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Abstrakt  
 

Předmětem této bakalářské práce je vytvoření animací a interaktivních  
programů hutnických procesů jako prvek pro podporu výuky na FMMI. Textový popis 
nestačí pro důkladné pochopení metod, až z vizualizace celého průběhu procesu mohou 
studenti dostatečně popisované metody nebo děje pochopit. V rámci této práce vzniklo 
celkem 15 animací a 3 interaktivní aplikace pro dva předměty Fakulty metalurgie a 
materiálového inženýrství. 10 animací pro předmět Řízení výrobních procesů, 5 animací 
pro předmět Teorie přípravy neželezných kovů a slitin a 3 aplikace rovněž pro předmět 
Teorie přípravy neželezných kovů a slitin. 
 
 

Abstract 
 

The subject of this thesis is to create animations of metallurgical processes and interactive 
programs of metallurgical process as an element of support for teaching FMMI on. Text 
description is not sufficient for a thorough understanding of the methods, and visualization 
of the entire course of the process, students can adequately described method or going to 
understand. In this work was created overall 15 animations for the two subjects of the 
Faculty of metallurgy and materials engineering. 10 animations for course Production 
process control, and five animation for course  Theory of preparation of non-ferrous metals 
and alloys. 
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1. Úvod 
 

 Tato bakalářská práce navazuje na projekt ESF v rámci OP VK, zaměřený na 
elektronickou podporu výuky -  Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu. 
Zejména v technických předmětech totiž existuje mnoho procesů a postupů, které jsou pro 
studenty z pouhého statického popisu hůře pochopitelné, proto je výhodné zpracovat je 
dynamicky. V multimediální prezentaci můžeme synchronizovat různé druhy multimédií. 
Nejčastěji je zpracováván textový materiál (html stránky, testy), obrazový materiál 
(schémata, animace, fotografie, videa) nebo zvukový materiál (audio nahrávky, audio 
komentáře).  

V současné době je tato interaktivní forma studia velmi oblíbená, a to z následujících 
důvodů: 

 student si sám určí čas a délku studia 

 multimediální prezentace jsou uloženy na školním serveru, jsou tedy pro studenty 
kdykoliv snadno přístupné 

 u interaktivních aplikací má student možnost vlastními pokusy pozorovat závislost 
mezi zadanými parametry a výsledkem 

 možnost dohnat zmeškanou výuku zejména u studentů, kteří se přihlásili na 
předmět opožděně, nebo vlivem absence přišli o část výuky 

 pohodlné opakování vybraných témat před závěrečným testem 

 přístup k výkladu, který se v daném semestru nekonal (například odpadnutí výuky 
kvůli státnímu svátku) 

 objekty lze rychle modifikovat, vylepšovat, aktualizovat nebo reagovat na zpětnou 
vazbu 

 
 Multimediální prezentace se používají pro vysvětlení látky i pro zvýšení 
atraktivnosti výuky pro studenty.  Ke studentům se tak rychle dostanou vytvořené studijní 
materiály. Objem kurzu bývá rozdělen spíše do menších výukových aktivit, dá se dobře 
vysledovat, co na studenty funguje. 
   



 

-  7  - 

2. Zadání 

 
 Na základě poznatků uvedených v úvodu bylo cílem mé bakalářské práce 
vypracovat podle zadaných scénářů interaktivní výukové animace, a to v prostředí 
programu Adobe Flash. Zpracovávaných témat byla celá řada a pracovalo na nich více 
animátorů, proto byla součástí zadání i šablona pro animace. 

Obr. 1 Šablona pro animace 

 
Šablona animace zjednodušuje sjednocení vzhledu a ovládání všech animací, i když 

na nich pracovali různí animátoři. V podstatě se jedná o přehrávač s tlačítky pro ovládání 
animace (spusť, zastav, krok dopředu a krok zpět) a posuvnou časovou osu. 

  
 Součástí práce jsou i 3 interaktivní programy. Pro tyto programy jsem šablonu 
trochu pozměnil. Vzhledem k charakteru aplikace přehrávač s tlačítky postrádá smysl, 
proto animace začínají úvodním komentářem s teoretickými informacemi k dané 
problematice a v navigační liště jsou jen dvě tlačítka pro pohyb mezi snímky (viz. obrázek  
2). 
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Obr. 2 Šablona pro aplikace  

 
Animace jsem vytvářel do dvou předmětů pro dva různé zadavatele. V 

následujících dvou podkapitolách představím stručně dané předměty, scénáře a jejich 
zadavatele. 
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2.1. Předmět Řízení výrobních procesů 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, garant předmětu Ing. Jan Počta, Csc. 

Katedra ekonomiky a managementu 

O předmětu:  
 Předmět řízení výrobních procesů je určen studentům magisterského a bakalářského 
studijního programu Ekonomika a řízení výrobních procesů. Odpovídá zaměření studijního 
programu na průmysl a vhodně doplňuje ostatní manažerské disciplíny a výrobní 
management. Akceptuje moderní pojetí výroby jako základní ekonomické činnosti 
a podrobně osvětluje problematiku, která podmiňuje zvyšování konkurenční schopnosti 
podniků. Jsou to především otázky pružnosti výrobních činitelů, inovací, řízení 
materiálového toku, komplexního řízení jakosti a údržby. Řízení má mnoho aspektů, 
stránek, které spadají do celé řady vědních disciplín, nejobecnější filozofií počínaje přes 
psychologii, sociologii, právo, pedagogiku a další humanitní obory až po úzce 
specializované a konkrétní znalosti technické. Tento předmět je přednostně orientován na 
odvětví, v nichž převažují spojité výrobní procesy (metalurgie, chemie), ale také na odvětví 
strojírenské výroby. 
 Animace v tomto předmětu se zaměřovaly na vizualizaci různých grafických 
schémat, diagramů a postupů. Ve většině scénářů se popisovaly změny v konkrétních 
procesech údržby a diagnostiky v inovačním procesu v závislosti na čase.  

Seznam scénářů:  
Vztah diagnostiky a řízení 

Vztah diagnostiky a inovace 
Důsledky spolehlivosti a poruchovosti systémů 

Nákladovost údržby – schéma 1, schéma 2 
Interakce výrobce a zákazníka v procesu řízení výroby 

Pružnost činitelů výrobního procesu – životní cyklus výrobku 
Efektivní využití výrobní kapacity 

Inovační křivka 
Výrobní cyklus, výrobní takt, zvyšování výkonu 

 

2.2.  Teorie přípravy neželezných kovů a slitin 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, garant předmětu prof. Ing. Kursa Miroslav, 
Csc. 

O předmětu:     
 Předmět je zaměřen na teoretické základy procesů uplatňovaných při výrobě 
neželezných kovů. Výroba neželezných kovů se provádí ze široké škály surovin rozličného 
chemického charakteru. S tím souvisí i různorodost postupů jejich zpracování. Studenti se 
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seznámí se základy pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických 
procesů a vybraných procesů výroby těžkých, lehkých, ušlechtilých, vysokotavitelných 
a radioaktivních kovů a kovů vzácných zemin. Dále bude uveden do oblasti přípravy 
a technických aplikací slitin neželezných kovů. 
 Obdobně jako u prvního předmětu, i tady se animace zaměřovaly na vizualizaci 
grafických schémat, diagramů a postupů. Animoval jsem průběhy diagramů, změny 
chemických vlastností jednotlivých prvků v závislosti na čase, teplotě, koncentraci roztoku 
a jiných ukazatelů. 
 Dále jsem pro tento předmět naprogramoval 3 programy znázorňující průběhy 
různých funkcí dle daných parametrů. Programy slouží pro praktické testování zadaných 
funkcí a získání výsledku dle vstupních parametrů. 

