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1. Úvod 

Využitím multimediálních prostředků se v pedagogické teorii zabývá především skupina 
technologických teorií vzdělávání (viz např. Bernard 1998). Sleduje se především organizace 
vzdělávacího prostředí, užití jednotlivých prostředků, mezi cíli je zdůrazňována hlavně 
efektivita učení. Již dvacet let je odpovídající postavení technického prostředku ve vyučování 
vyjádřeno slovy „výuka podporovaná počítačem“. Přesto nacházíme v této oblasti celou řadu 
metodických i terminologických nejasností. Je zajímavé, že např. v Akademickém slovníku 
cizích slov vydaném v roce 1997 nenalezneme pojem multimédia. V české pedagogické 
literatuře nacházíme dílčí doporučení na zpracování a využití těchto prostředků, systémově 
pojatých, teoretických prácí je však poskrovnu. Pedagogická praxe se ale bez těchto 
prostředků dnes již neobejde a jejich význam stále narůstá.  
Multimediální prostředky se využívají pro účely distančního vzdělávání na univerzitách a 
vysokých školách, v oblasti celoživotního vzdělávání, pro tvorbu výukových aplikací pro děti 
atd. Lze je využít mimo jiné i v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. U 
materiálů připravovaných pro distanční formu vzdělávaní je ve vzdělávacím procesu 
využíváno v maximální míře multimediálních prostředků a informačních a komunikačních 
technik. Obrázky, animace videa atd. lze prezentovat též v rámci videokonferencí. 
Jako příklad může být zmíněno využití počítačů při terapii dětí se specifickou poruchou 
učení. Dílčím způsobem nacházejí uplatnění i v diagnostice. Multimediální prostředky však 
dnes umožňují především individualizaci při procvičování primárních funkcí i vlastního čtení, 
pravopisu či počítání. Z důvodu stále větší dostupnosti představují prostředek dobře 
využitelný ve škole i rodině. 
Pro které děti jsou počítače největším přínosem? Cílová skupina uživatelů multimediálních 
prostředků se stále rozšiřuje v souvislosti s rozvojem technického i programového vybavení 
na trhu. Nejčastěji se tyto prostředky dnes užívají u dětí: 
• s odlišným tempem práce 
• s obtížemi ve zrakové percepci 
• s obtížemi ve sluchové percepci, zvláště ve fonologickém uvědomění 
• s dysgramatickými obtížemi 
• s nedostatečnou spoluprací obou hemisfér 
• s poruchou koncentrace pozornosti 
• s obtížemi ve zvládání časových posloupností 
• demotivovaných dlouhodobou školní neúspěšností 
 
V čem spočívá hlavní přínos využití počítačů v práci s dítětem se specifickou poruchou 
učení? Jsou to hlavně tyto aspekty: 
• Práce s počítačem je pro dítě přitažlivější než tradiční postupy „tužka - papír“. Svojí 
podobou mohou mít cvičení formu hry, nepřipomínající klasické vzdělávací postupy 
• Kromě hlavních cílů procvičuje práce na počítači i další dovednosti jako je jemná 
motorika, koordinace pohybů, analyticko-syntetické procesy, postřeh, pozornost a orientace. 



• Při komunikaci s počítačem je třeba dodržovat přesně, v řadě za sebou, jednotlivé 
operační kroky a tím se rozvíjejí lineární postupy, které bývají u těchto dětí deficitní  
• Pozitivní motivační náboj vycházející z bezprostředního odměňování při hrách 
• Bezprostřední zpětná vazba umožňující adekvátní práci s chybou. Dítě samo nebo po 
upozornění počítačem opravuje chyby, je úspěšnější v práci, což působí pozitivně na jeho 
sebepojetí a samostatnost. 
• Rozvoj počítačové gramotnosti, která je významným požadavkem současné 
informační společnosti. 
Počítač však vždy může být jen pomocným prostředkem, prvotní a dominantní vždy 
zůstává člověk (učitel, vychovatel, rodič), který připraví, co bude dítě na počítači dělat, 
zvolí úroveň obtížnosti, je připraven práci konzultovat a v závěru ji většinou hodnotí. 

