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Abstrakt 

Předložená bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro podporu výuky 

počítačových ploch a to rotačních (kulové, kuželové, válcové) a plochy šroubové a spádové. Tato 

aplikace je tvořena dvěma částmi. Tou první je interaktivní model zmíněných ploch s možností úprav 

téměř všech parametrů rovnice dané plochy, která je zde zobrazena buď drátěným modelem, 

barevnou výplní nebo oběma variantami. Druhou částí aplikace je animace výukových materiálů 

k jednotlivým počítačovým plochám. Animace je doplněna zvukovou stopou a je tedy provázena 

hlasovým projevem vysvětlované teorie. Obě tyto části jsou vytvořeny v animačním programu 

Adobe Flash CS4 (version 10) a zvuk je nahrán, upraven a sestříhán v programu Free Audio Editor 

2010 (6.9.1). 

Textová část bakalářské práce seznamuje čtenáře nejprve se základy animačního prostředí 

Adobe Flash CS4 a se základy jeho skriptovacího jazyka ActionScript 3.0. Nechybí ani 

popis programu Free Audio Editor 2010. Po té jsou zde popsány zmiňované plochy a je zde také 

vysvětleno, jakým způsobem jsou v jazyce ActionScript naprogramovány pro interaktivní modely v 

aplikaci. 

 

Klíčová slova: 

Adobe Flash, ActionScript, Free Audio Editor, plocha, rotační, kuželová, válcová, kulová, 

šroubová, spádová, interaktivní model.  



 

 

 

Abstract 
This bachelor thesis deals with the creation of applications to support teaching of computer 

surfaces - rotating (spherical, conical, cylindrical) and a catchment surface and screw surface. This 

application consists of two parts. The first consist is an interactive model of these surfaces with the 

possibility of modifications of almost all the parameters of the surface equation which is shown 

either by a wire model, coloured fillings, or both options. The second part of the application is the 

animation teaching materials to individual computer surfaces. The animation is supplemented by a 

sound track and is accompanied by a voice speech explained by the theory. Both these parts are 

created in the animation program Adobe Flash CS4 (version 10), and the sound is recorded, 

modified, and edited in the program Free Audio Editor 2010 (6.9.1). 

Text of the thesis first introduces the reader with the basics of animation Adobe Flash CS4 

and the basics of the scripting language, ActionScript 3.0. There is also a description of the program, 

Free Audio Editor 2010. After that are described in the mentioned surfaces and is also explained how 

they are programmed in ActionScript language for interactive models in the application. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

3D  -  Trojrozměrný 

PC  -  Personal Computer - Osobní počítač 

PG  -  Počítačová Grafika 

.NET  -  soubor technologií, které tvoří celou platformu od firmy Microsoft 

HD DVD -  třetí generací optických disků 

Blu-ray  -  třetí generací optických disků 

C#  -  objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft 

SEO  -  Search Engine Optimization – optimalizace pro vyhledávače 

SWF  -  Small Web Format 

MP3  -  formát ztrátové komprese zvukových souborů 

XML  -  eXtensible Markup Language – značkovací jazyk 

UI  -  základní třída pro všechny vizuální komponenty 

RGB  -  Red Green Blue – barevný model 

HSB  -  Hue, Saturation, Brightness – barevný model 

FLA  -  formát Flash souboru 

IK   -  inverzní kinematika 

ASND  -  Adobe SouNd Document – zvukový formát 

WAV  - Waveform Audio Format – zvukový formát 

AIFF  -  Audio Interchange File Forma – zvukový formát 

RIA  -  Rich Internet Applications 

ECMA  - Europen Computer Manufacturers Association 

API  - Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací 

ŠP  - Šroubová plocha 
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10 Úvod 

1 Úvod 

21. století sebou přináší veliký rozmach informačních technologií do téměř všech oblastí 

života. Jednou z velice se rozšiřujících částí informatiky je 3D grafika. Pomocí 3D ploch se dnes 

simuluje téměř vše, před tím, než se začne daná věc realizovat. Ať je to odlitek nějaké součástky, 

před tím, než má jít na výrobní linku ve fabrice, návrh designu nového automobilu, počítačový model 

plánované stavby, design zařízení bytu, nebo třeba modelování kloubního implantátu. Všude tam 

nám PC animace ploch nahrazují již zastaralé metody návrhu pomocí tužky a papíru. 3D plochy se ve 

velké míře rozšířily i v oblasti webových stránek, televizních animací a reklam, nebo filmu. Za vše 

mluví veleúspěšný oskarový akční sci-fi film z roku 2009 režiséra Jamese Camerona - Avatar, který 

je vytvořen právě za pomocí počítačové grafiky. 

Všude tam je zapotřebí znalostí tvorby PC ploch. Odborných textů a výukových materiálů na 

toto téma vzniklo již velké množství, ale jsou ve většině případů staršího data a nevyužívají 

moderních výukových prostředků, jako jsou animace, interaktivní modely pro praktické vyzkoušení a 

zvukově podané teorie. Právě tyto prostředky využívá tato bakalářská práce v aplikaci pro podporu 

výuky základních znalostí tvorby PC ploch. Nesporná výhoda této aplikace spočívá také ve snadném 

šíření prostřednictvím internetu mezi studenty, na rozdíl od knih a skript, které si musí studenti 

půjčovat, nebo kupovat. A na rozdíl od přednášek si student může přehrávat výuku opakovaně a 

kdykoli si ji pozastavit. Aplikace je zaměřena na plochy rotační (kuželovou, válcovou, kulovou) a 

plochu šroubovou a spádovou. Tyto plochy v dnešní době patří v PG k nejpoužívanějším, hlavně také 

proto, že tvoří základ pro plochy složitější. Aplikace je vytvořena v prostředí Adobe Flash CS4. 

Proto je první kapitola této textové části bakalářské práce věnována základním funkcím tohoto 

animačního programu. Interaktivní model zobrazovaných ploch i veškerá interaktivita aplikace je 

naprogramována skriptovacím jazykem ActionScript 3.0. Základům tohoto jazyka je tedy věnována 

další kapitola. Následuje seznámení s programem pro záznam a úpravu zvuku, Free Audio Editor 

2010, poněvadž byl použit při práci se zvukovými stopami aplikace. Další kapitoly popisují teorii 

rotačních ploch všeobecnou formou. Jsou zde pak rozebrány teorie ploch, kterými se aplikace 

zabývá. V poslední kapitole je vysvětleno, jakým způsobem se plochy programují pomocí jazyka 

ActionScript. 
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2 Programy pro tvorbu webových animací 

2.1 Silverlight 
Silverlight byl vyvinut společností Microsoft, jako přímý konkurent webového animačního 

nástroje Flash. Je to plug-in, založený na technologiích WPF a .NET Framework 3.0 a využívající 

deklarativní programovací jazyk XAML. Podporuje video v HD kvalitě a kodek VC-1, který využívá 

HD DVD i Blu-ray. A právě přehrávání videa je také jednou z nejsilnějších stránek technologie 

Silverlight. [1]  

2.1.1 Historie 

• Verze 1.0: Tato verze jako programovací jazyk pro aplikační logiku používá JavaScript. 

• Verze 2.0: Zde je možné jako programovací jazyk využít C#, VB.NET, JavaScript a 

IronPython a jsou k dispozici i standardní ovládací prvky, jako je třeba tlačítko (Button), 

zaškrtávací pole (CheckBox), přepínač (RadioButton), šoupátko (Slider) atd.  

• Verze 3.0: Podpora H.264/AAC, 3D, SEO, "off-line" Silverlight aplikací. Přináší nové 

ovládací prvky (včetně zdrojových kódů). 

