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Multimédia - základní pojmy a způsoby komunikace 

 

 

 

Cíle lekce: 

 Studenti dokáží definovat základní pojmy z oblasti multimédií.  

 Studenti znají vývojové milníky vývoje záznamu zvuku a obrazu. 

 Studenti základní poznatky dovedou využít v předmětu svého zájmu, tj. filologických 

disciplínách. 

 

Klíčová slova: 

médium; multimédium; akustika; optika; záznam médií 
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Definice médií a multimédií: 

 

„Multimédia jsou definována jako automaty, obsahující nejméně tři navzájem 

nezávisle použitelné kanály, ze kterých nejméně dva zprostředkovávají informace v 

jednom směru a třetí ve směru opačném.“ (E. Poláková) 

 

Pojem multi vyjadřuje mnohost a médium pak technický prostředek 

komunikace.  

Pro šíření médií mohou být využity různé přenosové cesty (odb. kanály). Jedná 

o cesty: 

 

 Optickou 

 Akustickou 

 Taktilní (tj. dotykovou, ve směru od uživatele i k uživateli; příkladem může být 

polohovací zařízení jako je touchpad nebo myš) 

 Kinestetickou (sledující pohyb vysílače signálu, např. populární herní zařízení Kinect) 

 Olfaktorická (tj. čich) 

 Gustativní (tj. chuť) 

 

Zvuk 

Nauka o zvuku se nazývá akustika (jedná se o podobor nauky o vlnění). Zvuk můžeme 

definovat jako mechanické vlnění, které je vyvoláno kmitáním zdroje, přičemž se šíří v 

kulových vlnoplochách. 

Zvuk můžeme rozdělovat na zvuky: 

- nepravidelné 

- pravidelné – taktéž hudební zvuky, tj. tóny 

o v případě tónu měříme jeho výšku, která je dána kmitočtem – frekvencí (f=100 

Hz; těleso koná 100 kmitů za sekundu) 

Můžeme měřit intenzitu zvuku neboli zvukovou energii. Prahovou intenzitou 

rozumíme zvuk, který je schopen člověk zaznamenat (tj. 20 Hz až 20 kHz; prahová intenzita 

se během věku mění, starší osoby nejsou schopny vnímat zvuky vyšší frekvence, což je např. 

zvuk, který vydává komár během letu). Dalším pojmem je práh bolestivosti. 

Záznam zvuku je možný díky vynálezům od počátku novověku. Předtím se jednalo o 

hrací strojky či orchestriony. V 19. století přichází rozmach záznamu zvuku. Za vynálezem 
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dnešní formy gramofonu stojí celá řada dílčích vynálezů: Edisonův fonograf či Bellův 

mikrofon a elektromagnet (1875). Roku 1898 přichází Waldemar Poulsen s magnetickým 

záznamem zvuku. Edisonův fonograf vznikl jako výsledek vlastně vedlejší badatelské 

činnosti. Princip jeho fungování je velmi jednoduchý. Záznam je prováděn prostřednictvím tří 

součástek, jedná se o troubu, která usměrňuje zvuk a je zakončena membránou, jež se zvukem 

rozechvívá. Na membránu je napojena jehla, která vyrývá drážku do vhodného měkkého 

materiálu (parafín, asfalt) na otočném válci. Po zatvrdnutí média je možné provést reprodukci 

opačným postupem. 

 

Dalšími druhy záznamu zvuku jsou: 

- Magnetický záznam 

o Plastový pásek s pokovenou vrstvou 

- Světelný záznam 

o Osvětlování citlivé fotografické vrstvy okraje filmu 

- Laserový záznam 

o Digitální záznam, snímání prohlubní v disku 

 

 

 

 

Princip laserového záznamu zvuku 
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Vysvětlení schématu při čtení záznamu: 

 

Paprsek emitovaný laserem prochází skrze polopropustné zrcadlo a dopadá na 

čočku (spojku), která usměrní světelný tok, a dopadá na disk. Digitální záznam je 

tvořen jedničkami a nulami, přičemž jedničce odpovídá na disku výstupek, nule 

prohlubeň. V případě, že paprsek dopadne na výstupek, odrazí se zpět, projde čočkou 

a dopadne na polopropustné zrcadlo, odkud se odrazí do fotonky, která zaznamená 

hodnotu jedna. V případě, že paprsek dopadne do prohlubně, paprsek se neodrazí a 

fotonka zaznamená nulovou hodnotu. 

 

 

 

Obraz 

Základem obrazu je světlo, které se skládá se z částic (fotony) pohybujících se 

rychlostí c. Světlo má povahu elektromagnetického vlnění (objeveno J. C. Maxwellem). 

Stejně jako zvuk i světlo má povahu vlnění, viditelné světlo má délku vlny 380 – 760 nm. 