Seznam scénářů:  
Rozdružování v těžkých kapalinách 

Rafinace tvorbou těkavých sloučenin 
Rafinace – vliv teploty a tlaku na proces tvorby a rozkladu těkavých sloučenin 

Ellinghamův diagram 
Závislost potenciálů kovů a vodíku ve vodných roztocích na koncentraci a tlaku 

Programy: 
Směrová krystalizace 

Zonální tavení 
Rozpustnost Al2O3 ve vodném roztoku 

 

2.3. Implementační prostředí Adobe flash 

 Adobe Flash je grafický vektorový program společnosti Adobe. Je to multimediální 
formát, zpočátku navržený hlavně pro vytváření animací, společně s přehráváním zvuků 
a jednoduchou interakcí ze strany uživatele. To jej stavělo do podobné kategorie, jako třeba 
animovaný GIF.  

 Dnes Flash představuje světový standard pro tvorbu atraktivních prezentací pro 
web, interaktivních animací, prezentací a her. Pomocí tohoto programu můžete vytvořit 
rozsahem velmi malé, ale přitom dynamické a plně interaktivní multimediální prezentace 
a aplikace, které jsou kompatibilní se všemi běžně používanými internetovými prohlížeči 
a operačními systémy. 
 Obřímu rozšíření flashe na internetu pomohla právě malá velikost výsledných 
souborů. Zatímco zmíněný GIF soubor v sobě ukládá posloupnost obrázků v bitmapovém 
formátu, flash se ukládá ve vektorovém formátu. Díky tomu ve většině případů vytlačily 
flashové bannery dříve používané bannery ve formátu GIF. 
 Dalším kladem je absence neustálého reloadu stránek, které se načítají na začátku 
nebo průběžně podle požadavků uživatele. Za samozřejmost se považuje používání 
klávesových zkratek, středního kolečka myši, drag&drop operací a zejména pokročilých 
grafických funkcí včetně interaktivní 3D grafiky a animací. Flashové internetové 
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prezentace jsou v tomto pojetí označovány jako Rich Internet Application (RIA). 

  Flash má vlastní implementovaný programovací jazyk – ActionScript. Z počátku 
skriptovací jazyk se postupně vyvinul v mocný nástroj, sloužící k rozvinutí všech možností 
interaktivní animace a vývoji robustních aplikací. Současná verze flashe je Adobe Flash 
CS4, obsahuje ActionScript 3.0, který by se dal zařadit do kategorie aplikačních prostředí 
do společnosti Javy nebo Silverlightu. 

Práce ve Flashi, pracovní plocha a nástroje: 
 Ovládání Flashe je poměrně intuitivní. Pro uživatele je dostupná řada literatury 
poskytující výukové kurzy, návody a postupy. Uživatelé pilující techniku taktéž snadno 
najdou na internetu velké množství stránek s tutoriály, návody, tipy a triky. 
Základní rozvržení pracovní plochy můžeme vidět na obrázku č. 3.  

Obr. 3 Pracovní plocha 
 

 V pravé části plochy nalezneme panel nástrojů, který je rozdělen do několika částí, 
z nichž hlavní jsou první tři z nich. V první části jsou nástroje pro pohyb s objekty 
a transformaci objektů. Další část obsahuje řadu nástrojů pro kreslení, které můžeme znát 
i z jiných grafických editorů. Jedná se o nástroje pro vložení textu, kreslení čar, tvorbu 
základních geometrických útvarů a další. Třetí část nabízí nástroje pro barevnou výplň 
objektů a pro práci s barvou a pomocné nástroje pro manipulaci s objekty. 

 V levé části pracovní plochy je umístěn panel vlastností a knihovna objektů. V 
panelu vlastností můžeme modifikovat atributy právě zvoleného objektu, v knihovně je 
seznam grafických prvků a symbolů použitých v animaci.  



 

-  12  - 

 V centru plochy je plátno se scénou, kterou v animaci vytváříme, a nad scénou je 
nejdůležitější část – časová osa.  
 

Obr. 4 Časová osa 

 
  V časové ose řídíme průběh celé animace. Grafické prvky můžeme pro snadnější 
orientaci dělit do vrstev, kde se grafika v jedné vrstvě slučuje dohromady, a grafika v 
nadřazené vrstvě překresluje grafiku ve vrstvě nižší. Jakoukoliv změnu ve scéně 
zaznamenáváme v časové ose pomocí klíčových snímků. Dále nám Flash pro snadnější 
tvorbu animací nabízí metody pro automatické dopočítávání dráhy nebo tvaru objektu při 
animaci – takzvaný Tweening. Vyhneme se tak animaci snímku po snímku, stačí nastavit 
pozici nebo tvar objektu v počátečním a koncovém klíčovém snímku, a Flash už sám 
dopočítá zbytek animačního přechodu. Použití Tweenu se budu více věnovat v následující 
kapitole popisující vlastní práci na animacích. 

 

Actionscript 
Jedním z hlavních pilířů flashe a prostředek pro řízení interaktivity animací je actionscript. 
Současná verze acitonscriptu 3.0 je velmi podobná javě. Oproti javě má actionscript menší 
rozdíly v syntaxi a  méně obsáhlou sbírku tříd, knihoven a komopnent. Také při deklaraci 
nových proměnných není nutné na rozdíl od javy přiřazovat k proměnným konkrétní 
datový typ, actionsript jej přiřadí automaticky sám. Přiřazení funkčního kódu k animace je 
možné dvěma způsoby. Buď se kód přiřadí ke konkrétnímu snímku v časové ose (každý 
snímek tak má vlastní kód), nebo se k animaci v panelu vlastností přiřadí externí soubor 
s kódem (kód je pak uložen ve třídách jak to známe z javy).  
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3. Animace v předmětu Řízení výrobních procesů 
 

Tvorbu mých animací bych rozdělil do několika etap: 

 příprava scénáře: zadavatel připravil scénář a domluvil si se mnou schůzku 

 konzultace scénáře: při konzultaci jsme se zadavatelem prošli scénář, většinou 
doprovázený i schématickými náčrty, na kterých mi zadavatel naznačil, které partie 
by konkrétně chtěl rozpohybovat a jak by si představoval finální podobu animace.  

 vlastní animace: po analýze problému jsem podle schématických náčrtů vytvořil ve 
Flashi první snímky, následně je podle scénářů rozpohyboval a doplnil o komentáře 

 konzultace animace: po vytvoření první verze animace jsem si domluvil schůzku se 
zadavatelem, kde jsem mu předvedl svůj výtvor a projednal s ním případné chyby 

 finalizace animace: korekce některých chyb, korekce špatně pochopených kroků ve 
scénáři, úpravy časování 

 předání animace: další schůzka a další verze animace, pokud je vše v pořádku, 
předal jsem hotovou animaci zadavateli, v opačném případě jsem znovu animace 
doopravil a sešel se se zadavatelem znovu 

Obr. 5 Úvodní obrazovka 
  

 Spolupráce s panem Ing. Počtou probíhala hladce. Průběžně jsem dostával nové 
scénáře, kde bylo strukturovaně rozepsáno, které partie budou rozpohybovány a jakým 
způsobem. Ke každému scénáři mi poskytl náčrtky s konkrétní představou, jak by si přál, 
aby výsledná animace vypadala, přičemž jsme na každé schůzce probrali zadání hned 
několika animací. Pro animace tohoto předmětu jsem vytvořil společnou titulní stránku, 
takže všech deset animací začíná úvodním logem podle obrázku č. 5. 