• Verze 4.0 (beta verze): Obsahuje rozšířené možnosti běhu mimo prohlížeč bez potřeby 

změny kódu programu, přístup k Microsoft Office a Microsoft SharePoint Serveru, 

vylepšené možnosti pro tisk, tvorbu sítí, reportů a nejrůznějších schémat. Dále nabízí využití 

webových kamer a mikrofonů a přináší podporu pro off-line přehrávání chráněného obsahu. 

Nabízí 60 nových ovládacích prvků. [1] 
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2.2 Flash 
Flash je jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro tvorbu především internetových interaktivních 

animací, prezentací a her. Byl vyvinut společností Macromedia a v roce 2005 přešel do vlastnictví 

Adobe Systems Incorporated a název byl změněn na Adobe Flash. Z počátku byl zaměřen na tvorbu 

vektorových kreseb, animací a základní interaktivity, avšak v současných verzích obsahuje velkou 

sadu nástrojů pro vytváření aplikací označených jako RIA (bohaté internetové aplikace). Zároveň je 

ale velikost výsledného souboru velmi malá díky vektorovému formátu a právě díky tomu se stal 

velmi používanou internetovou technologií. Flash využívá pro tvorbu interaktivních animací svůj 

vlastní implementovaný objektově orientovaný programovací jazyk ActionScript, o kterém 

pojednává jedna z následujících kapitol této práce. [2]  

2.2.1 Historie 
• Macromedia Flash 2 (1997):  podpora stereo zvuku, knihovny objektů, barevná 

transformace, objekt Button. 

• Macromedia Flash 3 (1998):  vylepšení výkonu, jednoduché scriptové funkce, možnost 

skriptově načítat SWF animace. 

• Macromedia Flash 4 (1999):  streamování MP3, pohybová transformace, načítání 

proměnných ze souboru. 

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

komunikace. 

• Macromedia Flash MX (2002): UI komponenty, obousměrný streamovaný přenos zvuku a 

videa pomocí kamer a mikrofonů. 

• Macromedia Flash MX 2004 (2003): ActionScript 2.0, Flash Lite pro mobilní zařízení. 

• Macromedia Flash 8 (2005): Zlepšení ergonomie editoru, rastrové efekty, FlashType. 

• Adobe Flash 9 CS3 (2007): Nová generace pod vedením Adobe, ActionScript 3.0. 

• Adobe Flash 10 CS4 (2008):  Obsahuje výraznější podporu 3D prostoru a formátu H.264. 

Nové funkce jsou například - objektově založené animace, 3D transformace, inverzní 

kinematika s nástrojem Kost, editor pohybu atd. 
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3 Adobe Flash CS4 

3.1 Úvod 
Aplikace této bakalářské práce je vytvořena v prostředí Adobe Flash CS4, a proto je jedna 

celá kapitola věnována právě této technologii. Jsou zde stručně popsány základy tohoto vývojového 

prostředí a novinky oproti starším verzím. 

 

3.2 Popis prostředí 
Standardní rozvržení jednotlivých částí programu Adobe Flash nám ukazuje obrázek č. 1.  

 

 
Obrázek 1 – Klasické uspořádání aplikace 
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Obrázek 3 - Panel Knihovna

3.2.1 Časová osa 
Časová osa je základem Flash animace. Funguje na principu překrývání vrstev, které 

obsahují rozdílné obrazy v jednotlivých snímcích vrstvy. Přehrávací hlava se přesouvá z leva 

doprava danou rychlostí a indikuje aktuální snímky vrstev, jejichž obsah se zobrazuje na scéně. Tyto 

snímky mohou ale také obsahovat kód jazyka ActionScript, který je následně vykonán, nebo třeba 

zvuk, který je spuštěn. Spodní lišta časové osy zobrazuje číslo aktuálního snímku, rychlost 

přehrávání a uplynulý čas do zobrazení aktuálního snímku.  

 
Obrázek 2 - Časová osa 

3.2.2 Inspektor Vlastnosti 
Pomocí inspektora Vlastnosti můžeme přistupovat k možnostem aktuálně vybraného prvku, 

nebo nástroje. Zobrazuje nejpoužívanější atributy, které jsou jinak skryty v jiných panelech, nebo 

nabídkách.  

3.2.3  Panel Knihovna 
Panel knihovna slouží pro práci se symboly, které můžeme buď 

vytvořit v prostředí Flash, nebo vzniknou importem souborů, jako je 

třeba bitmapový obrázek, zvuk, nebo video.  Symboly se budeme 

zabývat v kapitole 3.4 Symboly. Můžeme také otevřít knihovnu jiného 

dokumentu Flash a tím si zpřístupnit položky knihovny daného 

dokumentu, nebo použít již vestavěné vzorové symboly (grafiky, 

tlačítka, zvuky, filmové klipy).  
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3.2.4 Panel Akce 
Tento panel slouží k tvorbě kódu jazyka ActionScript. Kód je přiřazen buď konkrétnímu 

snímku, tlačítku, nebo filmovému klipu. Kliknutím na některý z těchto objektů se v panelu Akce 

aktivuje skript, který k němu náleží.  Jazyku ActionScript je věnována celá kapitola č. 4. 

3.3 Kreslení 

3.3.1 Vektorová a bitmapová grafika 
Grafika v PC je zobrazována ve formátu bitmapy, nebo vektoru. Flash vytváří vektorovou 

grafiku, ale může importovat a upravovat i grafiku bitmapovou. Znalost problematiky těchto dvou 

druhů zobrazení je při tvorbě animací důležitá a proto si teď rozdíly mezi bitmapou a vektorem 

popíšeme. 

Vektorová grafika je zobrazena pomocí rovných čar, křivek, informací o poloze a barvě. Při 

změně velikosti, nebo rozlišení se vektorová grafika přepočítává a překresluje, a proto nedochází ke 

zhoršení kvality. Naproti tomu je pro složitější obrazce nevhodná, poněvač by byly výpočetně příliš 

náročné.  

Naproti tomu bitmapová grafika je tvořena mozaikou barevných bodů vztahujících se 

k mřížce konkrétní velikosti. Proto dochází ke zhoršení kvality při zvětšení bitmapového obrazce, 

nebo při zmenšení rozlišení. Zhoršená kvalita se projevuje zubatými okraji, kterých si můžeme 

všimnout na obrázku 4.   

 

 

 
Obrázek 4 - Bitmapová versus vektorová grafika 

Vlevo bitmapová a vpravo vektorová grafika 
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3.3.2 Režimy kreslení 
Ve Flashi existují dva typy kreslení: slučovací režim a režim kreslení objektů. 

K přepínání mezi těmito režimy slouží tlačítko Kreslení objektu (Object Drawing). 

Slučovací režim je výchozí nastavení programu Flash. Při překrytí tvarů ve stejné 

vrstvě u tohoto režimu dochází k vyseknutí překryté části spodního tvaru.  

U režimu kreslení objektů jsou jednotlivé kresby brány jako samostatné objekty a tudy 

se ve stejné vrstvě při překrývání vzájemně neovlivňují. 

Toto tlačítko slouží k přepínání mezi slučovacím režimem a režimem kreslení objektu 

 

 
Obrázek 5 - Slučovací režim kreslení (horní tři obrázky) a Režim kreslení objektů [3] 

3.3.3 Kreslící nástroje 

• Segment čáry (Line), (obr. 10 - H): Kreslení rovných čar. 

• Obdélník (Rectangle), (obr. 10 – I): Kreslení prostého obdélníku a obdélníku se zaoblenými 

rohy (základní obdélník).   

• Elipsa (Ovale), (obr. 10 – I): Prostá elipsa a elipsa s možností nastavení počátečního a 

koncového úhlu a vnitřního poloměru (Základní elipsa). 