2. Jedno z možných dělení nástrojů pro tvorbu multimediálních výukových aplikací 

Základní nástroje pro tvorbu multimediálních výukových aplikací můžeme rozdělit do těchto 
skupin: 

• Nástroje pro tvorbu vektorové 2D grafiky s prvky napodobujícími prostor: Corel 
Draw (v současnosti verze 11) a Adobe Illustrator ( v současnosti verze 10). 

• Nástroje pro tvorbu a zpracování bitmapové grafiky: zejména Adobe Photoshop 7 
případně. Corel PhotoPaint 11 

• Nástroje pro tvorbu vektorových animací: Macromedia Flash (MX), Corel R.A.V.E 
2.0 a bitmapových animací: např. Adobe Photoshop a Corel PhotoPaint 11 

• Nástroje pro zpracování digitálního videa: Adobe Premiere (6.5) 
Mezi aplikace, které umožňují kombinovat vytvořené a upravené vektorové a bitmapové 
obrázky animace a videa a efektivně je doplňovat o nové rysy a umísťovat je do prostředí 
Internetu, patří např.: 

• Autorské produkty, např. Macromedia Authorware 
• Aplikace určené zejména pro tvorbu WWW stránek: Macromedia Dreamweaver a 

FrontPage z balíku MS Office XP, na kterých jsou umísťovány objekty vytvořené 
v Corelu, Photoshopu, Flashi atd. 
Pozn. :Pro úplnost musíme zmínit nástroj pro tvorbu prezentací PowerPoint. 

• Nástroje umožňující tvorbu interaktivních výukových (a nejen výukových) aplikací lze 
zařadit i Delphi (v současnosti ver. 7 Professional) 

Mezi multimediální prvky patří samozřejmě zvuky. 
Zvuky lze pracovávat (nahrávat, upravovat) buď v aplikacích typu Adobe Premiere nebo ve 
specializovaných aplikacích např. Acoustica (2.25) či zejména Cool Edit (2000) 
Existuje mnoho dalších aplikací, umožňujících prohlížení a přehrávání souborů různého typu 
a konverzi souborů: 
ACDSee 5.0, Windows Media Player 9.0 a InfranView 3.8 a 

3. Vektorová grafika 

Corel a Illustrator nám umožňují nakreslit většinu kreseb potřebných pro výuku a přípravu 
testů. Tyto aplikace se však příliš nehodí pro kreslení technických výkresů (pro tuto oblast je 
určen např. Autocad) a pro kreslení elektrotechnických a elektronických schémat (užitečný je 
např. Orcad). 
CorelDraw a Illustrator umožňují, jak již bylo uvedeno, tvorbu vektorové grafiky, skládající 
se z křivek a jiných objektů definovaných matematickými vztahy. Pro popis grafiky se užívají 
vektory známe z geometrie. Takto jsou popsány kružnice (zde je např. základním parametrem 
poloměr), elipsy, čtverce, obdélníky, n-úhelníky atd. Důležitý je údaj o poloze v kresbě, 



výplní, obrysu (barva, tloušťka, styl atd.). Objekty můžete přesouvat, měnit jejich velikost 
nebo barvu bez ztráty kvality grafiky. Vektorová grafika je nezávislá na rozlišení – to 
znamená, že objekty mohou být zvětšeny na „libovolnou“ velikost a vytištěny na libovolném 
výstupním zařízení při jakémkoliv rozlišení bez ztráty detailů nebo ostrosti. Výsledkem je, že 
vektorová grafika je nejlepší volbou pro písmo a výrazné kresby, které musí zachovávat ostré 
linky při zvětšení do různých velikostí – jako jsou například loga, akcie, technické kresby, 
schémata atd. Corel i Illustrator můžeme použít i pro tvorbu elektronických dokumentů ve 
formátu pdf a html. 
Při tvorbě „běžných“ výukových materiálů většinou na meze aplikací nenarazíme. V Corelu i 
Illustratoru můžeme kreslit obrázky o rozměrech mnoha metrů (Corel má maximální velikost 
cca 45 x 45 metrů, Illustrator cca 5x 5 metrů), ale lze zpracovávat i objekty o velikostech 
tisíciny milimetru. Při tvorbě výukových aplikací se pohybujeme na velikosti kreslicí plochy 
A4 nebo u aplikací prezentovaných na Webu či multimediálních nosičích CD, DVD na 
typický rozměr obrázku 1024 x768 obrazových bodů. Text, na který lze aplikovat mnoho 
grafických efektů, lze jej umísťovat na křivky, přidávat mu hloubku, používat perspektivu 
může mít v Corelu až 32 000 znaků. Počet znaků odstavcového textu je podstatně větší; počet 
efektů na něj aplikovatelných je menší. Podstatné je to, že Corel se hodí pro vytváření jedno a 
několika stránkových dokumentů. Pro rozsáhlejších publikací vhodný není. Křivky mohou ve 
vektorových aplikacích obsahovat statisíce řídících bodů. 
V CorelDRAW můžeme volit mezi několika zobrazeními. Režimy zobrazení je možno rychle 
přepínat a používat dle potřeby ten, který je v dané situaci nejvhodnější. Můžeme též 
zobrazovat či skrývat pravítka, mřížky, stavový řádek, vodící linky. 
Přechod v základních zobrazeních: 
Rozšířeně: Koncept: 