  A teď k samotným jednotlivým animacím. Není možno popsat celou 
dynamiku animací, proto zde uvedu jen popis kroků a zobrazení klíčových obrazovek 
každé animace. 
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3.1 Vztah diagnostiky a řízení 
 
Odkaz na spuštění animace zde. 

 První ze série deseti animací do předmětu Řízení výrobních procesů pod vedením 
pana Ing. Jana Počty. Animace popisuje schéma vztahu diagnostiky a řízení procesu, neboli 
vztah systému ADS k ASŘTP.  

Obr. 6 Vztah diagnostiky řízení - počáteční obrazovka 

 
 Celé schéma má strukturu podobnou blokovému diagramu. Na obrázku č. 6 je 
zachycena počáteční obrazovka. Pomocí ovládacích prvků může uživatel animaci přehrát 
celou, nebo po jednom kroku průběh vývoje diagramu odkrokovat.  

 V prvním kroku se na obrazovce objeví políčko znázorňující technologický proces. 
V komentáři pod animací je v každém kroku doprovodný text, který popisuje dění na 
obrazovce a vysvětluje probíhající změny. Na dalším klíčovém snímku se zobrazí políčko 
znázorňující měřicí systém, dále pak automatizovaný sytém řízení výrobního procesu 
ASŘTP. Podle návaznosti jednotlivých sytémů a procesů jsou jednotlivá políčka propojena 
šipkami (ty jsou rozpohybovány pomocí Motion tweenu a Shape tweenu.  
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Obr. 7 Vztah diagnostiky řízení - rozvoj diagramu  
 
 V dalším kroku se zobrazí políčko reprezentující koncové řídící prvky a pomocí 
šipek se propojí okruh mezi doposud znázorněnými prvky. Pro zvýraznění okruhu 
propojovací šipky několikrát změní barvu, jak lze vidět na obrázku číslo 8.   

Obr. 8 Vztah diagnostiky - okruh  

 
 V následujícím kroku vstupuje do diagramu systém ADS (obrázek 9). ADS je 
technický prostředek pro zabezpečení jedné z funkcí údržby. Políčko znázorňující systém 
údržby se proto přidá hned v dalším kroku a propojí se se systémem ADS. 

Obr. 9 Vztah diagnostiky - ADS 
 

 Po propojení systému údržby se systémem ADS a se strojním systémem je diagram 
kompletní. V komentáři se zobrazí závěr k výslednému grafu a animace tím končí (obrázek 
10).  
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Obr. 10 Vztah diagnostiky – výsledné grafické schéma 
 

 Tato animace je jedna ze dvou vizuálně nejjednodušších animací, které jsem 
vytvářel. Na druhou stranu je nutno podotknout, že byla také první, a má práce v prostředí 
Adobe Flash ještě nebyla zcela dokonale vybroušena, takže mi právě tento diagram zabral 
nejvíce času. 

 

3.2 Vztah diagnostiky a inovace 

 
Odkaz na spuštění animace zde. 

 Animace vztahu diagnostiky a inovace přímo navazuje na animaci první. Lépe 
řečeno rozebírá stejnou problematiku, jen v jiném grafickém pojetí. První dvě animace jsou 
si velmi podobné, proto k této budu přistupovat s větší stručností, abych se zbytečně 
neopakoval. 

 Postup při vytváření této animace je totožný jako u Vztahu diagnostiky a řízení. 
Opět se začíná od políčka znázorňujícího technologický proces. Ovšem zde je na 
technologický proces hned v úvodu napojen on-line ADS a ten dodává informace o stavu 
strojního systému do systému údržby. 
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Obr. 11. Vztah diagnostiky a inovace – úvodní obrazovka 

 
 Systém údržby provádí vhodné zásahy do úpravy, výměny nebo opravy ve strojním 
systému, jak ukazuje akční veličina u´ uzavírající smyčku údržby na obrázku 12. 
S některými technickými parametry nelze pracovat v zapojení on-line na proces. S těmito 
informacemi systém údržby pracuje v zapojení off-line, tudíž obchází ADS.    
 

Obr. 12 Vztah diagnostiky a inovace - rozvoj diagramu 

 
 V dalším kroku se zvýrazní uzavřená smyčka údržby (obrázek 12 vpravo). Na tuto 
smyčku navazují procesy, které se podílejí na přípravě a výrobě strojního zařízení 
(strojních systémů). Tyto procesy tvoří obousměrnou zpětnou vazbu mezi systémem 
údržby a předvýrobními etapami (obrázek 13). 
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Obr. 13 Vztah diagnostiky a inovace - rozvoj diagramu 
 

 Dlouhodobým pozorováním a shromažďováním dat z provozu, údržby 
a z konstrukčních úprav vzniká banka dat, která se stává základem expertního systému. Na 
tvorbě expertního systému se podílejí jak předvýrobní etapy, tak systém údržby. Oba 
procesy z tohoto expertního systému pak čerpají data pro svou činnost. Vazba mezi 
expertním systémem, předvýrobními etapami a systémem údržby animace končí. Výsledné 
schéma je na obrázku číslo 14. 

 

Obr. 14 Vztah diagnostiky a inovace – výsledné grafické schéma 
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3.3 Důsledky spolehlivosti a poruchovosti systémů 

 

Odkaz na spuštění animace zde. 
 Zde jsem animoval tzv. vanovou křivku. Na příkladu vanové křivky je 
demonstrován význam preventivní funkce údržby, která provádí obnovu strojního systému 
ještě před dosažením mezního stavu.  

 
Obr. 15 Vztah diagnostiky a inovace - úvodní obrazovka 

 
 Průběh animace bych rozdělil do dvou částí. V první části se na obrazovce objeví graf 
závislosti prostoje na času. Při zavádění nového systému se postupem času prostoje 
postupně snižují – etapa 1. (viz. Obrázek 15). Po dobu podstatné části životnosti prostoje 
nabudou svou minimální výši – etapa 2. Po dočerpání etapy 2 se v systému začínají 
projevovat poruchy v důsledku ukončení životnosti jeho součástí. Celková spolehlivost se 
snižuje a prostoje začínají vzrůstat – etapa 3. Prostoje se v důsledku poruchovosti neustále 
zvyšují, až se životnost systému zcela vyčerpá a systém se stane zcela nefunkční. Tato 
křivka prostojů v závislosti na čase se pro svůj tvar nazývá vanová křivka.  
 Pro průběh křivek by se dal ve Flashi s výhodou použít action script, ale vanová křivka 
není nijak matematicky popsaná funkce, takže jsem k plynulému vykreslení křivky použil 
podstatně jednodušší metodu, a to maskování. Konečnou podobu grafu jsem uložil vrstvy 
označené jako maska, poté jsem v podvrstvě masky vanovou křivku překryl obdélníkem 
bílé barvy. Obdélník jsem postupně odkrýval pomocí Shape tweenu. Výsledek je vidět na 
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obrázku číslo 16.  