• Mnohoúhelník/hvězda (Poly/Star), (obr. 10 – I): Možnost přepnutí mezi kreslením hvězdy a 

mnohoúhelníku, nastavení počtu vrcholů, nebo nastavení velikosti cípu hvězdy. 

• Tužka (Pencil), (obr. 10 - J): Podobné kreslení, jako se skutečnou tužkou. Můžeme aplikovat 

nástroj Vyhlazení nebo Narovnání. 

• Štětec (Brush), (obr. 10 - J): Tahy podobné tahům štětce. Několik režimů kreslení: Paint Normal 

- kreslíme přes čáry a výplně ve stejné vrstvě. Paint Behind - malujeme na pozadí, přičemž čáry a 

výplně zůstávají nezměněné. Paint Selection malujeme pouze na vybraný objekt, Paint Inside 

malujeme pouze přes objekt, ve kterém začneme tah štětcem.  

• Pero (Pen), (obr. 10 - F): Kresba rovné čáry, nebo křivky zadáváním, nebo úpravou bodů. 
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Obrázek 7 - Panel nástrojů 

A. Selection B. Subselection C. Free Transform D. Rotation E. Lasso F. Pen G. Text H. Line
I. Oval J. Pencil K. Brush L. Deco M. Bone N. Paint Bucket O. Eyedropper P. Eraser Q. Hand
R. Zoom S. Stroke Color T. Fill Color U. Black and white V. Snap to Objects
X. Global Transform  
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• Barvy tahu a výplně (Stroke Color, Fill Color), (obr.  10 – S, T): Můžeme používat barevné 

modely RGB a HSB. Lze použít plnou barvu, lineární přechod kruhový přechod, nebo bitmapu. 

Můžeme také nastavovat průhlednost (Alpha) 

  
Obrázek 6 - Typy výplní 

Z leva: Lineární (Linear), Kruhová (Radial), Bitmapa (Bitmap) 
 

• Dekorativní kreslení (Deco), (obr. 7 - L): Vykresluje komplexní geometrické vzorky za pomocí 

filmových klipů, nebo grafických symbolů v knihovně. 

• Stopa spreje (Spray Brush), (obr. 7 - L): Rozprašuje částice nastavené 

barvy, filmového klipu nebo grafického symbolu jako vzorku.  

• Výběr (Selection), Podvýběr (Subselection) a Laso (Lasso), (obr.  7 – A, 

B, E): Tyto nástroje nám umožňují výběr objektů různými způsoby.  

• Volná transformace (Free Transform), (obr.  7 - C): Můžeme vybraný 

objekt transformovat, otáčet, zkosit, deformovat nebo změnit jeho velikost.  

• 3D posunutí (3D Translation), (obr.  7 -  D): Instance filmového klipu 

můžeme přesunovat ve 3D prostoru.  

• 3D otáčení (3D Translation), (obr.  7 -  D): Instance filmového klipu 

můžeme otáčet ve 3D prostoru.  

• Text (Text), (obr. 7 - G): Statický text, dynamická textová pole, nebo vstupní 

textová pole.  

• Guma (Eraser), (obr. 7 - P): Mazání v různých módech (stejných jako má 

nástroj štětec). Modifikátor Kohoutek (Faucet), pomocí kterého mažeme celé 

segmenty tahů, nebo výplně.  

• Vyhladit (Smooth), (obr. 7 - P): Postupně vyhlazuje vybraný tah. 

• Narovnat (Straighten), (obr. 7 - P): Postupně narovnává vybraný tah. 
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3.4 Symboly 
Ve Flashi můžeme vytvářet 3 druhy symbolů: grafika, tlačítko nebo filmový klip. Každý 

symbol je obsažen v panelu knihovna a lze ho pak použít i v jiných dokumentech. Na Scénu 

umísťujeme jeho instance, díky kterým je šetřena velikost souboru. Tyto instance můžou mít různou 

barvu, velikost a funkci.  

3.4.1 Grafické symboly (Graphic)  
Jsou nejjednodušším typem symbolů. Nejméně zvětšují velikost výsledného souboru, 

poněvač nemají vlastní časovou osu a jsou tedy svázány s hlavní časovou osou. V jejich sekvenci 

animace nelze použít zvuky, ani interaktivní prvky. 

3.4.2 Tlačítka (Button) 
Tlačítka mají svou časovou osu tvořenou čtyřmi snímky, které však nejsou spouštěny v čase, 

nýbrž pomocí událostí vyvolané myší. Popis jednotlivých snímků je následující:   

• První snímek (Up): Znázorňuje vzhled tlačítka v klidovém (běžném) stavu. 

• Druhý snímek (Over):  Aktivuje se po najetí ukazatele myši nad tlačítko, které 

následně podle tohoto snímku změní svůj vzhled. 

• Třetí snímek (Down): Vzhled tlačítka aktivovaný po kliknutí na něj.   

• Čtvrtý snímek (Hit) : Představuje oblast tlačítka, ve které reaguje na události myši. 

Tato oblast není ve výsledku viditelná.  

 

 
Obrázek 8 - Časová osa symbolu Tlačítka 

3.4.3 Filmové klipy (Movie Clip) 
Mají svou vlastní nezávislou časovou osu, která může obsahovat to co osa hlavní (zvuky, 

interaktivní ovládací prvky, filmové klipy atd.). Tato osa je spolu s instancí filmového klipu vložena 

do snímku hlavní časové osy, nebo do snímku tlačítka, kde potom vytvářet animaci tohoto tlačítka.   
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3.5 Animace 
V prostředí Adobe Flash CS4 můžeme vytvářet několik druhů typy animací. V časové ose 

jsou potom zobrazeny odlišným způsobem. Jak můžeme vidět na obrázku č. 9, modře je zobrazeno 

Doplnění pohybu (MotionTween), zeleně Inverzní kinematiku, fialově se šipkou Klasické doplnění 

(Clasic Tween) a světle zeleně se šipkou Doplnění tvaru (Shape Tween). 
 

 
Obrázek 9 - Rozlišení jednotlivých tipů animací 

3.5.1 Doplnění pohybu (Motion Tween) 
Doplnění pohybu je možné použít u symbolů, nebo textových polí k interpolaci mezilehlých 

snímků mezi dvěma, nebo více klíčovými snímky, ve kterých mají tyto objekty změněny některé 

vlastnosti, které chceme animovat. Při odlišné poloze objektu v různých snímcích se objeví mezi 

těmito objekty cesta, kterou můžeme interaktivně upravovat a po které se bude objekt při animaci 

ubírat. Po aktivaci funkce Orient to path, se symbol natáčí ve směru pohybu. Na obrázku č. 4 jsem 

vytvořil jednoduchou ukázkovou animaci. K zobrazování a upravování všech vlastností doplnění 

pohybu nám slouží Editor pohybu (Motion Editor) (Obrázek č. 11).  

 

 
Obrázek 10 - Motion Tween. 

Funkce „Orient to path“ je vlevo vypnuta a vpravo zapnuta 
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Obrázek 11 - Editor pohybu [3]. 

A. Hodnoty vlastnosti B. Tlačítko Obnovit hodnoty C. Přehrávací hlava D. Oblast křivky vlastnosti E. Tlačítko 

přechodu na předchozí křivku F. Tlačítko Přidat nebo odebrat předchozí snímek   

G. Tlačítko přechodu na následující křivku. 

 

3.5.2 Klasická doplnění (Classic Tween) 
Klasická doplnění jsou velmi podobná doplnění pohybu. Rozdíl je v tom, že u klasických 

doplnění se mohou změny provádět pouze v klíčových snímcích. Mezilehlé snímky tedy nelze 

editovat. Na druhou stranu, těchto klíčových snímků může být více nežli u doplnění pohybu, kde lze 

požít jen 2 klíčové snímky. Můžeme proto u klasických doplnění animovat více barevných efektů 

najednou. Absence cesty, kterou známe z doplnění pohybu lze nahradit vodící vrstvou 

(obrázek č. 12). Ve vodící vrstvě je pomocí nástroje pero, tužka, čára, kruh, obdélník, nebo štětec 

vytvořena cesta, ke které můžeme animovanou instanci přichytit. Tato instance pak bude při animaci 

cestu opisovat. Na obrázku č. 12 jsem vytvořil ukázkovou animaci, kde dochází ke změně hned tří 

barevných efektů (jas, průhlednost a odstín). 
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Obrázek 12 - Klasické doplnění (Classic Tween) 

S použitím změny jasu, průhlednosti (alpha) a odstínu v jednom doplnění a s využitím vodící vrstvy. 