  
Drátěný model: Jednoduchý drátěný model: 

  
  
 



V rozšířeném zobrazení jsou zobrazovány i postscriptové výplně:  
 

Křivky lze kreslit ve vektorových editorech v mnoha režimech. Jedním z nich je Bezierův 
režim (kreslení vyhlazených křivek a úseček) 
V Bezierově režimu používáme při kreslení řídící body. Tečny v řídících bodech ovlivňují 
křivost. Existuje několik typů uzlů. Směrové úsečky se netisknou 

 
 

 

4. Bitmapová grafika 

Při práci s Photoshopem či Corelem vybrat tzv. pracovní prostor buď RGB nebo CMYK, 
určený předdefinovanými nastaveními. Pracovní prostor specifikuje zejména profily barev. 
RGB použijeme tehdy počítáme-li s převodem do CMYK (počítáme s následným tiskem). Pro 
vytváření dokumentů určených pro Web připravovaných pro prohlížení na monitorech se volí 
často pracovní prostor sRGB IEC61966-2.1 což je barevný prostor mnoha skenerů, digitálních 
fotoaparátů, běžných barevných tiskáren poskytující výborný rozsah barev pro přípravu 
dokumentů pro Web. Pro předtiskovou přípravu se nedoporučuje, má omezený barevný gamut 
(rozsah barev, které se mohou v barevném systému zobrazovat nebo tisknout).  
U vektorové grafiky se volí u nového dokumentu velikost stránky (např. A4). U nového 
bitmapového obrázku primárně většinou velikost určujeme v obrazových bodech. Často 
používáme RGB režim. Pro Web často pracovní prostor sRGB. 



 
 
Nový obraz ve Photoshopu i Corelu má jednu vrstvu. Počet dalších vrstev, sad vrstev a efektů 
vrstev, které můžete do obrazu přidávat, je omezen pouze pamětí počítače. Vrstvy se užívají 
jak ve vektorových editorech tak i v bitmapových. V Corelu se pro práci s vrstvami užívá tzv. 
správce objektů. Určité vrstvy mohou být označeny jako nadřazené vrstvy, což jsou vrstvy, 
které jsou vidět na všech stránkách vícestránkového dokumentu. Zvláštní postavení mají 
vrstvy vodících linek, vrstva mřížky. V rámci vrstvy můžeme vrstvy seskupovat i s využitím 
správce vrstev. Vrstva desktop slouží k odkládání objektů, které je možno v případě potřeby 
použít. Vrstvy můžete zamknout, abyste zabránili jejich nechtěným změnám, skrýt je, abyste 
jasně viděli část, na které pracujete, a vrstvy můžete také spojit a posouvat jako skupinu 
(Photoshop). V Illustratoru můžeme ve vrstvě vytvořit podvrstvu. Objekty lze seskupovat i 
v Illustratoru. Lze zde užívat tzv. ořezové cesty, které se užívají k maskování objektů.V paletě 
Vrstvy také můžete snadno aplikovat předem připravené, upravovatelné efekty, zahrnující 
režimy prolínání, vrstvy úprav a efekty vrstev. 
 