Obr. 16 Vztah diagnostiky a inovace – vanová křivka 

 
 V druhé části se k animaci přidá i průběh vanové křivky v závislosti výroby na čase, 
takže jsou na obrazovce ve stejný čas vykresleny dva grafy (viz. Obrázek 17, v pravé části 
obrázku je zachycena jen měnící se část grafu). Velikost výroby má reciproký průběh na 
čase ve srovnání s křivkou prostojů. V důsledku prostojů se ve výrobě projevují výpadky, 
které se v grafickém schématu rovnají velikosti barevně odlišného trojúhelníku.   

Obr. 17 Vztah diagnostiky a inovace - reciproký průběh  
 

 
 Snaha o eliminaci výrobních výpadků vede výrobce k tomu, aby při zjištění, že 
systém se již nachází ve 3. etapě své životnosti, posunul mezní stav systému co nejvíce 
k delším časům. To však vede pouze k tomu, že se trojúhelník reprezentující výrobní 
výpadek ještě zvětší. Správný přístup je ten, kdy se exaktně zjistí přechod mezi 2. a 3. 
etapou životnosti systému. V dostatečném předstihu před dosažením mezního stavu 
systému se v průběhu 3. etapy životnosti zavede nový systém (obrázek číslo 18).  
 Tím se sice zkrátí etapa 3 a nedočerpá se tato závěrečná etapa životnosti, ale 
výpadek výroby charakterizovaný barevně vyznačeným trojúhelníkem se významně 
zmenší. Tato změna výpadku výroby je znázorněna v posledním kroku výroby, poté 
následuje v komentáři shrnutí v krátkém závěru a animace tímto končí. 
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Obr. 18 Vztah diagnostiky a inovace – výsledné grafické schéma 
 

 

 3.4 Nákladovost údržby 

 
Odkaz na spuštění animace:  schéma 1 

    schéma 2 
 Nákladovost údržby pod sebou skrývá dvě jednoduchá schémata. Obě jsou po 
grafické stránce téměř totožné, mění se jen popisy jednotlivých křivek, proto jsem sloučil 
tyto dvě animace do jednoho bodu. 

 Uživateli se opět v úvodu animace objeví graf závislosti. V případě prvního 
schématu jde o přímo úměrnou závislost materiálových a personálních nákladů údržby na 
provozuschopnosti systému. U druhého schématu jde o nepřímo úměrnou závislost 
nákladů spojených s údržbou na době výpadku systému z funkce.  
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Obr. 19 Nákladovost údržby – úvodní obrazovka 

 
 V prvním kroku jsem do obou grafů zakreslil dvě vzájemně se protínající křivky. 
Účel obou grafů je znázornit nejnižší náklady při výrobě. Optimum mezi nákladovostí 
a provozuschopností se nalezne aritmetickým součtem obou křivek (obrázek číslo 20). 
Nejnižší náklady se naleznou v místě minima součtové křivky a v jeho okolí. Vyznačení 
minima součtové křivky je posledním krokem této animace, výsledné schéma je zachyceno 
na obrázku číslo 20 vpravo. 
 

Obr. 20 Nákladovost údržby - průběh  
 

 



 

-  23  - 

3.5 Interakce výrobce a zákazníka v procesu řízení výroby 

 

Odkaz na spuštění animace zde. 
 Animace popisující schéma interakce výrobce a zákazníka. Toto schéma se skládá 
z řady dílčích procesů a můžeme ho nazvat kruhovým diagramem vztahu výrobce 
a zákazníka. Jednotlivé kroky – dílčí procesy jsou v něm znázorněny odděleně. Na úvodní 
obrazovce animace (obrázek 21) se zobrazí první proces schématu, reprezentující tržní 
proces. 

Obr. 21 Interakce výrobce a zákazníka - úvodní obrazovka  
 

 Tržní sféra určuje, jakým způsobem se bude odvíjet proces výroby. Výrobce se 
musí svým způsobem řízení výroby přizpůsobit požadavkům zákazníků. Tyto požadavky si 
výrobce zjišťuje pomocí procesu marketingu. Na proces tržní sféry se tedy v dalším kroku 
napojí proces marketingu, jak je znázorněno na obrázku číslo 22. Prostřednictvím 
marketingového průzkumu si výrobce zjišťuje trendy požadavků a potřeb zákazníků. Na 
jejich základě provádí vlastní výzkum a vývoj a zavádí další proces – inovace. 
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Obr. 22 Interakce výrobce a zákazníka - rozvoj diagramu 

 
 Animace je tvořena tak, že v základní vrstvě časové osy je kruhová výseč, která se 
s každým klíčovým snímkem postupně uzavírá. Zároveň se v každém klíčovém snímku 
animace zobrazí na obrazovce nový grafický symbol reprezentující další výrobní proces. 
Takto animace pokračuje, dokud se kruhový diagram neuzavře (obrázek číslo 23). 

Obr. 23 Interakce výrobce a zákazníka – kruhový diagram 

 
 První krok výrobního procesu začal marketingem v tržní sféře a skončil opět 
u zákazníka v tržní sféře. V posledním kroku animace se barevně vyznačí úroveň mezi 
procesem servisu a marketingu, neboť tyto dva procesy tvoří hranici mezi trhem a výrobou. 
S tímto krokem je kruhový diagram kompletní. 
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Obr. 23 Interakce výrobce a zákazníka – výsledné grafické schéma  

 

 

3.6 Pružnost činitelů výrobního procesu – životní cyklus výrobku 

 

Odkaz na spuštění animace zde. 
  Tato animace se zabývá životní dobou výrobku, dobou přípravy výroby, kterou 
reprezentuje inovace výrobku. Na zkracování životního cyklu výrobku se podílí především 
doba jeho užití v tržní sféře. Ale je zde ještě jeden faktor, který zkracuje jeho životní 
cyklus. Je to doba přípravy výroby, kterou reprezentuje inovace výrobku. Inovace, jakožto 
součást životního cyklu výrobku, musí tedy působit trvale.  
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Obr. 24 Pružnost činitelů výrobního procesu - úvodní obrazovka 
 

 Množství vyrobených výrobků v čase má obecně průběh, jak naznačuje grafické 
schéma. Nezávisle proměnnou je čas t a závisle proměnnou je množství produkce neboli 
prodejnost výrobku V. Po zavedení nového výrobku nebo po inovaci výrobku jeho 
prodejnost stoupá nejprve pomalu, posléze s rostoucí intenzitou (obrázek 25 vlevo). Jak lze 
dále vidět na obrázku 25, výrobek po určité době dosáhne na trhu své největší prodejnosti - 
na grafu to odpovídá bodu A. Z tohoto bodu se k časové ose spustí přerušovaná čára a 
vyznačí se na ose čas ta.  
 V dalším kroku je znázorněno, že se u výrobku může projevit stav nasycenosti 
a prodejnost stagnuje – křivka je v čase konstantní. Častěji však dochází ke stavu, že daný 
výrobek je nahrazován obdobnou produkcí konkurenčních výrobců a původní výrobce je z 
trhu vytlačován - křivka začne v čase postupně klesat až na 0 (obrázek 25 vpravo). 