3.5.3 Inverzní kinematika 
Tento typ animace nám umožňuje propojit instance symbolů, nebo jen obrazů mezi sebou 

způsobem připomínajícím spojení kostí. Pohybem jedním z takto propojených objektů ovlivňujeme 

i ostatní připojené objekty. Využívá se především pro animace postav, zvířat, nebo strojů, které pak 

při svém animačním pohybu působí přirozeněji. Animace pomocí Inverzní kinematiky je velmi 

snadná. Stačí pomocí nástroje Kost (Bone Tool) propojit požadované objekty a nastavit počáteční a 

koncovou pozici ve dvou snímcích. Flash pak interpoluje pozici objektu ve všech mezilehlých 

snímcích.  
 

 
Obrázek 13 - Inverzní kinematika. [3] 

Skupina několika symbolů s kostmi 
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3.5.4 Doplnění tvaru (Shape Tween) 
Doplnění tvaru pracuje s vektorovými kresbami. Když nakreslíme rozdílné kresby do 

různých snímků a aplikujeme na ně Doplnění tvaru (Shape Tween), flash interpoluje mezilehlé 

snímky a to jak pozicí, tvarem, tak i barevným efektem. Tyto tvary by však neměly být příliš složité, 

aby Flash mohl vytvořit v mezilehlých snímcích přirozenou přechodovou animaci. Můžeme také 

animaci ovlivnit Přechodovými body (Shape Hint), kterými Flashi jasně sdělíme, které body, do 

kterých se mají při animaci promítnout. Vše je dobře vidět na animaci, kterou jsem vytvořil použitím 

šesti pomocných bodů na obrázku č. 14. 

 

 
Obrázek 14 - Animace snímek po snímku. 

Použity pomocné body 

3.5.5 Animace snímek po snímku 
Pokud budeme chtít animovat složité, nepravděpodobné, obrazce, kde se můžou i objevovat 

jiné grafické prvky během animace, použijeme techniku Animace snímek po snímku. Nejedná se 

o nic jiného, nežli o originální obrazy v každém sousedním snímku.  

 

 
Obrázek 15 - Animace snímek po snímku [3] 
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3.5.6 Vrstva masky 
Vrstva masky je speciální způsob animace, kdy se u objektů ve spodních maskovaných 

vrstvách (masked) zobrazují jen části, které překrývá objekt v horní maskovací vrstvě (mask). Na 

objekty v těchto vrstvách pak lze použít kteroukoli jinou animaci. Ukázka je na obrázku č.16 vlevo.  

3.5.7 Zvuk 
Animace vytvořené v prostředí Flash lze obohatit i o zvuk. Ten přidáme importem do 

knihovny a po té jeho přetažením na scénu. Máme na výběr mezi dvěma typy přehrávání zvuku. 

Prvním typem je zvuk pro události (Event), kde přehrávání začne až v okamžiku, kdy je zvuk 

kompletně stažen a přehrává se celý, závisle na časové ose. A druhým typem je zvukový stream, kde 

přehrávání zvuku začíná v okamžiku načtení prvních několika snímků a protože je zvuk tohoto typu 

svázán s časovou osou, přehrávání končí v okamžiku zastavení běhu časové osy. Ve Flashi můžeme 

také využít základní efekty s hlasitostí v levém a pravém kanálu pomocí nástroje Edit Envelope (na 

obrázku č. 16, vpravo), nebo třeba nastavit počet opakování. Flashem podporované formáty zvuku 

jsou: ASND, WAV, mp3, AIFF, Filmy QuickTime obsahující pouze zvuk, Sun AU, zvuky System 7.  

 

 

 
Obrázek 16 – Animace vrstva masky vlevo [3] a - Edit Envelope vpravo 
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4 ActionScript 3.0 

ActionScript je objektově orientovaný jazyk vyvinutý společností Macromedia, nyní ve 

vlastnictví Adobe. Je integrovaný ve vývojovém prostředí Flash. ActionScript slouží především 

k propojení uživatele s animací, ale umí i například pracovat s externími daty, spouštět video a 

hudbu, nebo vytvářet RIA (bohaté internetové aplikace) aplikace. Lze v něm tvořit téměř vše, co 

dokáže prostředí Flash. Kód jazyka můžeme psát buď v panelu Akce (Actions), nebo v externím 

textovém editoru a je zapsán buď pro konkrétní snímek časové osy, nebo do externího souboru 

(přípona .cs). Verze jazyka ActionScript 3.0 vznikla v roce 2006 a je architektonicky a koncepčně 

odlišná od předcházejících verzí. V této kapitole se seznámíme pouze s úplnými základy tohoto 

jazyka.  

4.1 Proměnné a konstanty 
Proměnné slouží k ukládání hodnot do paměti PC a deklarují se pomocí klíčového slova var, 

zápisem typu dat a názvem proměnné. Základní typy dat jsou řetězec (String), logická hodnota 

(Boolean) a číselné typy (Numeric): Reálná čísla (Number), celá čísla (int) a celá čísla bez znaménka 

(uint). Konstanta místo klíčového slova var používá klíčové slovo const. A od proměnné se liší 

v tom, že jakmile je hodnota konstanty přiřazena, je neměnná v celé aplikaci.  

 

Př 1:  var hodnota:int = 17;    // proměnná 

Př 2:  const SALES_TAX_RATE:Number = 0.07; // konstanta 

 

4.2 Vlastnosti 
Slouží pro přístup k vlastnostem objektu. Pracujeme s nimi stejným způsobem, jako 

s proměnnými.  

Př: ctverec.width = elipsa.hight;  // Nastavení vlastnosti šířka objektu čtverec na hodnotu  

     // vlastnosti výška objektu elipsa 
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4.3 Události 
Pomocí událostí se vytváří reakce aplikace na určité podněty ať už zvenčí od uživatele, nebo 

přímo z běhu programu (kliknutí myší, stisk klávesy, načtení obrázku atd.). Aplikace pak tedy 

naslouchá určité události. Jakmile nastane, spustí se stanovená část kódu. K vytvoření události je 

třeba stanovit zdroj události (u kterého objektu budeme událost očekávat) a událost na kterou chceme 

reagovat (třeba kliknutí na tlačítko – jako je tomu v následujícím příkladu). Aby mohla aplikace na 

událost reagovat, musíme také stanovit odezvu, tedy jaká část kódu se vykoná, když k události dojde.  

Ke specifikaci událostí slouží metoda addEventListener(), kterou zavoláme pro požadovaný objekt 

(zdroj události) a jako parametry jí předáme: událost, na kterou chceme reagovat a název metody 

s částí kódu, který se pak provede.   

Př:  // budeme naslouchat události kliknutí na tlacitko1. Když událost nastane, zavolá se funkce  

// provedBlokPrikazu() 

tlacitko1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP , provedBlokPrikazu);  

function provedBlokPrikazu(evt:Event):void{  

    // Zde vložíme blok příkazů, který se provede, když k události dojde. 