Photoshop podporuje maximální velikost souboru 2 GB a maximální rozměry jednoho obrazu 
30 000 krát 30 000 obrazových bodů. Toto omezení limituje dosažitelnou velikost tisku a 
rozlišení obrazu. Práce s vrstvami tvoří základ práce s grafickými editory. 
V bitmapových editorech se užívají kanály; jsou to obrazy ve stupních šedi, obsahující různé 
typy informací. Jsou to kanály s barevnými informacemi, které se vytvářejí automaticky při 
otevření nového obrazu. Počet vytvořených kanálů je určen barevným režimem obrazu. 
Například obraz RGB má čtyři výchozí kanály. Pro červenou, zelenou a modrou barvu a jeden 
složený kanál, používaný pro úpravy obrazu. Můžete vytvářet alfa kanály, do kterých lze 
ukládat výběry jako 8-bitové obrazy ve stupních šedi. Alfa kanály se využívají k vytváření a 
uchování masek, které umožňují manipulovat s částmi obrazu a tyto části chránit. 
Můžete vytvořit kanály přímých barev, které umožňují specifikovat další tiskové výtažky pro 
tisk přímými tiskovými barvami. 
Obraz může mít až 24 kanálů. Velikost souboru, vyžadovaná pro uložení každého kanálu, 
závisí na informacích o obrazových bodech v kanálu. Některé formáty souborů, například 
formáty TIFF a Photoshop, komprimují informace kanálů. 
Důležitou informací může být výčet grafických formátů, které je daný editor schopen 
zpracovat (importovat, exportovat a editovat). 

5. Příklady užití grafiky 



Následuje příklad užití grafického vektorového editoru pro přípravu testu: 
Vidíte čtyři obrázky téže krychle. Jaké písmeno, a jak orientované, patří na prázdnou stěnu 
krychle? 
 

1 2 3 4 5  
 
V Corelu i Ilustratoru je možno na vrstvu ukládat sady symbolů. Zde je jedna taková sada. 

Illustrator: 

 

Corel: 

 
Rukou psaný text v Corelu a Illustratoru s využitím tabletu: 
Corel Illustrator 

Potřebujeme-li vložit do CorelDRAW průběh nějaké funkce např. , vytvoříme v 
Excelu tabulku, z ní vytvoříme opět v Excelu graf: 

cos( )y = x



x cos(x
0,00 1,000
0,10 0,995
0,20 0,980

6,00 0,960
6,10 0,983
6,20 0,997
6,30 1,000

)

atd.
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Graf překopírujeme do CorelDRAW tak, že jej vložíme jinak>Obrázek (metasoubor). 
Obrázek (je to skupina objektů) pak můžeme rozložit na jednotlivé objekty a upravovat je. V 
našem případě to byla skupina 97 objektů. V dolní části obrázku je pak získána samotná 
křivka průběh , kterou je možno dál upravovat. Křivku sestávající z úseků je 
možno kombinovat a vytvořit jediný objekt. Vektorový editor je možno tedy využít k úpravě 
funkčních průběhů (tloušťka křivky, její barva a další atributy) 

cos( )y = x

 

 

Podobně postupuje při zpracování naměřených hodnot zatížených nepřesnostmi, kdy 
použijeme metodu nejmenších čtverců (v Excelu tzv. „spojnice trendu“ a „rovnice regrese“) 
x y 

0 0
0,1 0,01
0,2 0,03
0,5 0,25
0,6 0,36
0,7 0,6
0,8 0,64
0,9 0,81

1 1

Metoda nejmenších čtverců
y = 0,8925x2 + 0,1256x - 0,0129

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

 
Detail ukazuje, že křivka není příliš „hladká“. Je pak možno ji dodatečně upravit. 
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Pro tvorbu výukových materiálů pro předměty Numerické metody a Teorie konečných 
automatů a formálních jazyků, které na fakultě pedagogické Západočeské univerzity vyučuji 
již mnoho let, používám mimo jiné i obrázky tvořené v Corelu. Příklad takových obrázků: 
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Řešení problému Muž, Vlk, Koza, Zelí 
(+řeka) konečným automatem 
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Aby kresby nebyly tak fádní jako výše uvedené, je možno je doplňovat mnoha efekty. Jedním 
z nich je např. rybí oko (použita je ještě radiální výplň) 