 

Obr. 25 Pružnost činitelů výrobního procesu - rozvoj grafu 
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V následujícím kroku se v komentáři animace vrátíme k popisu prodejnosti 
výrobku ke vzrůstající části křivky. U této části se vyznačí inflexní bod B. Je to bod, který 
označuje dobu tb, kdy vzrůst prodejnosti výrobku má nejvyšší hodnotu. Graficky to 
znázorňuje tečna v inflexním bodě (obrázek 26). Její směrnice má nejvyšší hodnotu ve 
srovnání se směrnicemi v jakýchkoliv jiných bodech křivky. Zatímco v maximu křivky 
(bod A) má výrobek nejvyšší prodejnost, v inflexním bodě B má výrobek nejvyšší vitalitu a 
nejvyšší konkurenční schopnost.  

 

Obr. 26 Pružnost činitelů výrobního procesu – inflexní bod a tečna 
 

  Matematicky se bod s největší vitalitou, tj. s největším stoupáním, nalezne derivací 
křivky dV/dt. V posledním kroku animace se pod grafem výrobního procesu zobrazí 
v průběhu derivace křivky dV/dt. V případě poklesu prodejnosti výrobku a jeho 
postupného vyřazení z výrobního programu se křivka derivace dV/dt dostává pod osu času 
t a souřadnice dV/dt jejích bodů nabývají záporných hodnot, jak lze vidět na výsledném 
schématu na obrázku 27. 
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Obr. 27 Pružnost činitelů výrobního procesu – výsledné grafické schéma 
 
 

3.7 Efektivní využití výrobní kapacity 

 
Odkaz na spuštění animace zde. 

  
 V této animaci se ve stejný čas vykresluje průběh dvou grafů, proto je úvodní 
obrazovka rozdělena do dvou částí. Animace se zabývá rentabilitou dvou různých podniků 
vyrábějících stejný sortiment zboží. První podnik (podnik v levé části obrazovky) má 
tradiční organizační strukturu, uzavřený výrobní cyklus a zahrnuje v sobě veškeré procesy 
směřující k výstupu z výrobního procesu. Druhý podnik (podnik v pravé části obrazovky) 
je plně restrukturalizovaný, uplatňuje moderní organizaci a využívá externalizaci řady 
procesů formou služeb z druhých firem. V animaci budeme hledat takovou hladinu ve 
využití výrobní základny, která zaručí rentabilitu ve výrobě.  
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Obr. 28 Efektivní využití výrobní kapacity - úvodní obrazovka 
 

 V prvním kroku se u tradičního i restrukturalizovaného podniku zobrazí dva 
souřadné systémy: První souřadný systém: závislost nákladů N na využití výrobní kapacity 
K (čili zkráceně na množství výroby), druhý souřadný systém: závislost tržeb T taktéž na 
množství výroby V.   
 V prvním souřadném systému se vyznačí fixní náklady FN. (obrázek 29 vlevo). 
U tradičního podniku jsou tyto náklady vyšší než u restrukturalizovaného. Dále se vyznačí 
variabilní náklady VN, jejichž obecná křivková závislost je zde nahrazena přímkou. 
Vzhledem k tomu, že oba podniky vyrábějí stejný výrobní sortiment, je závislost obou 
variabilních nákladů VN na množství výroby K u obou podniků stejná (obrázek 29 
vpravo). Stejně tak závislost tržeb T na množství výroby K je u obou podniků stejná, 
protože oba podniky dodávají na trh stejný výrobek. 

 

Obr. 29 Efektivní využití výrobní kapacity – souřadné systémy 
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Obr. 30 Efektivní využití výrobní kapacity – souřadné systémy 

 
 Vzhledem k tomu, že náklady i tržby jsou v souřadných systémech vynášeny ve 
stejných jednotkách, lze závislosti nákladů a tržeb sloučit do jednoho diagramu (na 
obrázku 30 vlevo). Celkové náklady CN se stanoví aritmetickým součtem obou 
nákladových závislostí FN a VN. Rentabilitu výroby u obou podniků určuje průsečík 
křivky celkových nákladů CN s křivkou tržeb T. Tento průsečík je označen jako bod R 
(obrázek 30 vpravo). 
  Až za tímto bodem R převyšují tržby celkové náklady CN. Ve výsledném schématu 
je oblast za bodem R vyznačena žlutě. Využití výrobní kapacity K, čili množství výroby, 
při kterém podnik začíná být rentabilní, se najde na vodorovné ose diagramu pod bodem R, 
a ve výsledném schématu je zvýrazněna červeně (obrázek 31). 

 

Obr. 31 Pružnost činitelů výrobního procesu – výsledné grafické schéma 
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3.8 Inovační křivka 

 

Odkaz na spuštění animace zde. 
 V této animaci zkoumáme chování a průběh inovační křivky. Inovační křivka je 
závislost měřítka inovace na čase. Aby byl výrobek na trhu trvale úspěšný, musí mít 
inovační křivka trvale stoupající charakter. Úvod animace začíná grafem s obecnou 
nelineární závislostí (obrázek 32). 

Obr. 32 Inovační křivka - úvodní obrazovka 

 
  K posouzení úrovně inovace si lze zvolit jakékoliv měřítko inovace. V prvním 
kroku se tedy zobrazí graf závislosti měřítka inovace na čase (obrázek 33 vlevo). V 
nelineární větvi inovační křivky je náběhová část. Přechod nelineární větve do stavu 
nasycení je plynulý.  Po určitém čase t1 se ukazuje, že výrobek není v tržním prostředí 
dostatečně konkurenčním. Proto výrobce zavádí další inovaci výrobku. V grafu to vypadá 
tak, že se na první nelineární větev naváže v čase  t1  další větev. 
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Obr. 33 Inovační křivka – průběh grafu  
 

 Podle postupu z obrázku 33 v animaci dále navazuje jedna inovační křivka na 
druhou, až dosáhneme výsledného schématu na obrázku číslo 34.  

 

Obr. 34 Inovační křivka - výsledné grafické schéma 
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3.9 Výrobní cyklus, výrobní takt, zvyšování výkonu 

 

Odkaz na spuštění animace zde. 
 Poslední animace předmětu Řízení výrobních procesů popisuje výrobní cyklus 
a s ním spojené možnosti, jak ve výrobě zvýšit výkon. Výroba může probíhat 
v jednostupňovém cyklu, nebo ve vícestupňovém cyklu. Podle toho je rozdělena i tato 
animace. Na úvodní obrazovce máme schéma jednostupňového výrobního cyklu (obrázek 
35).  

