, bol 

SmartSketch premenovaný na FutureSplash Animator. Macromedia v tejto dobe pracovala na 

svojom projekte s názvom Shockwave.  

V roku 1996 Macromidia kúpila FutureSplash Animator a vznikol tak Macromedia 

Flash 1.0. Tato verzia síce ešte neobsahovala skriptovací ActionScript, ale dala nádejný smer 

vývoju webových animácii. 

 

http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/#letmy-pohled-do-historie
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3.1.1 Vývojové míľniky 

 Macromedia Flash 2 (1997): podpora stereo zvuku, knižnice objektov, farebné 

transformácie, objekt Button. 

 Macromedia Flash 3 (1998): vylepšenie výkonu, jednoduché scriptovacie funkcie, 

možnosť skriptovo načítať SWF animacie. 

 Macromedia Flash 4 (1999): streamovanie MP3, pohybová transformácia, načitánie 

premenných zo súboru. 

 Macromedia Flash 5 (2001): vznik runtime objektov, komponenty, XML socket 

komunikácia. 

 Macromedia Flash MX (2002): UI komponenty, obojsmerný streamovaný prenos 

zvuku a videa pomocou kamier a mikrofónov. 

 Macromedia Flash MX 2004 (2003): ActionScript 2.0, Flash Lite pre mobilné 

zariadenia. 

 Macromedia Flash 8 (2005): Výrazné zlepšenie ergonómie editoru, rastrové efekty, 

FlashType. 

 Adobe Flash CS3 (2007): Nová prelomová verzia pod vedením Adobe, ActionScript 

3.0. 

 Adobe Flash CS4 (2008): Základny 3D objektovej manipulácie, objektovo - založené 

animácie. 

 Adobe Flash Professional CS5(2010): Obsahuje podporu pre publikovanie iPhone 

aplikácie. 

 

3.2 Popis prostredia 

 

 Pri používaní programu Adobe Flash CS3 sa nám po otvorení programu zobrazí 

vývojové prostredie zobrazené na obrázku 1. Obsahuje klasické menu, panel nástrojov, časovú 

os, javisko, knižnicu a panel vlastností. Program si môžeme prispôsobiť podľa vlastných 

potrieb. Jednotlivé panely sú pohyblivé, stačí iba uchopiť myšou jednotlivý panel a presunúť ho 

na požadované miesto. 

 

 

 

http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/#vyvojove-milniky
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone&prev=/search%3Fq%3Dwikipedia%2Badobe%2Bflash%26hl%3Dsk%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DWjE%26rls%3Dorg.mozilla:sk:official&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhYkKxZsN-k1zAY0W7KpuPXOzc33Q
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Obrázok 1: Vývojové prostredie Adobe Flash CS3 

3.2.1 Nástroje 

Šípka(V): označenie, posúvanie a vyhladzovanie kriviek             

Sub Šípka(A): základná editácia kriviek a grafiky               

Transformačné nástroje(QF): menenie tvarov a modifikácia objektov             

Lano(L): označovanie určitej plochy                 

Pero(P): vytváranie zaoblených čiar (dobrá manipulácia)              

Text(T): vytváranie a editácia textu                

Čiara(N): kreslenie čiar             

Štvorec(R): vytváranie štvorcov (aj zaoblených)         

Ceruzka(Y): kreslenie ceruzkou               

Štetec(B): kreslenie štetcom              

Sub Zafarbovač(S): sfarbuje okraje a čiary                

Zafarbovač(K): zafarbuje voľne priestory farbou               

Naberač farby(I): naberie farbu               

Guma(E): gumuje/maže                

Ruka(H): rýchla navigácia pomocou posúvania               

Lupa(Z): približuje a (alt Z) odďaľuje                   

Ťahová farba: nastavuje sa farba ceruzky, čiary       

Farba výplne: nastavuje sa farba výplne 

Obrázok 2: Panel nástrojov 

Menu 

Časová os 

Nástorje 

Javisko 

Knižnica 

Panel vlastností 
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3.2.2 Časová os a snímky 

 

Časová os slúži na ovládanie projektu v závislosti od času. Pohyb je v našom prípade 

ilúzia na rýchle prepínanie statických snímkou. Snímky sú teda vo Flashí rozmiestnené do 

časovej osi, ktorá sa prehráva určitou rýchlosťou. Základným prvkami časovej osi sú: rámec 

(frame) a kľúčový rámec (keyframe). Rozdiel je asi taký, že rámec nám udáva dĺžku videa 

a kľúčový rámec, čo sa má udiať. Keď chcem napríklad zmenu polohy nejakého objektu, tak 

nemusíme robiť každý kľúčový rámec, ale stačí nám udať počiatočnú a záverečnú polohu. 