}  

4.4 Funkce 
Pokud chceme část kódu uzavřít a v případě potřeby volat jako celek, slouží nám k tomu 

funkce (v případě použití u tříd se jim říká metody). Funkci lze předat parametry (data, které může 

funkce využívat) a pomocí klíčového slova return, může funkce vracet hodnotu, v hlavičce 

nadefinovaného typu. V případě, že funkce nic vracet nemá, v hlavičce se místo návratového typu 

uvede klíčové slovo void. 

Př. // Nastavení proměnné reálného typu na hodnotu, kterou nám vrací funkce sectiCisla, jako 

 //součet čísel (20 a 10), předaných parametrem. 

 function sectiCisla(cisloA:Number, cisloB:Number):Number{  

     return cisloA + cisloB; 

}   

var soucet:Number = sectiCisla(20,10); 
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4.5 Třídy 
Třídy definujeme pomocí klíčového slova class, kterému může předcházet atribut přístupu a 

následuje název třídy. Atribut přístupu určuje viditelnost třídy. Můžeme využívat atributy: internal 

(je výchozí a třída je viditelná ve stejném balíku), private (viditelná ve stejné třídě), protected 

(viditelnost ve stejné třídě a v odvozených třídách) a public (viditelnost odkudkoli). Stejné atributy 

mohou využívat i proměnné a metody uvnitř třídy. Pokud chceme vytvořit instanci třídy, použijeme 

klíčové slovo new. Při vytváření třídy je spuštěn konstruktor, což je metoda definovaná uvnitř třídy 

s názvem stejným jako má třída. Konstruktor se používá především k inicializaci proměnných. Každá 

vytvořená instance třídy má svůj vlastní paměťový prostor (svoje proměnné).  

Metody a proměnné, které mají před svým názvem klíčové slovo static jsou metodami a 

proměnnými třídy a ne instance a využívat je tedy lze bez vytvořené instance třídy.  

Třída může být zděděna od jiné třídy a tím využívat její prvky (konstruktor, metody, 

proměnné atd.). Třída, která dědí (potomek) má za svým názvem klíčové slovo extends následované 

názvem třídy, od které dědí (rodič).  

 

Př: // Vytvoření instance třídy Zamestnanec, která dědí ze třídy Clovek 

class Clovek {  

private var vyska:Number;    // proměnná instance 

     public static pocetLidi:int;   // statická proměnná 

     public function Clovek( vyska:int ){ // konstruktor s jedním parametrem 

  this.vyska = vyska;  // přiřazení hodnoty po vytvoření instance 

}  

} 

class Zamestnanec extends Clovek{    // zděděná třída 

private var plat:Number;   // může používat kromě svých  proměnných  

}       // a metod i proměnné a metody rodiče 

 var Osoba01: Zamestnanec = new Zamestnanec ();  // vytvoření instance Osoba01 

        // třídy zaměstnanec 
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4.6 Řetězce 
Řetězec je instance třídy String. A metody této třídy slouží pro práci s textem, uloženým 

v této instanci. Vytvoření instance se provede jedním z následujících způsobů:  

var textRetezce:String = "Toto je text retezce";  // vytvoření přiřazením hodnoty 

var text2:String = new String("Ahoj");  // vytvoření pomocí operátoru new 

Vlastnost length udává počet znaků v řetězci.  

Pro porovnání řetězců slouží operátory: <, <=, !=, ==, =>, >.  

Metoda toString() převede jiný typ objektu na řetězec.  

Substr() vyhledá podřetězec v řetězci podle počátečního a koncového indexu pozice znaků. 

A metody toLowerCase() a toUpperCase() zajišťují převod na malé respektive velké znaky abecedy.  

4.7 Pole 
Pole je typ objektu, do kterého můžeme uložit více hodnot najednou. Na výběr máme mezi 

indexovaným polem (data uložena pod číselnými indexy) a asociativním polem (data uložena pomocí 

klíčů). Indexovaná pole jsou instance třídy Array a asociativní pole instance třídy Object. 

Vícedimenzionální pole se vytvoří jako pole, jehož prvky jsou jiná pole a lze zde použít kteroukoli 

kombinaci indexovaných a asociativních polí.  

Př1: 

var poleA:Array = [1, 3, 5, 7, 9, 11];    // vytvoření indexovaného pole 

trace(poleA[2]);      // výpis: čtverec   

var zamestnanec:Object = {jmeno:"Jan", prijmeni:"Novák"}; // asociativní pole 

trace(zamestnanec ["jmeno "], zamestnanec ["prijmeni "]);  // výpis: Tomáš Novák 

 

var vicedimenzPole:Array = new Array();  // vytvoření vícedimenzionálního pole 

vicedimenzPole [0] = ["červená", "modrá"];    

vicedimenzPole [1] = ["výška", "šířka"];  

trace(masterTaskList[1][1]);    // výpis: šířka 
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4.8 Kreslící rozhraní API 
Kreslící rozhraní API nám umožňuje kreslit vektorovou grafiku. Lze vykreslovat instance 

tříd Shape, Sprite nebo MovieClip, pomocí vlastnosti graphics. Metodou lineStyle() definujeme 

tloušťku, barvu a průhlednost kreslené čáry. A metodou beginFill() aktivujeme výplň kreslení, kde 

můžeme pomocí parametrů nastavit barvu výplně a průhlednost. (Metody beginGradientFill(), 

beginBitmapFill(), nastaví přechodovou výplň a výplň bitmapy). Jakmile při kreslení zavoláme 

metodu endfill(), dojde k vybarvení kresby. V případě že počáteční a koncový bod není na stejném 

místě, vytvoří se mezi těmito body pomyslná úsečka, která výplň ohraničuje. 

Metoda lineTo(), vykreslí rovnou čáru od současné pozice pera po souřadnice uvedené 

v parametru metody (počáteční pozice pera je v bodě [0,0]). Pro změnu pozice pera slouží metoda 

moveTo(), které parametrem předáme novou pozici. Kreslení kvadratické Beziérovy křivky provádí 

metoda curveTo(), které prvními dvěma parametry předáme souřadnice řídícího bodu a dalšími 

dvěma parametry souřadnice koncového bodu křivky. Pro kreslení obecných tvarů, jako kruhů, elips, 

obdélníků a obdélníků se zaoblenými rohy jsou metody drawCircle(), drawEllipse(), drawRect(), 

drawRoundRect()  a drawRoundRectComplex(). Příkazem addChild() vykreslíme na scénu instanci 

pro kterou jsme kreslící metody volali a kterou předáme příkazu addChild() v parametru.  

4.9 Zvuk 
Jazyk ActionScript 3.0 umí se zvukem provádět operace, jako jsou: Načtení externích 

souborů, přehrávání, pauza, opětovné spuštění a zastavení zvuků, přehrávání streamovaných zvuků 

během jejich načítání, ovládání hlasitosti zvuku a jeho vyvážení, načtení ID3 metadat ze souboru 

mp3, nebo zachycení a přehrání zvukového výstupu z mikrofonu uživatele [3]. My si ukážeme jen 

základní operace. Tou nejzákladnější je načtení zvukového souboru a jeho spuštění. Vše je vidět 

v následujícím příkladě. Soubor cvaknuti.mp3 musí být ve stejném adresáři, jako projekt.  

Př: var req:URLRequest = new URLRequest("cvaknuti.mp3");  // vytvoření URL adresy 

var zvuk:Sound = new Sound(req);     // vytvoření instance zvuku 

zvuk.play();       // spuštění zvuku 

Metodě play můžeme pomocí nepovinných parametrů předat čas, od kterého se má zvuk 

spustit a počet opakování. Zatavení zvuku provádí metoda stop() a aktuální čas přehrávání je 

v proměnné position každé zvukové instance. 
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5 Free Audio Editor 2010 

5.1 Popis programu 
Zvuky použité v aplikaci této bakalářské práce byly nahrány, sestřihány a upraveny 

v programu Free Audio Editor 2010. Na rozdíl od profesionálních zvukových programů není tak 

složitý a pro naše účely zcela dostačující. K dispozici jsou všechny běžné funkce, jako je kopírování 

částí, vystřihování, vkládání. Lze použít základní efekty, jako jsou ozvěna, zesílení a potlačení šumů. 