Obr. 35 Výrobní cyklus, výrobní takt, zvyšování výkonu - úvodní obrazovka 

 
Výroba v tomto cyklu probíhá na jediném výrobním stupni. Může být přetržitá 

(s přestávkami i mezi výrobními cykly c) nebo spojitá (s navazujícími výrobními cykly 
c na sebe). V animaci se rozdíl mezi přetržitou a spojitou výrobou vyznačí odstraněním 
přestávek i. Výrobní cykly se poté přisunou k sobě (obrázek 36).  
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Obr. 36 Výrobní cyklus, výrobní takt, zvyšování výkonu - jednostupňový cyklus 

 

 U vícestupňového výrobního cyklu lze zvýšení výkonu docílit více způsoby. Na 
obrázku 37 je znázorněna výroba na několika výrobních stupních, kde každý cyklus 
sestává ze tří výrobních stupňů a cykly na sebe těsně navazují. Zvýšení výkonu dosáhneme 
zkrácením jednoho nebo několika výrobních stupňů (obrázek 37 vpravo), čímž se zkrátí 
výrobní cyklus.  
 

Obr. 37 Výrobní cyklus, výrobní takt, zvyšování výkonu - vícestupňový cyklus 
 

 Jiný způsob je využití toho, že se uvolní některý z předešlých výrobních stupňů 
a na něm může začít další výrobní cyklus. Vzniká tak vícestupňový výrobní cyklus 
s překrytím p. V animaci se tedy jeden cyklus vnoří do druhého a vznikne tak překrytí 
podle obrázku 38. Tímto krokem animace končí. 
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Obr. 38 Výrobní cyklus, výrobní takt, zvyšování výkonu - výsledné grafické schéma 
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4. Animace v předmětu Teorie přípravy neželezných kovů 

a slitin 
 

 Spolupráce s panem prof. Ing. Kursou probíhala trochu jiným způsobem, než tomu 
bylo u pana  Ing. Počty. Rozdíl byl ve scénářích k animacím. V případě animací pro první 
předmět jsem vždy obdržel strukturovaný scénář s přesně popsanými kroky, podle kterých 
jsem pak vytvářel klíčové snímky. Oproti tomu při spolupráci s panem prof. Ing. Kursou 
jsem se na konkretizaci zadání podílel občas i já sám coby animátor. Pan Ing. Kursa měl ke 
svým scénářům přichystané fólie, které používá k promítání na meotaru při výuce, takže 
konkrétní rozpohybování daného problému jsme konzultovali společně. Vyprodukoval 
jsem pro něj sice méně animací než pro pana Ing. Počtu, ale práce na animacích byla zase 
více tvůrčí. 
 Vzniklo celkem 5 animací, přičemž každá z nich se soustředí na grafickou 
názornost daného problému a využívá méně prostoru v textovém komentáři. Také jsem pro 
tento předmět naprogramoval 3 samostatné výukové aplikace. Na těchto aplikacích jsem 
spolupracoval s panem prof. Ing. Jaromírem Drápalou. Cílem těchto aplikací je vizualizace 
průběhu funkcí podle zadaných parametrů. Jako podklad k těmto funkcím mi sloužil 
excelovský soubor s funčními hodnotami jednotlivých funkcí. 
 

 

4.1 Rozdružování v těžkých kapalinách 

 

Odkaz na spuštění animace zde. 
 V první animaci v tomto předmětu jsem měl za úkol schématicky animovat proces 
rozdružování neboli oddělování látek v kapalném prostředí. V prvním kroku jsem podle 
náčrtu překreslil do prostředí flashe nádobu pro přívod rudniny k rozdružování. 

Kromě schématu s nádobou je na úvodní obrazovce i barevně vyznačené pravidlo 
s hlavním principem rozdružování: ρ hlušina < ρ kapalina < ρ kovonosný minerál. Z toho 
jednoduše vyplývá, že lehčí minerály plavou na hladině, zatímco těžší klesají ke dnu. 
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Obr. 39 Rozdružování v těžkých kapalinách - úvodní obrazovka  

 
  Pro názornost se do kapaliny přidá sloučenina PbS (obrázek 40). PbS patří 
mezi kovonosné minerály, proto se kovonosný minerál vyznačí v tabulce s principem 
rozdružování. Jelikož má PbS větší hustotu než kapalina, klesne na dno, kde jej stlačený 
vzduch vytlačí do koncentrátu. Pohyb sloučeniny znázorňující PbS je ve Flashi řízen 
trajektorií křivky, kterou jsem přiřadil grafickému symbolu. 

Obr. 40 Rozdružování v těžkých kapalinách - úvodní obrazovka 

  
 Je třeba znázornit i pohyb lehčího materiálu, proto se v dalším kroku do animace 
přidá sloučenina CaCo3. Ten má menší hustotu než je hustota kapaliny, proto plave na 
hladině a je vyplaven ven (obrázek 41). 
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Obr. 41 Rozdružování v těžkých kapalinách - úvodní obrazovka 
 

 Pro úplný přehled se v závěrečném kroku na obrazovce zobrazí tabulka s výpisem 
hodnot hustoty pro známé kovonosné materiály a jaloviny (hlušiny). Výsledné schéma je 
na obrázku 42. 

Obr. 42 Rozdružování v těžkých kapalinách - úvodní obrazovka 
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4.2 Rafinace tvorbou těkavých sloučenin 

 

 Odkaz na spuštění animace zde. 
 

 Tato animace v úvodu začíná nadpisem chemické reakce rafinace a doprovodným 
textem k této reakci. Vkládat sem ukázku úvodní obrazovky, kde je jen text, je docela 
zbytečné, proto jsem místo úvodní obrazovky přešel rovnou ke grafickému schématu.  
 Rafinace je technologický postup, kterým se čistí vstupní surovina. Princip metody 
spočívá v tvorbě těkavých sloučenin základního a transportního plynu a jejich následného 
rozkladu na základní kov a transportní plyn, který je k dispozici pro další transportní 
reakci. Příměsi obsažené v rafinovaném kovu přitom s transportním plynem těkavé 
sloučeniny netvoří. V principiálním znázornění transportní reakce je znázorněn reaktor, v 
kterém je možno vytvořit dvě teplotní zóny s rozdílnou teplotou. V tomto reaktoru je 
umístěna znečištěná surovina – látka A (obrázek 43). 

Obr. 43 Rafinace tvorbou těkavých sloučenin - reaktor 

 
 Znečištěná látka (kov obsahující určité příměsi) je vystavena při teplotě T1 
účinkům plynného média (látka B), s kterým vytváří těkavou sloučeninu. Tato sloučenina 
je v animaci zapsaná chemickou reakcí v reaktoru (obrázek 44). V části reaktoru s teplotou 
T2 pak dochází k rozkladu sloučeniny na výchozí látky A a B. Plynná látka pak v části 
reaktoru s teplotou T1 reaguje obdobně a proces pokračuje až do úplného přenesení látky 
A do pravé části reaktoru. V oblasti s T1 nakonec zůstanou pouze nečistoty, které netvoří 
s B těkavé sloučeniny.  
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 Zmenšení znečištěné látky A a zvětšení čisté látky A jsem vytvořil pomocí afinní 
transformace. Jedná se vlastně o dva totožné objekty. Zatímco u jednoho se zmenšuje 
měřítko, u druhého současně měřítko roste.  