Potom medzi tieto dva kľúčové rámce vložíme niekoľko rámcov (podľa toho ak dlho sa to má 

presúvať). Kľúčový snímok môže byť buď prázdny – nie je v ňom nič nakreslene, alebo plný – 

obsahuje nejakú grafiku. 

Prázdny kľúčový snímok 

Plný kľúčový snímok 

Obrázok 3: Detail kľúčových snímkov 

 

3.2.2.1 Popis časovej osi 

         

 

                     

           

Obrázok 4: Popis časovej osi 

 

 

Označená 

vrstva 

Neviditeľná 

vrstva 

Prvý 

keyframe 

Motion 

tweening 

 

Pridať 

vrstvu 

Pridať motion 

guide 

Vložiť   

zložku      

Vymazať 

vrstvu 

Uzamknutie 

vrstvy 

Polo 

viditeľná 

vrstva 
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3.2.2.2 Vrstvy 

Vrstvy si môžeme predstaviť ako na sebe nezávislé položené fólie. Jednotlivé vrstvy 

môžeme vypínať (symbol oka), zamykať alebo zobrazovať iba obrysy. Celkom užitočná je 

zložka vrstiev – nič nespraví, iba umožňuje zbaliť niekoľko vrstiev a spriehľadní celu štruktúru. 

Názov vrstvy môžeme zmeniť kliknutím na príslušnú vrstvu. 

Pridanie a mazanie snímkou 

 F5 – pridanie normálneho snímku 

 F6 – pridanie kľúčového snímku 

 F7 – pridanie prázdneho kľúčového snímku 

Zmazať snímky môžeme ich vybraním, kliknutím pravým tlačidlom myši a zvolením 

Remove Frame. Výberom snímku a stlačením Delete zmažeme iba obsah snímku. 

Vybraním jedného alebo viac snímkou a ich pretiahnutie na novú pozíciu ich môžeme 

presunúť na ľubovoľné miesto na časovej osi (aj do inej vrstvy). 

Pomocné vrstvy 

Tween (animačný prechod) 

 

Pre jednoduchú rotáciu a posuv objektov by bolo obtiažné vytvárať ručne animácie 

pomocou jednotlivých kľúčových snímkou. Preto Flash poskytuje automatické animačné 

prechody. 

Motion tween (pohybový prechod) 

Prechod medzi dvoma stavmi tej istej inštancii. 

 Stačí vytvoriť dva kľúčové snímky: 

Obrázok 5: Časová os s kľúčovými snímkami 

Pravým tlačidlom myši klikneme na 

prvý a potom vyberieme Motion Tween: 

    Obrázok 7: Detailný pohybový prechod objektu 

Obrázok 6: Vytvorený pohybový prechod na časovej osi 

Na prvom aj koncovom kľúčovom snímku musí byť inštancia rovnakého symbolu. 

http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/zakladni-pravidla/#vrstvy
http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/animacni-prechody/#pridavani-a-mazani-snimku
http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/animacni-prechody/#classic-tween-bezny-prechod
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Shape Tween (tvarový prechod) 

Funguje podobne ako Motion Tween, len s tím rozdielom, že v oboch kľúčových 

snímkach je čistá grafika, potom vykreslí prechod medzi tvary. 

 

Obrázok 8: Detailný tvarový prechod objektu 

 

U zložitejšej grafiky sa pravdepodobne stretnete s problémom, že pri prekresľovaní 

objektu prebieha preskupenie kriviek nevhodným spôsobom. Pri použití Shape Tween-u je 

možné určiť body, ktoré si budú odpovedať v počiatočnom a koncovom tvare. Body pridáme v 

menu Modify > Shape > Add Shape Hint. Potom ich stačí presunúť na vybrané miesto v 

počiatočnom a koncovom snímku. 

Guide (pohyb po krivke) 

Ak vytvoríme Motion Tween, bude vždy rozdiel polohy medzi začiatočným a koncovým 

kľúčovým snímkom vyplnený pohybom po priamke. Dá sa to urobiť aj inak pridaním vodiacej 

vrstvy (Guide). Pohyb môže kopírovať ľubovoľnú trasu vytvorenú vo vodiacej vrstve. 