5.2 Funkce 

 
Obrázek 17 - Program Free Audio Editor 2010 

 

Načtený zvukový soubor se nám zobrazí v podobě zeleného zvukového spektra v prostřední 

části editoru. Pracovat můžeme zvlášť s levým a pravým  kanálem.  Tlačítka  přehrávání  jsou 

označena na obrázku č. 17 písmenem A. K přibližování/oddalování slouží tlačítka lupy 

(obrázek č. 17 - B). Veškeré funkce jsou aplikovány na označenou část zvukového spektra. Označení 

provedeme tažením myši (se stisknutým levým tlačítkem) přímo na zvukovém spektru. Pozice okrajů 

označené oblasti se upravuje slidery (šoupátky) označené na obrázku č. 17 písmenem C. Nahrávací 

okno vyvoláme stisknutím tlačítka, které je na obrázku č. 17 označené písmenem D.   

 

A D B C
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Obrázek 18 - Program Free Audio Editor 2010 

 

V nahrávacím okně můžeme nastavit zdroj zvuku (Device), časovač nahrávání (Timer 

Record), upravit zvukové nastavení windows (Windows Mixer), nebo nastavit funkci nahrávání bez 

tichých mezer (Recording without silence, Settings).  

Na nahrávku můžeme aplikovat okolo 40 zvukových efektů (záložka Effects) jako je 

například doplnění ozvěny, chóru, vibrace, přehrávání pozpátku, nebo nastavení rychlosti. V záložce 

Edit můžeme kopírovat, vystřihávat a vkládat zvukové části, nebo importované zvuky. 

Skupina Tools obsahuje spojovač souborů, převaděč formátů, nebo funkci Text To Speech 

sloužící k převodu napsaného textu do zvukové podoby. 

Pro nás je užitečná funkce odstraňování zvukového šumu a dechu (Noise Reduction, Voice 

Breath Noise Reduction ) v záložce Noise Reduction. 

Free Audio Editor má i svůj vlastní integrovaný vypalovací program, který nalezneme 

v horní liště. 
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6 Plochy 

6.1 Rotační plochy 
Plochy, které jsou v aplikaci této bakalářské práce zpracovány, jsou ve většině případů 

rotační a proto je první část této kapitoly věnována popisu a základním pojmům této skupiny ploch.  

Můžeme říci, že rotační plocha vznikne rotací křivky k kolem pevné přímky, osy rotace o. Za 

podmínky, že křivka k není částí osy o, ani neleží v rovině kolmé na tuto osu o.  

 

  
Obrázek 19 - Obecná rotační plocha 

 

6.1.1 Základní pojmy 

• Tvořící křivka: Křivka k, která svojí rotací kolem osy o rotační plochu vytváří. 

• Osa rotační plochy: Pevná přímka o, kolem které tvořící křivka k rotuje.   

• Rovnoběžka (rovnoběžková kružnice): Nazveme jí rA a vznikne rotací libovolného bodu A 

tvořící křivky k kolem osy o. 

• Meridián (poledník): Je průsečík rotační plochy a roviny procházející osou o. Meridián tedy 

protíná všechny rovnoběžky. A drátěný model plochy je tvořen právě rovnoběžkami a 

meridiány rotační plochy. 
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• Hlavní meridián: Označíme jej m a je to meridián, ležící v rovině rovnoběžné s průmětnou.  

• Tečná rovina: v bodě A je zadána nejčastěji tečnami meridiánu a rovnoběžky procházejících 

bodem A.  

• Normála: Značíme ji n. A je to přímka ležící v rovině meridiánu, procházející daným bodem 

a osou o a je kolmá k tečné rovině v tomto bodě. 

6.1.2 Kuželová plocha 
Kuželová plocha vznikne rotací přímky, která je různoběžná s osou rotace, ale není na ní 

kolmá. Bod, ve kterém tvořící přímka protíná osu kuželové plochy, nazýváme vrcholem V.   

Sestavení parametrické rovnice můžeme provést pomocí souřadnic obecného bodu M kuželové 

plochy a zákonů pravoúhlého trojůhelníku. Nejprve si vyjádříme souřadnice x a y obecného bodu M 

pomocí trojúhelníku V, M1, Xm . Z rovnice nahradíme úsečku VM1 násobkem v * sin α, který jsme 

získali z trojúhelníku V, M1, M a pomocí tohoto trojúhelníku si vyjádříme i souřadnici zM. Tím máme 

parametrickou rovnici kompletní. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 - Kuželová plocha 
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6.1.3 Válcová plocha 
Válcová plocha vznikne rotací přímky rovnoběžné s osou rotace o. Dá se o ní také říct, že je 

to kuželová plocha s vrcholem V v nekonečnu.  

Parametrická rovnice:  

 
Obrázek 21 - Válcová plocha 

6.1.4 Kulová plocha 
Kulová plocha neboli sféra, je množina všech bodů v prostoru, které mají od daného bodu, 

středu kulové plochy danou vzdálenost – poloměr kulové plochy. Parametrickou rovnici sestavíme 

stejně jako u kuželové plochy pomocí souřadnic obecného bodu M a pravoúhlých trojúhelníků. 

Souřadnici xM a yM vyjádříme z trojúhelníku S, M1, XM. Úsečku SM1 a souřadnici zM pak 

získáme z trojúhelníku S, M1, M. Parametrická rovnice je pak kompletní. Intervaly parametrů 

rovnice úplné kulové plochy jsou vypsané vedle rovnice vpravo. Změnou těchto intervalů pak 

můžeme získat části kulové plochy – kulový vrchlík a kulový pás. 

Vznik parametrické rovnice: 

 
 

Středová rovnice: 

( ) ( ) ( ) 2222 rzzyyxx sss =−+−+−  

Kde střed je v bodě S[xS; yS; zS] a r je poloměr plochy.  
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Obrázek 22 - Kulová plocha 

 

6.2 Šroubová plocha 
Šroubová plocha (ŠP) vznikne rotací spojenou s translací (posunem) tvořící křivky k. Rotace 

probíhá kolem osy o a může být levotočivá a pravotočivá. Posun (translace) probíhá v jednom ze 

dvou směrů osy o. Rovnice ŠP je pak tvořena především rovnicí tvořící křivky k a výšky závitu v. Je-

li výška závitu kladná, nebo záporná pak rozhoduje o směru translačního pohybu. Rovnice tvořící 

křivky pak ovlivní typ šroubové plochy. Dělení typů šroubových ploch je celá řada, ale my si 

ukážeme jen ta základní. Například z rovnice úsečky dostaneme přímkovou ŠP a rovnice kružnice 

zase vytvoří cyklickou ŠP. Protíná-li řídící křivka k osu rotace o, mluvíme o uzavřené ŠP a pokud ne, 

tak o otevřené ŠP. Je-li řídící křivkou úsečka tak rozeznáváme přímou ŠP, v případě kolmosti řídící 

úsečky k k ose rotace a šikmou (kosou) ŠP, v případě, že kolmá není.  
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Parametrická rovnice má tento tvar:  

 
 

V případe, že meridián leží rovině xy, rovnice se zjednoduší na: 
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Obrázek 23 - Šroubová plocha [6] 

 