 

Obr. 44 Rafinace tvorbou těkavých sloučenin – průběh reakce 
 

 Při rafinaci se ve velké míře uplatňuje reakce prvků titanu a zirkonia. V dalším 
kroku animace se tato chemická reakce napíše pod schéma reaktoru a pomocí animované 
šipky se v reakci propojí vzniklý prvek 2J2 (obrázek 45). V posledním kroku se vypíšou 
vedle reakce všechny předpoklady pro úspěšný průběh rafinace, jak je vidět ve výsledném 
schématu.  

Obr. 45 Rafinace tvorbou těkavých sloučenin – výsledné schéma 
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4.3 Rafinace – vliv teploty a tlaku na proces tvorby a rozkladu 

těkavých sloučenin 

 
 Odkaz na spuštění animace zde. 

 
 Druhá animace zabývající se rafinací, tentokrát však jde o diagram vlivu teploty 
a tlaku při procesu tvorby a rozkladu těkavých sloučenin. Tento proces je výrazně ovlivněn 
teplotou a tlakem v reakčním prostoru. Tuto závislost je možno vyjádřit pomocí změny 
standardní molární Gibbsonovy volné energie na teplotě a tlaku. Diagram této závislosti 
bude mít tedy souřadnice ΔGo

T a T (obrázek 46). Snižování záporné hodnoty molární 
Gibbsonovy volné energie znamená snížení termodynamické pravděpodobnosti průběhu 
reakce a naopak. 

 Obr. 46 Rafinace - vliv teploty a tlaku - úvodní obrazovka 
 

 Hned v úvodu se v diagramu vyznačí výrazně nulová hodnota ΔGo
T.. Poté se budou 

do diagramu vynášet jednotlivé chemické reakce pod různým tlakem. Jak lze vidět na 
obrázku 47, nejprve se v diagramu zobrazí reakce Zr(s)+2J2(g)=ZrJ4(g) pod tlakem p=1bar, 
následně se hned zobrazí stejná reakce, ale pod tlakem p=10-4bar. Z diagramu lze vyčíst, že 
zvyšující se teplota vede ke snižování záporné hodnoty ΔGo

T, snižující se tlak v reaktoru 
vede rovněž k poklesu záporné hodnoty ΔGo

T. 
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Obr. 47 Rafinace - vliv teploty a tlaku – rozvoj diagramu 
 

 V dalším kroku se v diagramu zobrazí křivka pro reakci niklu a kobaltu, opět pod 
tlakem p=1bar, poté pod tlakem p=100bar (obrázek 48 vpravo). V posledním kroku je 
v diagramu vynesena závislost pro reakci 2Al+AlCl3↔3AlCl. Tato reakce je endotermická 
a její závislost bude opačná. Zvyšující se teplota tedy vede k zápornějším hodnotám ΔGo

T 
(obrázek 48). 

 

Obr. 48 Rafinace - vliv teploty a tlaku - výsledné schéma 
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4.4 Ellinghamův diagram 

 

 Odkaz na spuštění animace zde. 
 

 Opět vynechávám úvodní textový komentář v prvním kroku animace a vkládám až 
obrazovku ve druhém kroku. V tomto kroku je na obrazovce zobrazen počátek 
Ellinghamova diagramu. Ellinghamův diagram je znázornění závislosti standardní molární 
Gibbsovy volné energie na teplotě  ΔGo

T pro procesy oxidace.  
 Obdobně jako v poslední animaci, i tady nepůjde o nic jiného, než o vynášení 
závislostí pro chemické reakce do diagramu. V prvním kroku jde o závislost 
Me(s+O2(g)=MeO(s).  (v diagramu pod číslem 1). Tato reakce je vedena do teploty tavení 
prvku Me, zároveň se k ose teploty čárkovanou čarou vynese tato teplota (obrázek 49). 
Probíhaná reakce se vždy zapíše vedle grafu vpravo.  

 

Obr. 49 Ellinghamův diagram - úvodní obrazovka 

 
 Po zobrazení první reakce se na průsečíku závislosti reakce se svislou osou vyznačí 
hodnota ΔHo

1. V dalším kroku je do diagramu vynesena závislost reakce 
Me(l)+O2(g)=MeO(s) (reakce číslo 2) a to do teploty varu. Tato teplota je opět vynesena 
čárkovaně do osy teploty, a průsečík reakce 2 se svislou osou je označen ΔHo

tav. Me 
a následně i ΔHo

2. Zcela analogický je postup i pro třetí závislost (obrázek 50 vpravo). 
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Obr. 50 Ellinghamův diagram - úvodní obrazovka 
 

 V následujícím kroku bude v diagramu popsána stejná reakce jako v kroku prvním, 
ale po změně skupenských stavů (s)→(l)→(g). Tato změna vede k nárůstu entropie a tím 
i ke změně směrnice přímky. V případě, že při zvyšující se teplotě bude docházek k tavení 
vznikajících oxidů, bude mít závislost ΔGo

T na teplotě jiný charakter. Proto je nutno 
vytvořit nový graf. Původní graf se zmenší a přesune nad zápisy reakcí. Tento krok je 
zachycen na obrázku 51. 

 
Obr. 51 Ellinghamův diagram - úvodní obrazovka 

 
 Do nového grafu se poté opět zaznamená závislost první chemická reakce a její 
průsečíky s osami. V posledním kroku je vynesena poslední závislost pro reakci Me(s) 
+O2(g)=MeO(l). Tato závislost má oproti předchozím zmenšenou směrnici přímky závislosti 
ΔGo

T na teplotě. 
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Obr. 52 Ellinghamův diagram - úvodní obrazovka 

 
 

 4.5 Závislost potenciálů kovů a vodíku ve vodných roztocích na 

koncentraci a tlaku 

 

 Odkaz na spuštění animace zde. 
 Tato animace se věnuje principiálnímu znázornění závislostí potenciálů kovů na 
jejich koncentraci ve vodném roztoku a potenciálu vodíku v závislosti na pH tlaku. 
Diagram má tedy tři stupnice: svislá osa v souřadnicích E [V], dolní stupnice v pH a horní 
stupnice an+

Me  (obrázek 53). 
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Obr. 53 Závislost potenciálů kovů a vodíku - úvodní obrazovka  
 

Zapsání jednotlivých křivek závislostí do diagramu už popisovat nebudu, postup je 
zcela stejný jako v minulých třech diagramech. Na obrázku 54 vlevo je diagram už se 
zaznamenanými závislostmi.  