Tween vlastnosti 

 

Ak vyberieme prvý snímok prechodu, na panelu Properties môžeme nastaviť niektoré 

upresňujúce parametre: 

 Ease – zrýchlenie alebo spomalenie 

 Rotate - rotácia najviac o určený počet otáčok 

 Orient to path - pri pohybu po krivke natáčať objekt po smere pohybu 

Sync - ak pohybujeme MovieClipom, sync dokáže vonkajšiu aj vnútornú sekvenciu 

synchronizovať. 

Blend - u Shape Tween-u určuje spôsob transformácie. Distributive produkuje hladšie prechody, 

Angular zachováva ostré rohy. 

 

http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/pomocne-vrstvy/#guide-pohyb-po-krivce
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Mask (maska) 

Toto je druhý špeciálny spôsob animácie, kedy horní vrstva (mask) obsahuje objekt 

alebo inštanciu (musí obsahovať nejakú výplň) a pod ňou je druhá vrstva (masked), ktorá 

obsahuje nejakú grafiku. V konečnom dôsledku je vidieť iba tá časť dolnej vrstvy, ktorá sa 

prekrýva s objektom v hornej vrstve. 

 

3.2.3 Knižnica 

Každý nakreslený objekt, alebo skupina objektov možno vo Flash-i previesť na symbol 

a umiestniť ho do knižnice. Z týchto symbolov potom môžeme vytvárať kópie (inštancie) s 

upravenými vlastnosťami. Väčšina pokročilých animačných efektov pracuje práve s inštanciami 

symbolov, preto je knižnica veľmi dôležitým prvkom editoru. Ak si niečo na importujeme do 

projektu , tak sa to automaticky zobrazí v knižnici. 

Práca s knižnicou je jednoduchá. Môžete kopírovať objekty medzi dokumentmi, 

premenovať a odstrániť položku. Flash knižnica obsahuje prvky napríklad: filmy, tlačidla a 

zvuky. Práca v knižnici systéme CS3 je jednou z úloh, ľahšieho vytvárania programu vo Flash-i. 

V knižnici môže byť celá rada rôznych druhov objektov: 

Graphic (grafika, obrázok) 

Jednoduchá grafika. Môže mať viac vrstiev, môže 

tak isto obsahovať ľubovoľné ďalšie prvky, ale nemá 

časovú os, nemôže teda obsahovať vlastnú animáciu. 

Button (tlačidlo) 

Je podobné ako grafika, obsahuje časovou osu so 

štyrmi snímkami pre normálny stav, stav pri prechodu 

myší a kliknutie. Poslední, Hit, je oblasť citlivá na 

kliknutie – grafika vnútri tohto snímku nie je vidieť, len 

určuje klika teľnú oblasť. 

 

               Obrázok 9: Knižnica 

Graphic 

Button 

Movie Clip 

Component 

http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/pomocne-vrstvy/#mask-maska
http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/knihovna/#graphic
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Obyčajné tlačidlo je tak trochu relikt z doby ActionScriptu 1. V dnešnej dobe už sa 

používa málo. Vystriedali ho komponenty, MovieClipy, a ďalšie objekty so špecificky 

definovaným chovaním a vzhľadom. 

MovieClip 

Podobný grafike, ale má vlastnú časovú os, môže teda obsahovať vlastnú nezávislú 

animáciu. 

Component (Komponenta) 

V podstate variantu MovieClipu, ktorá má na skriptované špecifické akcie a chovania. 

Typickým príkladom komponent sú formulárové prvky, ako je CheckBox, ColorPicker a 

podobne. Panel preddefinovaných komponent Flashu zobrazíme skratkou Ctrl+F7. 

Najrôznejšie ostatné typy objektov najčastejšie vložíme externe príkazom File > Import 

> Import to Library 

Vytvorenie symbolu  

Symbol vytvoríme kliknutím na New Symbol v ľavom spodnom rohu panelu Library. 

Pre úpravy ho otvoríme dvojklikom. Často tiež používame druhý spôsob - konverzia vybranej 

grafiky do symbolu - pravým tlačidlom a Convert to Symbol. 

Inštanciu vytvárame pretiahnutím objektu z knižnice na scénu. Vpanelu Properties 

môžeme zadať  identifikačné meno. Meno sa môže líšiť od názvu symbolu. Ako vidíme na 

obrázku 10, moja inštancia symbolu rounded double grey typu Button má názov btnK. 