 
U moderních vektorových editorů se s výhodou dá užít tzv. interaktivní vícebarevná výplň, 
kdy je na objekt položena netisknutelná síť, jejíž body můžete přesouvat a její hranice měnit 
pomocí nástroje pro úpravu křivek v Bezierově režimu. Jednotlivá políčka sítě pak lze snadno 
vyplnit různou barvou. Síťová výplň zajistí plynulý přechod barev mezi sousedícími políčky 
sítě. Síťová výplň byla jedna z novinek mezi nástroji ve verzi CorelDRAW 9. Efektivně řeší 
problém tvorby nepravidelných barevných přechodů. Ve verzi Corel 11 a Illustrator 10 je 
ještě vylepšena. Nástroj mřížka transformuje cestu (terminologie Illustratoru) na jeden 
mnohobarevný objekt. Když převedeme objekt na mřížku, můžete vytvářet plynulé změny 
barev a přesně nastavovat barvy posouváním a úpravami čar mřížky. Nástroj mřížka nabízí 
nejpřesnější metodu, jak měnit barvy uvnitř jednoho objektu. 
Iteraktivní síťová výplň tedy umožňuje aplikovat efekty mnoha přechodových výplní 
v jednom objektu. 
Princip: 



 
 

 
 



6. Adobe Premiere 6.0 a 6.5 

Je to aplikace vhodná pro zpracování digitálního videa. 

 
 
Mezi základní pojmy základní formáty zpracování digitálního (a digitalizovaného) videa patří 
Kodek (codec), zkratka pro komprimátor-dekomprimátor (compressor/decompressor). Jedná 
se o software nebo hardware, který slouží ke kompresi a dekompresi digitálního média. Dále 
to je Frekvence snímků což je počet snímků za sekundu zobrazených při přehrávání videa. 
Vysoká frekvence snímků zpravidla zajišťuje lepší kvalitu videa. Dalším důležitým pojmem 
je barevná hloubka: v digitálním videu lze používat miliony barevných odstínů. Dále jou 
uváděny základní velikosti rámce: 768  25fps, zvuk stereo 16 bitový, 44100 nebo 48000 576´
nebo 320  15 fps, zvuk mono 16 bitový, 22050 240´
Při rozlišení 768x576, frame rate 25; bez komprese videa vychází na každou sekundu 
požadavek na paměť přibližně 33 MB což je cca 2 GB na minutu! m h  kde h je 
počet pixelů v horizontálním směru, v počet pixelů ve vertikálním směru a b barevná hloubka 
v bytech; 3 byty značí barevnou hloubku  tedy cca 16 milionů barev a r 
rychlost přehrávání. Odtud je patrný význam komprese. DV formát používá kompresi 1:5, tj. 
množství dat se sníží na pětinu. 

v b r= × × ×

242 16777216=

. Komprese může být realizována v některých případech technickými prostředky (např. 
v digitálních kamerách). Může být realizována i programově. Programově se realizuje 
komprese při exportu videoprogramu (z důvodů snížení velikosti souborů při přenosu a 
ukládání na médiu (např. na CD) 
Při editaci lze používat více video stop a více audio stop. K dispozici je více než 75 
přechodových efektů mezi snímky (prolínačky, stíračky, efekty typu zoom aj.), kdy se 
v krátkém čase jedna scéna (jeden klip) přemění v druhou (v druhý klip). Pokud je klip 
umístěn na druhé a vyšší stopě, lze používat určitou míru průhlednosti. Při použití vrstvení 