Obr. 54 Závislost potenciálů kovů a vodíku – průběh diagramu 

 
 Zajímavé jsou až následující kroky. V diagramu budou barevně vyznačeny reakce 
vodíku s ostatními zaznamenanými prvky. Vodík může z roztoku vytěsňovat Cu, Ag, Au 
při jakémkoliv pH – v grafu bude tedy vyznačena celá plocha pod čárou vodíku (obrázek 
54 uprostřed).  Ni se dá vylučovat vodíkem pouze ze slabě kyselých nebo alkalických 
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roztoků – v diagramu se jinou barvou vyznačí plocha pod čarou vodíku, ale jen 
s příslušnou hodnotou pH (obrázek 54 vpravo). Poslední prvek v diagramu – zinek - se 
nedá z roztoku vodíkem vyredukovat, Zn má vždy zápornější potenciál než vodík. V 
diagramu se pouze obarví přímky pro vodík a zinek. 
 Tlak H2 hraje jen malou roli. Jeho hodnota je v logaritmu. Pro názornost této 
hodnoty je vedle grafu zvětšený úsek závislosti vodíku a v něm lze porovnat změny 
potenciálu vodíku vlivem vzrůstu tlaku na 100 bar a změny vyvolané změnou pH o jednotu 
(obrázek 55). 

Obr. 55 Závislost potenciálů kovů a vodíku – výsledný diagram 
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4.6 Směrová krystalizace 

 

 Odkaz na spuštění programu zde. 
 

První ze tří aplikací nese název směrová krystalizace. Směrová krystalizace je 
jednou ze dvou základních rafinačních metod tažení krystalu z taveniny. Dosahuje se tak 
vyšší čistoty materiálu. Na úvodní obrazovce (obr. 56) je uživateli zobrazen úvodní text, 
obsahující teoretické informace o směrové krystalizaci.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Obr. 56 Směrová krystalizace – úvodní obrazovka 
 

V dalších dvou následujících obrazovkách jsou popsány matematické vztahy a 
funkce, které se při směrové krystalizaci využívají. Podstatná je ale poslední obrazovka, 
obsahující funkční část aplikace. Jak lze vidět na obrázku číslo 57, na scéně se objeví 
uživatelské rozhranní pro vykreslení koncentračního profilu směrové krystalizace 
s odvodem materiálu. K vykreslení profilu dojde po kliknutí myší kdekoliv do prostoru 
grafu. Nad grafem se nachází komponenty pro nastavení číselných parametrů 
koncentračního profilu, způsob vykreslení a možnost vypnutí, nebo zapnutí mřížky v grafu. 
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Obr. 57 Směrová krystalizace – graf 

 
 Nejdůležitějším parametrem při vykreslení grafu je počet průchodů krystalizací n 
značící počet vykreslených profilů. A každým průchodem materiálu krystalizací se mění 
délka zkušebního vzorku a koncentrace příměsí ve vzorku. Pokud velikost koncentrace 
nebo délky přesáhne velikost osy, stupnice osy a vybrané průběhy se okamžitě vykreslí 
v jiném měřítku (obrázek 58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58 Směrová krystalizace – graf 
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Pokud uživatel zvolí možnost Vykreslit jeden průběh, vykreslí se do grafu pouze jeden 
zvolený průběh n, v opačném případě se vykreslí najednou všechny průběhy n. Křivka se 
vykresluje plynule a v čase narůstá podél osy x. Při stisknutí tlačítka stop se vykreslení 
křivky okamžitě zastaví. Po stisku tlačítka smazat dojde k vyčištění grafu a nastavení všech 
parametrů na původní hodnoty. 

 

4.7 Zonální tavení 

 
 Odkaz na spuštění programu zde. 

 
Zonální tavení je druhá základní rafinační metoda tažení krystalu z taveniny. Stejně 

jako u směrové krystalizace, i tady je v úvodu aplikace textový popis s teoretickým 
rozborem zonálního tavení (obrázek 59). Jelikož je výpočet průběhu zonálního tavení 
podstatně složitější, je v programu věnován taky větší prostor k teoretickému úvodu. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Obr. 59 Zonální tavení – úvodní obrazovka 
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Uživatelské rozhranní rozhraní je téměř totožné jako u první aplikace (obrázek 60). 
Vztahy pro závislosti výtěžku jsou ovšem rozdílné a výpočet průběhu je výrazně složitější 
než u směrové krystalizace. Výslednou křivku také ovlivňuje parametr délky zóny tavení. 

Tento parametr určuje délku, ve které dochází ve zkušebním vzorku k přechodu na 
klasickou směrovou krystalizaci. Na obrázku číslo 60 můžete vidět náhled tohoto 
programu. 

 

Obr. 60 Zonální tavení – graf 
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4.8 Rozpustnost Al2O3 ve vodném roztoku 

 

Odkaz na spuštění programu zde. 
 

I tato aplikace začíná teoretickým úvodem, proto abych se neopakoval, přeskočím 
úvodní obrazovku a budu se věnovat rovnou funkční části aplikace.  

Al2O3 se rozpouští ve vodném roztoku, a to za vzniku iontů AlO2 iontů Al3+. Cílem této 
aplikace je znázornit změny rozpustnosti Al2O3 ve vodném roztoku v závislosti na ph 
roztoku. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Obr. 61 Rozpustnost Al2O3 

 

Jak lze vidět na obrázku 61, uživatelské rozhraní je velmi prosté. Uprostřed scény 
je vykreslen graf závislosti pH roztoku a koncentrace iontů iontů AlO2 (modrá přímka) a 
Al3+ (červená přímka). Na ose x je umístěna komponenta slider. Táhnutím jezdce po slideru 
se mení funční hodnota pH a pod graf se vypisuje koncentrace iontů pro dané pH. 
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5. Závěr 
V rámci této bakalářské práce jsem udělal celkem 15 animací - konkrétně 10 

animací pro předmět Řízení výrobních procesů a 5 animací pro předmět Teorie přípravy 
neželezných kovů a slitin. Také jsem naprogramoval 3 programy znázorňující dynamický 
průběh funkcí dle uživatelem zadaných parametrů. Každá z těchto animací (programů) 
bude použita jako elektronická podpora výuky. V programu Adobe Flash jsem dříve 
nepracoval, s prostředím programu jsem se seznámil až v rámci přípravy na bakalářskou 
práci. Díky této práci jsem se naučil velmi dobře zacházet s programem Adobe Flash a jeho 
programovacím jazykem actionscript, což je pro mě jako pro studenta samozřejmě velká 
výhoda. Ovšem mnohem poučnější pro mne byla spolupráce mezi animátorem a 
zadavatelem.  Tato spolupráce probíhala stylem, podobným vyřizování zakázky pro 
reálného zákazníka. Zadavatel si objednal určitý počet animací a já je pro něj musel za 
domluvený čas vypracovat. Byl jsem s ním neustále v kontaktu, informoval ho o průběhu 
práce na animacích a průběžně s ním ladil animace k dokonalosti, čímž jsem získal spoustu 
nových zkušeností. 

 



 

-  54  - 

Obsah příloh a přiloženého CD 

 
 Výsledkem této bakalářské práce je 15 animací, které jsou jako příloha uložené na 
přiloženém CD. Animace jsou na CD rozděleny do dvou složek nazvaných podle názvu 
předmětu a jsou uloženy ve formátu SWF a EXE. Dále jsou na CD uložena tyto data: 

 zdrojové soubory všech animací a programů – opět rozděleny do složek nazvaných 
podle názvu předmětu 

 textové scénáře k animacím 

 abstrakt a seznam klíčových slov 

 text bakalářské práce 
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