  

Obrázok 10: Panel vlastností – pomenovanie inštancie 

 

 

 

 

http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/knihovna/#vytvoreni-symbolu-a-instance


- 23 - 

 

3.2.4 Panel Action 

Panel Action (zobrazení na obrázku 11) slúži na vytvorenie alebo úpravu kódu 

napísaného v actionScripte.  

 

Obrázok 11: Action panel  

ActionScript 

 ActionScript slúži na manipuláciu a interakciu s objektmi na scéne. Taktiež zabezpečuje 

prehrávanie audio streamov a video streamov. Používa sa pri obojsmernej komunikácii so 

serveroma načítavaní externých dokumentov a médií. Zabezpečuje trvalý full-duplex prenos dát, 

videa a zvuku. 

Verzie ActionScriptu: 

 ActionScrip 1.0 je najjednoduchšia forma ActionScript a stále sa používa v 

niektorých verziách prehrávača Flash Lite Player. 

 ActionScript 2.0 je stále dobrý pre mnoho druhov projektov, ktoré nie sú výpočtami 

náročné, napríklad pre vizuálne orientovaný obsah. 

 ActionScript 3.0 sa vyvíja nesmierne rýchlo. Je objektovo orientované. ActionScript 

3.0 ponúka lepšie spracovanie XML, vylepšený model udalostí a vylepšenú architektúru 

pre prácu s obrazovkovými elementmi. Súbory FLA, ktoré používajú ActionScript 3.0, 

nemôžu obsahovať staršie verzie ActionScript. 
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3.2.5 Vytváranie Flashu 

Pre vytváranie Flashu je použiteľný iba oficiálny software Adobe Flash a prípadne ešte 

flashový framework Adobe Flex pre vytváranie aplikačných rozhraní. Môžeme naraziť aj na 

ďalšie programy, ktoré zvládnu export do flashu. Tie sú ale pre náročnejšie aplikácie 

nepoužiteľné. 

Editor Adobe Flash teda slúži ku grafickým a programovým úpravám zdrojovým 

súborov .FLA a k ich následnej kompilácii do formátu .SWF. Výsledný produkt, súbor .SWF, je 

potom schopný prehrať Flash Player. Aby mohol prehliadač zobraziť SWF animáciu na webové 

stránke, musí mať nainštalovaný Flash Player. Flash môže fungovať aj ako samostatná 

desktopová aplikácia. V jednoduchšom prípade a bez pridaných funkcii ako .EXE projektor 

(samostatný SWF s pribaleným Flash Playerom). 

Test animácie 

V pracovnom prostredí Flashu si môžeme prehliadnuť pohyb animácie (klávesnicou 

Enter), ale ak animácia obsahuje nejaké pokročilejšie prvky (tlačidla, skripta), nebude fungovať 

správne. Riešením bo bolo exportovať animáciu do SWF a v externom prehliadači ju spustiť. 

Ide to však urobiť rýchlejšie príkazom Control >Test Movie. 

Publikovanie 

Publikovanie je prakticky to isté ako exportovanie, iba je v ňom možno zároveň 

exportovať animáciu do viac druhov previazaných súborov. K nastaveniu publikovania slúži 

voľba File>Publish Settings.  

 

3.3 Prehrávanie Flashu 

Na prehrávanie SWF súborov vytvorených vo Flashi slúži prehrávač Adobe Flash 

Player. Je to softvér pre prehliadanie animácií a filmov pomocou počítačových programov, 

alebo aj ako webový prehliadač. Flash player je široko distribuovaný multimediálny prehrávač 

na prehrávanie aplikácii vytvorený vo Flashi.  

 

http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/#vytvareni-a-prehravani-flashe
http://www.adobe.com/products/flash/
http://www.adobe.com/products/flex/
http://flash.jakpsatweb.cz/adobe-flash/publikace-flashe-a-vlozeni-do-html/#test-animace
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4. Popis výukového programu 
 

 V tejto kapitole je popis praktickej časti bakalárskej práce - výukový program pre 

riešenie obvodov admitančními modely. Sú tu popísané jednotlivé časti výukového programu 

potrebné pri ovládaní aplikácie. 