 

Světelné spektrum 

 

Podle délky vlny se světlo dělí na: 

 

 Světlo ultrafialové 

 λ = 380 – 13,6 nm 

 Vliv na fotografickou desku 

 Pohlcováno sklem 

 

 Světlo infračervené 

 λ = 760 nm – 0,4 mm 

 Tepelné záření 

 

Záznam obrazu 
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Záznam obrazu ve skutečnosti přichází až v 19. století, nicméně i v době dřívější byly 

známy techniky, kterak si při záznamu reality vypomoci. Nejznámější prostředkem při 

záznamu reality (především v malířství, ale i architektuře) je tzv. camera obscura známá od 

16. století (principu se ale využívalo ve stavitelství i ve starověku). Camera obscura je 

založena na principu průchodu světla skrze úzkou štěrbinu. Pro vytvoření efektu je zapotřebí 

temná místnost nebo krabice, ve které je malý otvor. Světelné paprsky procházející skrze úzký 

otvor se chovají stejně jako při průchodu čočkou spojkou. Na zadní stěně místnosti nebo 

krabice se potom objeví obraz vnějšího prostředí (převrácený obraz), který může malíř využít 

při své práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 19. století přichází vynálzce Joseph Nicéphore Niepce s heliografií a Louis 

Jacques Mandé Daguerre s daguerrotypií. Daguerrotypie měla oproti fotografii nevýhodu 

ve způsobu zaznamenání, kdy výsledkem procesu byl jedinečný pozitiv bez mezistupně 

v podobě negativu (tj. světelně převráceného záznamu obrazu).  

 

Záznam pohyblivého obrazu 

Filmový záznam je tvořen rychlým sledem statických snímků, které vytvoří iluzi 

pohybu (film má obvykle 24 sn./s). První kinematograf vytvořil v roce 1889 William Friese-

Green, častěji se uvádí jako rok vzniku filmu rok 1895, kdy bratři Lumiérové uskutečnili 

slavné promítání v pařížské kavárně Grand Café. 

Klasická kamera je tvořena následujícími součástkami: 

- Cívkou 

- Rámečkem se závěrkou 

- Drapákem a bubínkem 

- Cívkou 

 

pr

ojekce 

št

ěrbina 
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První televizní vysílání se uskutečnilo na berlínské výstavě Funkaustellung roku 1928. 

Záznam obrazu v případě televizní kamery je uskutečňován prostřednictvím snímací 

elektronky, přičemž se obraz rozloží na obrazové body, které jsou uspořádány do 

vodorovných řádků a snímány zleva doprava a shora dolů (625 řádků, 520 625 (bodů) x 25 

(snímků) x 1/2). 

Jak funguje klasický televizní přijímač? Vysokofrekvenční signál přichází do tuneru, 

kde dojde k naladění frekvence. Následně se rozloží na zvuk a obraz. Obraz putuje k dekodéru 

a rozdělí se na jasový, synchronizační a barevný signál. Obrazovka je ve skutečnosti optická 

elektronka. Elektronovými tryskami se z „děla“ vystřelují svazky elektronů proti stínítku s 

luminiscenční vrstvou. 

Magnetický záznam obrazu řeší oproti podobnému principu u zvuku problém s větším 

množstvím informací, které je třeba zaznamenat. Tato obtíž byla vyřešena příčným nebo 

šikmým záznamem a využitím rotačních hlav (vzpomeňte na tento často sledovaný parametr u 

videorekordérů). Během vývoje se objevilo několik standardů magnetického záznamu obrazu: 

Betacam, VHS, S-VHS, VHS-C. Nakonec zvítězil standard VHS. 

Digitální záznam obrazu využívá snímacího prvku např. CCD (Charge Coupled 

Device), který umožňuje přeměnu světelného záření na elektrický signál. CCD čip si můžeme 

představit jako včelí plástev, která je tvořena jednotlivými buňkami, přičemž každá z těchto 

buněk je schopna zaznamenat světelnou energii. V buňce dochází k akumulaci těchto nábojů a 

následně jsou přeneseny k okrajům struktury pro další zpracování. Počet buněk bývá častým 

údajem, který je sledován při výběru záznamového zařízení (např. 9 MPx – megapixelový - 

čip disponuje více než 9 miliony buněk). Dalším typem záznamové technologie je vedle CCD 

i CIS (Contact Image Sensor), v porovnání s CCD má nižší cenu a snímač v sobě obsahuje i 

světelný zdroj (LED). 

 

Přídavná zařízení počítače využívající některý z výše uvedených principů 

Tiskárny můžeme rozdělit do několika typů: 

o Jehličkové – vyklepávání písmen přes kopírovací pásku sadou jehel na papír 

 Nízká kvalita, levný tisk, hlučnost 

 Nejčastěji 9, 18, 24 jehel 

o Inkoustové – stříkání inkoustových kapiček ze zásobníku (cartridge) 

 Nízké pořizovací náklady, drahý tisk 
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o Laserové – laser osvěcuje světlocitlivý válec, který je nabit kladně – zasažená 

místa se vybijí, a proto na nich ulpí toner – celá stránka se přenese na papír, 

nakonec se zapeče 

 LED – místo laseru použita soustava diod 

o Sublimační, termotiskárny, voskové 

Skenery se objevují ve dvou typech:  

- CCD 

- CIS 

Rozlišení se měří v jednotkách dpi (Dots per Inch). Důležitý software při 

pořizování nového zařízení je OCR (Optical Character Recognition) – software 

pro převod obrazu do textové podoby. 