6.3 Spádová plocha 
Dost často je také nazývána plochou konstantního spádu a jak tento název napovídá, má tato plocha 

tečné roviny v libovolném bodě plochy vůči půdorysně stále stejný spádový úhel. Tato plocha se také 

definuje jako obálka kuželových ploch. Je tvořena některou z řídících křivek (podle potřeby) a 

spádovým úhlem φ. Řídí křivka je buď tvořena vrcholy obalovaných kuželů, nebo leží v půdorysné 

rovině. Spádový úhel je pak v praxi dost často zadán jako podíl výšky a poloměru spádového kužele, 

taky tg φ.   
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Vztah je patrný z následujícího trojúhelníku, který je řezem spádového kužele: 

 
 

 
 

Obrázek 24 - Spádová plocha[6, 10] 
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7 Programování ploch ActionScriptem 

Jazyk ActionScript vznikl především k tvorbě interaktivity animací v programu Flash 

a bohužel neobsahuje žádné knihovny a třídy pro vytváření a práci s 3D objekty na vyšší úrovni jako 

má třeba Java. Jistě by šlo do HTML stránek vložit třeba nějaký Java Applet, avšak aplikace této 

bakalářské práce nic takového neobsahuje a to z následujících důvodů. Pro prohlížení Java appletů je 

třeba mít v PC nainstalované prostředí Java a to není ani v dnešní době zas taková samozřejmost 

a instalace není nejrychlejší. Dalším důvodem je vzhled appletu. Kresba vytvořená přímo v prostředí 

Flash (ActionScript) má vzhled, který je ve Flash aplikaci přirozenější (více do aplikace zapadá) a je 

k výuce základů ploch vhodnější nežli vložený applet. Nevýhodou složitějších kreseb vytvořených 

ActionScriptem je rychlost vykreslení, avšak v této bakalářské práci jsou veškeré kresby pouze 

ilustrativní a nikterak složité. Proto jsem se tedy rozhodl všechny plochy interaktivního modelu 

vytvořit právě pomocí jazyka ActionScript 3.0. V následujících podkapitolách jsou popsány metody, 

pomocí kterých je vykreslení ploch naprogramováno.  
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7.1 Přepočet z 3D do 2D axonometrického zobrazení 
Zde je ukázka funkcí, které jsem vytvořil za účelem přepočtu 3D souřadnic pro vykreslení 

v axonometrickém zobrazení. Vstupní parametry obou funkcí jsou 3D souřadnice X, Y, Z (osX, osY, 

osZ). Funkce x() vrací vypočítanou hodnotu souřadnice X ve 2D zobrazení a funkce y() vrací 

souřadnici Y. Výpočet vychází z pravidel pravoúhlého trojúhelníku.  

 

 

// funkce pro přepočet do axonometrie pro souřadnici X(2D) 

public static function x(osX:int, osY:int, osZ:int):int { 

 var x:Number = (Math.cos(30* 180/Math.PI) * osX);  // cos 30st  

 var y:Number = - (Math.cos(30* 180/Math.PI) * osY); // cos 30st 

 var z:Number=0; 

 return x + y + z + pX; 

} 

 

// pro přepočet do axonometrie pro souřadnici Y(2D) 

public static function y(osX:int, osY:int, osZ:int):int { 

 var x:Number = 0.5*osX; // 0.5 (sin 30st) 

 var y:Number = 0.5*osY; // 0.5 (sin 30st) 

 var z:Number = - osZ; 

 return x + y + z + pY; 

} 
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7.2 Osvětlení ploch 
Osvětlení vykreslených ploch není podporováno žádnou knihovnou ActionScriptu. 

V aplikaci jsem osvětlení ploch interaktivního modelu docílil vytvořením funkcí fi() a odstin(). 

Funkce fi(), má vstupní parametry souřadnice třech bodů v prostoru. Tyto body tvoří plochu a funkce 

fi() vypočítá a vrátí úhel, který svírá normála této plochy s vektorem osvětlení (s1,s2,s3). 

 
public static function fi(pX1:int,pY1:int,pZ1:int,pX2:int,pY2:int,pZ2:int,pX3:int,pY3:int,pZ3:int):int 
{ 

var u1:Number = pX2 - pX1; 
var u2:Number = pY2 - pY1; 
var u3:Number = pZ2 - pZ1;  //výpočet vektoru u 
var v1:Number = pX3 - pX1; 
var v2:Number = pY3 - pY1; 
var v3:Number = pZ3 - pZ1;  //výpočet vektoru v 
var w1:Number = (u2*v3) - (u3*v2); 
var w2:Number = (u1*v3) - (u3*v1); 
var w3:Number = (u1*v2) - (u2*v1); //výpočet vektoru w 
 
var cosFI:Number = ((w1*s1) + (w2*s2) + (w3*s3))/ 
 ( Math.sqrt((w1*w1) + (w2*w2) + (w3*w3))*Math.sqrt((s1*s1)+(s2*s2)+(s3*s3)) ); 
return (Math.acos(cosFI)*180/Math.PI); 

}  
Funkce odstin() má vstupní parametry: úhel (který se vypočte funkcí fi()) a číslo barvy ze které 

chceme výslednou barvu počítat. Funkce vrací číslo barvy, která má upravený jas z barvy vstupní 

v závislosti na úhlu předaného parametrem. Čím větší je úhel, tým je jas nižší. U maximálního úhlu 

(180°) je výsledná barva černá.   

 

 
Obrázek 25 - Šroubová plocha a její osvětlení 
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7.3 Vykreslení plochy 
Plochy v interaktivním modelu jsou vykresleny pomocí metod: vykresli_kouli(), 

vykresli_kuzel(), vykresli_valec(), vykresli_sroub() a vykresli_spad(). Všechny pracují na podobném 

principu a proto si popíšeme pouze metodu vykresli_kouli(). 

• Funkce se volá vždy, když dojde ke změně zobrazení plochy. Proto nejdříve plochu 

vymažeme (koule.graphics.clear()) abychom ji mohli následně znovu překreslit.  

• Po té probíhá kontrola zatržení CheckBoxu pro vykreslení drátěného modelu. V případě 

zatržení se zavolá metoda koule.graphics.lineStyle() a drátěný model se pak vykreslovat 

bude. 

• Následují cykly, ve kterých se parametry u a v zvyšují od jejich počáteční hodnoty do 

hodnoty koncové o daný krok. ( Počáteční a koncové hodnoty jsou nastavovány ovládacími 

prvky v panelu).  

 

for (v = vL; v <= vH-vKrok; v += vKrok) { //ciklus pro úhel v (vertikální pohyb) 

  for (u = uL; u <= uH-uKrok; u += uKrok) { // ciklus pro úhel u  

// (horizontální pohyb) 

• V těchto cyklech potom dochází k vykreslování jednotlivých plošek, z kterých je celá plocha 

tvořena. Je zde naprogramována parametrická rovnice a každým průchodem cyklu se 

vykreslí právě jedna ploška. 

 

Vykreslování probíhá pouze za pomocí metod moveTo(), lineTo() a beginFill() – tedy přesun 

hrotu pera, vykreslení čáry a vykreslení výplně. Vykreslení výplně se navíc provádí jen v případě 

zatržené volby „výplň plochy“ v panelu nástrojů. Barva výplně se vypočítá za pomocí funkcí fi() a 

odstin() (viz. kapitola 7.2 Osvětlení ploch).  
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8 Uživatelská dokumentace 

Aplikaci je možné spustit buď pomocí Main.swf (má-li uživatel nainstalován Flash Player), 

nebo pomocí Main.html (spustí se v prohlížeči). Veškeré animace ploch jsou integrovány do jednoho 

souboru – není tedy nutné spouštět nic jiného.  