 

4.1 Voľba vývojového prostredia 

Na vytvorenie tohto programu som si zvoli vývojové prostredie Adobe Flash CS3 

skúšobnú verziu. Jeho výhodou je jednoduchá tvorba animácii a ich následné publikovanie do 

súborov SWF a EXE, ktoré sú spustiteľné v ľubovoľnom prostredí po stiahnutí Flash Playera.  

Výukový program je vytvorený prostredníctvom animácii. Jadrom programu je súbor 

s príponou EXE, ktorý načítava jednotlivé animácie z externého súboru do programu a následne 

prehrávane. Jednotlivé animácie sú vo formáte SWF. Adobe Flash CS3 dokáže publikovať 

Flash súbory SWF do formátu EXE a to tak, že k ním pribalí Flash Player.  

 

4.2 Užívateľské rozhranie 

Výukový program som navrhol tak, aby sa dal spúšťať s jedného hlavného okna do 

ktorého sú nahrávane jednotlivé animácie (Obrázok 12). Hlavné okno sa skladá z dvoch častí. 

Prvá, hlavná časť je samotne vnútorné okno s bielym pozadím, do ktorého sú načítavané 

jednotlivé animácie. Druhá časť je tvorená nadpisom vo vrchnej časti okna a tlačidlom úvod, 

ktoré slúži na prepínanie medzi jednotlivými animáciami.  
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Obrázok 12: Užívateľské prostredie – hlavné okno 

 Prepínanie medzi jednotlivými animáciami sa realizuje pomocou úvodného okna do 

ktorého sa dostaneme kliknutím na tlačidlo úvod v pravom dolnom rohu. Každá animácia má 

vlastné ovládacie tlačidla, čiže spúšťací program sa stará iba o načítanie jednotlivých animácii 

a ich následne vymazanie po stlačení tlačidla úvod. 

Tlačidla ovládajúce test: 

 tlačidlo další – slúži na prechod na ďalšiu otázku po označení odpovede 

 tlačidlo předchozí – slúži na prechod na predchádzajúcu otázku 

 tlačidlo konec – slúži na ukončenie testu a následné vyhodnotenie 
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Vyberanie správnej odpovede je realizovane pomocou prepínacích tlačidiel (Obrázok 

13). V každej otázke je jedna správna odpoveď. Bez označenia správnej odpovede sa nedá 

prejsť na ďalšiu otázku – zobrazí sa upozorňujúci text.  

 

Obrázok 13: Obrázok test 

Tlačidlá ovládajúce animáciu: 

 tlačidlo krok vzad – slúži na posunutie animácie o snímok dozadu  

 tlačidlo zastaviť – slúži na zastavenie animácie 

 tlačidlo spustiť – slúži na spustenie prehrávania animácie 

 tlačidlo krok vpred – slúži na posunutie animácie o snímok dopredu 

 

Obrázok 14: Tlačidla ovládajúce animáciu 
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5. Záver 
 

 Mojou úlohou spracovania bakalárskej práce bolo vytvoriť program slúžiaci 

k pochopeniu základných princípov riešenia obvodov pomocou admitančních modelov. Je 

vytvorený formou elektronického vzdelávania, ktoré zrýchľuje a zlepšuje vyučovanie. Za 

pomoci vývojového prostredia Adobe Flash je možné tento program vygenerovať do súborov 

spustiteľných v každom užívateľskom rozhraní po stiahnutí voľne dostupného príslušného 

prehrávača priamo zo stránok Adobe Flash. 

Obsahom programu sú jednotlivé animácie, ktoré sa načítavajú s externého súboru. Ten 

obsahuje dva druhy animácii: jedným sú výukové animácie a druhým testovacie animácie. 

Testovacie animácie obsahujú testové otázky, prechod na ďalšiu otázku je podmienený 

označením odpovede. Po správnom zodpovedaní všetkých otázok sa zobrazí krátka animácia. 

Testovacie otázky teda slúžia na upevnenie vedomostí nadobudnuté v príslušnej kapitole.  

 Samotný program je teda vytvorený z niekoľkých animácii, ktoré sa venujú 

problematike riešenia obvodov pomocou admitančních modelov. V tomto programe je možné v 

budúcnosti meniť alebo dopĺňať o nové animácie.   
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Zoznam príloh na CD 
 

1. Text bakalárskej práce vo formáte .pdf, .docx, .doc 

2. Spustiteľná aplikácia: Řešení obvodů admitančními modely.exe 

3. Animácie 

4. Zdrojové súbory 

 

 

 