klipů lze pak měnit i rychlost přehrávání. Na klipy lze dále aplikovat různé efekty. K tomu se 
používají tzv. klíčové snímky. Adobe Premiere nabízí k použití až 15 klíčů (metod vytváření 
průhlednosti), které lze aplikovat na klip. Specielní postavení mají alfa-kanálové klíče pro 
klipy či obrázky obsahující alfa-kanál (pro práci s průhledností a maskami) za účelem 
vytvoření pohyblivých vrstev. Pomocí klíčových snímků lze videoklip či statický obrázek 
vytvořený např. v Adobe Illustratoru čí Photoshopu, na obrazovce přesouvat, zoomovat či 
rotovat. Klip lze animovat s použitím cesty pohybu (analogicky se používá cesta na vrstvě 
motion guide u aplikace Flash MX). Masky lze připravovat např. v aplikaci Adobe 
Photoshop. Při práci s průhledností se nejčastěji používají dva klíče průhlednosti Blue screen 
(klíčování do modré) a Green screen (klíčování do zelené). Tyto líče se používají často 
k nahrazení pozadí jednoho videoklipu jiným videoklipem (známá „kláda“). Vše co má zůstat 
neprůhledné nesmí obsahovat barvu klíče. Při práci s efekty, přechody, animacemi a 
průhledností je ve verzi Premiere 6.0 vypočítáván náhled což bylo jisté omezení. To ve verzi 
6.5 odpadá a zmíněné efekty přechody atd. je možno prohlížet v reálném čase (bez nutnosti 
generování náhledu). 
V aplikaci Adobe Premiere lze používat dvě základní pracovní prostředí (celkem existují 
čtyři): 
Single-Track editing (pro náročnější a „profesionálnější“ techniky zpracování videa) a 
pracovní prostředí A/B editing . Při práci lze výhodně využit tzv. Storyboard, což je sbírka 
kreseb či statických snímků, reprezentujících jednotlivé klipy, které v kombinaci s popisky 
ukazují vývoj projektu. Pomocí nástroje Storyboard lze klipy snadno a rychle organizovat. 
V určitém okamžiku lze přenést sestavené klipy do okna časové osy a vytvořit tak snadno 
hrubý střih videopořadu. Při práci s videoprogramem tvořeným za účelem výukovým či 
dokumentačním (zachycující průběh nějakého výzkumného procesu) lze hovořit o pre-
produkci kam patří zejména příprava scénáře a vytvoření harmonogramu natáčení 
jednotlivých scén.Následuje produkce tj. natočení scén, dnes ve většině případů digitální 
kamerou. Poslední fáze, post-produkce, je editace videoprogramu (střih záběrů, zpracování a 
úprava zvuku atd.). Do zpracování videoprogramu se dá zařadit i tvorba titulků. Výhodou 
aplikace Pemiere je podpora vrstev a souborů Photoshopu a Illustratoru. 
Lze připravit videoprogram pro streamové vysílání (tzv. datové proudy) po Internetu. Datový 
proud je způsob doručování zvukových souborů a videosouborů v síti nebo v síti Internet, při 
kterém není nutné celý soubor před přehráním stáhnout. Po přehrání není soubor datového 
proudu uložen do počítače. Během přehrávání mediálního datového proudu je možné sledovat 
statistiku a informace o kvalitě připojení a výkonu přehrávání. Informace o kvalitě přenosu 
dat můžete zobrazit v dialogovém okně Statistika. 
Premiere 6.5 podporuje formáty DVD, Super Video CD a Video CD. Podporuje export do 
nejnovějšího formátu Windows Media 9. Lze produkovat video pro Web (streams). Jsou 
podporovány formáty Windows Media, Real Media, a Quick Time. Existuje Plug-in Pro 

Windows Media ver. 9  
slouží k přehrávání a uspořádání digitálních mediálních souborů v počítači a na síti Internet.  
Pozn.: 
DV  digital video; norma připojení kamery (obecně nějakého digitálního 

zařízení) k počítači IEEE 1394 známá jako FireWire; je to sériový interface 
jehož přenosová rychlost je v současnosti cca 400 milionů bitů za sekundu; 
tato přenosová rychlost se bude zvyšovat 

DVD digital versatile disk 



Multimediální soubory je nutno přehrávat vhodnými aplikacemi. Jednou z možných, která má 
své příznivce, ale i odpůrce je zmíněný Windows Media Player 
Následující tabulka obsahuje seznam nejdůležitějších typů (formátů) souborů podporovaných 
přehrávačem Windows Media Player. 
Typ souboru  Přípona názvu souboru 