 

Obrázek 26 - Stránka aplikace 

 

Aplikaci je možné spustit buď pomocí Main.swf (má-li uživatel nainstalován Flash Player), 

nebo pomocí Main.html (spustí se v prohlížeči). Veškeré animace ploch jsou integrovány do jednoho 

souboru – není tedy nutné spouštět nic jiného.  
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Přepínání mezi jednotlivými animacemi ploch se provádí pomocí animovaných barevných 

tlačítek u horní lišty, nebo v ovládacím panelu  interaktivního modelu vlevo, kliknutím na zatržení u 

názvu plochy. 

Spuštění výukové části, která je umístěna v pravé polovině aplikace, se povede kliknutím na 

bílé kulaté tlačítko play vpravo dole. Pozastavení je možné pomocí tlačítka pause umístěného hned 

vedle tlačítka play.  

V interaktivním modelu v levé části aplikace si uživatel může zkoušet modelovat jednotlivé 

plochy i během přehrávání výuky. Veškeré manipulace s plochami se provádí v horním panelu 

interaktivního modelu. Pro každou plochu je zde zobrazena její parametrická rovnice a jsou 

k dispozici ovládací prvky na změnu většinou kteréhokoli parametru rovnice plochy. Hodnoty těchto 

parametrů jsou zde číselně vyobrazeny. U každé plochy je k dispozici zapnutí/vypnutí výplně plochy 

a drátěného modelu, nebo nastavení jejich libovolných barev z pelet barev ve spodní části panelu.  

Na obrázku č. 26 je pro ukázku ovládací panel pro kulovou plochu. Lze zde měnit parametry 

u, v a r. Parametr r (poloměr kulové plochy) je navíc možné nastavovat zvlášť pro jednotlivé osy x, 

y, z pomocí ovládacích prvků r1, r2, r3, jestliže odstraníme fajfku u zámku jejich rovnosti v pravé 

horní části panelu (r1 = r2 = r3). Po opětovném zatržení zámku se změnou kteréhokoli z parametrů r1, 

r2, r3 opět všechny hodnoty jednotlivých poloměrů os sjednotí na stejnou hodnotu.  

 

 

 

 

Obrázek 27 - Ovládací panel interaktivní ukázky ploch (pro kulovou plochu) 
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Aplikace této bakalářské práce byla vytvořena čistě v prostředí Adobe Flash CS4 a za 

pomocí jeho skriptovacího jazyka ActionScript 3.0. Principy vytváření aplikací v tomto animačním 

prostředí byly popsány v předchozích kapitolách. Zde je tedy již jen popis struktury aplikace této 

bakalářské práce. Veškeré konstanty, proměnné i metody jsou popsány pomocí komentářů ve 

zdrojovém kódu programu.  

9.1 Přehled struktury aplikace 
• Main.fla – Hlavní soubor aplikace. Obsahuje většinu ActionScript kódu a vrstvy 

s jednotlivými animacemi, importované bitmapové obrázky a zvukové soubory uložené 

v interní knihovně.  

• V.as – V tomto externím souboru jsou funkce sloužící pro výpočty zobrazení a osvětlení 

ploch. 

• Body.as – Obsahuje statické pole bodů pro interaktivní body spádové plochy a funkci pro 

nastavení rozmístění těchto bodů v prostoru. Tato funkce není nikterak složitá a obsahuje 

komentáře, z kterých je funkčnost patrná a proto se podrobnějším popisem tohoto souboru 

v této kapitole zabývat již nebudeme.  

9.2 Hlavní soubor Main.fla 

9.2.1 Vrstvy časové osy 
Vrstvy animací jednotlivých ploch jsou vnořovány do složek, které jsou pojmenované vždy 

podle plochy, ke které se animace vztahuje. V každé vrstvě je buď nějaká část animace, nebo se 

jedná o vrstvu, která obsahuje zvukovou stopu (ta je pojmenovaná „Zvuk – [název plochy]), nebo jde 

o vrstvu s ovládacími prvky z panelu nástrojů interaktivního modelu. Vrstvy, které obsahují 

ActionScript jsou ve složce pojmenované „Script“. Bitmapové obrázky i zvukové soubory jsou 

importovány do lokální knihovny. 

Každá plocha, kterou se aplikace zabývá, má vyhrazený svůj prostor na časové ose.  Tlačítka 

pro přepínání mezi jednotlivými animacemi ploch, přesouvají čtecí hlavu do těchto částí časové osy. 

Animace je pak řízena jazykem ActionScript.  
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9.2.2 Vrstvy s ActionScriptem 

• Vrstva Play: Obsahuje jednoduché příkazy pro řízení chodu programu – především 

spouštění a zastavování přehrávací hlavy v jednotlivých částech výukových kapitol.  

• Vrstva Posluchači: Jsou v ní volání metody addEventListener() interaktivních objektů, které 

jsou společné pro všechny plochy. Nastaví se zde událost, které bude Flash „naslouchat“ a 

metoda která se vykoná po zjištění této události. O této metodě se lze více dočíst v kapitole 

4.2.3 Události 

• Vrstva Posluchači – plochy: Zde jsou taktéž volání metody addEventListener(), tentokrát 

objektů vztahujících se k jednotlivým plochám.  

• Vrstva FunkcePosluchačů: V této vrstvě jsou veškeré funkce, které se vykonají 

v okamžiku, kdy dojde k některé z událostí, kterým Flash „naslouchá“.  

•  Vrstva Nastavení: Tato vrstva obsahuje vytvoření a nastavení základních proměnných a 

konstant a jsou zde vytvořeny objekty ploch vykreslovaných v interaktivním modelu.   

• Vrstva Plochy: Pomocí metod v této vrstvě jsou vykreslovány jednotlivé plochy. Jsou zde i 

nadefinovány proměnné a konstanty pro práci s těmito plochami. Příklad vykreslení plochy 

(kulové) je uveden v kapitole 7.3 Vykreslení plochy 

 

9.3 Externí soubor V.as 
Tento soubor obsahuje funkce, které mají výpočetní charakter a které přímo nepracují 

s objekty animace. Kromě definice proměnných a konstant, které jsou popsány pomocí komentářů ve 

zdrojovém kódu programu, jsou zde funkce x(), y(), fi() a odstin(), které jsou blíže popsány 

v kapitolách: „7.1 Přepočet z 3D do 2D axonometrického zobrazení.“ a „7.2 Osvětlení ploch“.  
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10 Závěr 

Účelem mé bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci pro podporu výuky základů již 

zmíněných ploch. Aplikace podporuje nejmodernější metody výuky, jako je animace teorie, zvukový 

popis problematiky a interaktivní ukázka plochy, na které je možné si vše vyzkoušet. Záměrem bylo 

vytvořit program s jednoduchým a intuitivním ovládáním, aby neodradil svojí složitostí a zároveň 

designově zajímavý a příjemným ženským hlasem namluvený, aby studenty zaujal. Je vytvořen čistě 

v prostředí Flash. Díky tomu se snadno spustí ve většině dnešních prohlížečů, ve kterých je Flash 

Player již integrovaný. Jedná se o internetovou aplikaci a je tedy i snadno šiřitelná.  

V textové části bakalářské práce jsem popsal základní dovednosti s programy, ve kterých 

aplikace vznikla a metody, pomocí kterých je vytvořena. Nechybí ani programátorská příručka. Měla 

by tedy pomoci při pozdější případné modifikaci. Uživatelská dokumentace a základní popis teorie 

ploch by zase mohl přijít vhod uživatelům aplikace.  

Díky této bakalářské práci jsem získal znalosti a dovednosti s tvorbou také jiných ploch, 

nežli těch, které jsem poznal v předmětu Základy počítačové grafiky. Taktéž s animačním prostředím 

Adobe Flash jsem bohužel při svém studiu do styku nepřišel. Jsem tedy velmi rád, že sem se díky 

této bakalářské práci s tímto nejrozšířenějším, internetovým, animačním programem na světě naučil 

zacházet.  
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