Přehrávání hudebních disků CD (CD audio) cda  

AIFF (Audio Interchange File Format)  aif, aifc, aiff  

Soubory videa a zvukové soubory ve formátu 
Windows Media 

asf, asx, wax, wm, wma, wmd, wmp, wmv, 
wmx, wpl a wvx 

Videosoubor Windows  wmv 

Videosoubor Windows  avi 

zvukové soubory a soubory videa systému 
Windows 

avi, wav 

Zvukový soubor Windows  wav 

MPEG-2 (ISO/IEC – 11172) (Motion Picture 
Experts Group někdy označovaný jako 
Moving Picture Experts Group; 2 značí verzi 
2) tento video formát se užívá na DVD. 
Přenosová rychlost je cca 1MB/s 
 

mpeg, mpg, mp2, mpv2 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) mid, midi, rmi 

MP3 (MPEG-1 layer 3Motion Picture Experts 
Group verze1 vrstva 3tj.; komprimuje audio 
v poměru 1:5 a 1:24) 

mp3, m3u 

Video ve formátu DVD  vob 

Macromedia Flash swf 
 

7. Macromedia Flash MX 

Slouží k tvorbě vektorových animací. 
Pracujeme s vektorovou grafikou i když na určitou vrstvu (často pozadí) lze umísťovat 
bitmapu). Bitmapy do projektu importujeme. Každá animace sestává z jedné nebo více scén. 
V každé scéně lze použít několik vrstev. Při tvorbě a testování animací se užívá tzv. časová 
osa. Důležitým objektem je text. Pokud se týká grafiky, Flash MX obsahuje nástroje pro 
kreslení a editaci, ale vhodnější je složitější kresby tvořit v editorech jako Corel Draw nebo 
Adobe Illustrator a kresby importovat nebo je přenášet přes schránku. Důležitou roli hrají u 
aplikace Flash MX knihovny (a sdílené knihovny), které uchovávají tzv. symboly. Přitom 
existují tři typy symbolů: grafika, tlačítko (tlačítko obsahuje čtyři snímky Up, Over, Down a 
Hit, což je neviditelný snímek definující aktivní oblast tlačítka; Hit je důležité např. v případě 
použití textu jako tlačítka) a animace. Symbol typu animace umožňuje tvorbu animace v 
animaci. U symbolu je možno editovat umístění tzv. registračního bodu, který hraje důležitou 



roli při tvorbě animací po určité cestě. U některých typů animací (tzv. motion tween, česky 
vypočítávaná animace) však lze měnit i barvu, průhlednost objektů tvar typu změna velikosti 
zkosení rotace atd.);animaci nelze realizovat bez převedení objektů na symboly a jejich 
automatického umístění do knihovny. U instance symbolu lze pak měnit jeho atributy bez 
toho, že ovlivníme vlastní symbol v knihovně. Ten lze samozřejmě v případě potřeby 
editovat. Kromě zmíněné animace typu motion tween existuje tzv. tvarová animace, kdy se 
mění obrysové křivky objektu; objekt tomto případě nesmí být symbolem ani skupinou 
objektů. Jedná se o určitý typ morfingu. Významnou roli zde mohou hrát tzv. Shape hints což 
jsou pomocné body, které upravují průběh morfingu.Tvorba tvarové animace způsobuje 
začátečníkům určité potíže. U obou typů animací hrají důležitou roli tzv. klíčové snímky. 
Posledním typem animace je snímek za snímkem, kdy tvoříme všechny snímky dané 
sekvence. V aplikaci Flash lze používat vrstvy pro animace, zvuky či tzv. motion guide 
(obsahují cesty, po kterých se objekty pohybují). Naprostou nutností při tvorbě složitějších 
animací je právě zvládnutí používání vrstev. Významnou roli při tvorbě animací hraje 
programování pomocí speciálního skriptovacího jazyka (Action script), bez něhož se v mnoha 
případech neobejdeme. S jeho využití lze přidat do animací interaktivitu a lze vytvářet různé 
testovací programy, kvizy atd. Důležitou roli hraje při tvorbě animace tzv. publikování 
dokumentu Flash a to buď do formátu Flash Player (přípona swf) nebo do html. 
Princip tvorby tvarové animace (zadá se první a poslední snímek, ostatní se vygenerují): 

 
V prostředí Flash MX to vypadá následovně: 

 
V aplikaci Flash MX jsem vytvořil kurz „Komunikační aspekty Internetu“ pro Západočeskou 
univerzitu v Plzni a recenzoval kurz „Užívání počítače a správa souborů“ 
v rámci projektu Batcos. Na základě těchto zkušeností a ještě zkušeností z výuky v rámci 
předmětu Zpracování textových a grafických informací a Grafické projekty na Západočeské 
univerzitě v Plzni, mohu odpovědně prohlásit, že Flash MX je jeden z vhodných produktů pro 
tvorbu výukových multimediálních materiálů. 
Ukázka jedné obrazovky z kurzu Komunikační aspekty Internetu 



 
Vpravo je výukový text, vlevo animace 
V současné době mají mí diplomanti rozpracovány další výukové aplikace ve Flashi MX. 

8. Authorware 5.0 

Authorware lze považovat za 
nástroj pro tvorbu výuko-
vých aplikací a prezentací. 
Umožňuje kombinovat 
grafiku zpracovanou např. 
v Photoshopu, texty, animace 
vytvořené ve Flashi, videa 
zpracovaná v Adobe 
Premiere atd. Hlavním rysem 
je interaktivita výsledného 
projektu. 



Výhodou je rozumná velikost výsledného projektu a zmíněná interaktivnost umožňující 
tvorbu testů kvizů atd. Authorware je v Česku poměrně málo rozšířen. Způsob práce je 
poněkud netypický a je nutno si na něj zvyknout. Viděl jsem rozpracovanou rozsáhlou 
encyklopedii fyziky, která byla zpracovávána na Západočeské univerzitě v Plzni právě 
v aplikaci Authorware a má být dána do prodeje v letošním roce. 

9. Delphi 6 a 7 Professional 

Delphi je vhodný produkt pro tvorbu výukových materiálů využívajících bitmapovou grafiku, 
zvuky, videa (obecně určitou množinu multimediálních objektů) a databáze pro uchování 
slov, zvuků grafických objektů videa aj. Před několika lety jsem v Delphi naprogramoval 
aplikaci První čtení. Určena je dětem s poruchou učení. Aplikace získala doložku ministerstva 
a dodnes se na mnoha místech používá. Zkušenosti z tvorby uvedené aplikace a z tvorby 
 pracovní verze jiné aplikace a sice Výuka Angličtiny pro děti – dyslektiky mě opravňují 
k tvrzení, že Delphi (a samozřejmě další vizuální programovací produkty) jsou vhodné pro 
tvorbu výukových aplikacích. V současné době mají mí diplomanti rozpracovány a dokončili 
další výukové aplikace v Delphi 
Ukázka dvou (z mnoha dalších) obrazovek pracovní verze „Angličtina“ 

 



 
Pokud se týká testů (přípravy i vyhodnocení) máme k dispozici dvě základní možnosti. Buď v 
nějakém vizuálním programovacím prostředí, např. Delphi, Visual Basic, Visual Basic pro 
aplikace (pro Excel či Word) naprogramujeme formulář s vhodnými otázkami a tento 
formulář je po vyplnění (podmínkou je, že testovaný sedí u počítače) automaticky 
vyhodnocen. V tomto případě se většinou používá výběr z několika odpovědí. Jinou možností 
je při testování používat klasické, papírové, formuláře a pomocí aplikace FormFiller, což je 
přídavná aplikace pro vyplňování formulářů, která je dodávána s aplikací ABBYY 
FineReader 6.0 Corporate Edition, vyhodnocena. 

10. Závěr 

Základními aplikace, které by měl, podle mého názoru, uživatel tvořící multimediální 
výukové aplikace zvládnout, jsou CorelDraw pro tvorbu vektorové grafiky, Adobe Photoshop 
pro bitmapovou grafiku a Flash pro tvorbu animací. Na omezení aplikací při běžné práci u 
zmíněných aplikací nenarazíme, pokud je budeme využívat k tomu, k čemu jsou určeny. 
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