 

Zdroje a další studium  

 

Pejsar, Zdeněk. Médium, multimédia a co dál? Ústí nad Labem: Univerzita J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem: Přírodovědecká fakulta, 2006. 

 

Navrátil, Pavel. Počítačová grafika a multimédia. Kralice na Hané: Computer Media, 

2007. 

 

Pospíšil, Jaroslav. Multimediální slovník. Olomouc: Rubico, 2004. 
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Nejčastější pojmy užívané v informačních technologiích 

 

 

Cíle lekce: 

 Studenti se orientují v základních pojmech informačních technologií.  

 Studenti dokáží vybrat optimální vybavení pracovního stroje pro svou potřebu. 

 Studenti rozumí výhodám a nevýhodám jednotlivých řešení počítačových komponentů 

a periférií. 

 

Klíčová slova: 

pevný disk; RAM; záznamové médium; grafická karta; periférie; základní deska; SSD 
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CPU (Central Processor Unit) 

• Řídicí prvek počítače, zpracovává instrukce programů.  

• Složen z integrovaných obvodů na křemíkové destičce. 

• Výrobci: Motorola, Sun, IBM, Intel (např. Pentium), AMD (Core). 

• 4, 6, 16, 32, 64 bitové procesory. 

• Frekvence: MIPS počet instrukcí za sekundu. 

 

•  
• „Zákon“ Gordona Moora hovoří o zdvojnásobení taktu procesoru za určitý časový 

úsek (12-18 měsíců). V současné době již hon za vyšším výkonem není prioritní, 

výrobci s rozvojem mobilních zařízení stále častěji hledí na energetickou úspornost 

jejich řešení. 

• Multitasking (= schopnost zpracovávat více úloh ve stejném čase) 

• Procesor se dělí na jádro a cache – vyrovnávací paměť (např. mezi procesorem a 

pomalejší pamětí; ale třeba i HDD) 

 

Motherboard 

 

neboli (Mainboard) - základní deska – slouží pro připojení ostatních komponent 

počítače. 
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RAM (Random Access Memory) 

 

je paměť s náhodným přístupem, operační paměť. Užívána CPU pro načtení souborů, 

se kterými zrovna pracuje. Data závislá na energii! Po přerušení napájení data nenávratně 

zmizí, tudíž je nevhodná k dlouhodobému zálohování. 

 

 
 

HDD (Hard Disc Drive) 

 také pevný disk. Záznam dat probíhá pomocí magnetického principu. Uvnitř boxu 

s pevným diskem je několik rotujících ploten, které na sobě mají nanesenu magnetickou 

vrstvu. Čtení a záznam probíhá pomocí čtecí hlavy, která se může pohybovat libovolně od 

středu ploten k okrajům. Vzhledem k mechanickým součástem je relativně náchylný na 

poškození. Při 

výběru disku se 

berou v potaz 

některé důležité 

parametry. 

Z hlediska 

uživatele je to 

především 

datová kapacita, 

která se dnes 

běžně 

pochybuje 

v řádu stovek 
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gigabytů až jednotek terabytů; dále je to rozhraní (např. ATA 130 MB/s, SATA 300 MB/s, 

SCSI 375 MB/s) či otáčky ploten (5400, 7200, 10000 … ot./min.). Buffer = vyrovnávací 

paměť (u SCSI zpravidla vyšší než SATA). 

 

SSD (Solid State Disk) 

je záznamové zařízení, které na rozdíl od pevného disku nemá žádné mechanické 

součásti a není tedy náchylné na poškození. Dokáže díky velmi rychlé přístupové době 

zrychlit fungování celého systému. Nevýhodou oproti HDD je nižší kapacita a vyšší cena. 

 

 

Grafická karta 

také jako GPU – Graphics Processing Unit. U levnějších a kompaktních strojů je 

většinou integrovaná na základní desce. Dražší herní a grafické stanice se osazují připojenými 

grafickými kartami. 
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Výstupy grafické karty 

- VGA (Video Graphics Array) – analogový výstup (640x480 – 16) – na obrázku modrý 

konektor 

- DVI (Digital Visual Interface) – digitální výstup (např. 2560X1600) – na obr. bílý 

konektor 

- S-Video (Separate Video) – analogový výstup, který přenáší obrazová data ve dvou 

kanálech: jas a barvu – na obr. černý konektor 

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – digitální výstup přenášející obraz a 

zvuk nekomprimovaně 

 

 

 

 

Zvuková karta 

 Slouží pro vstup a výstup zvukového signálu 

 Konektory 

 Modrý – analogový vstup 

 Zelený – analogový výstup (stereo reproduktory) 

 Stříbrný – analogový výstup (boční reproduktory) 

 Oranžový – S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) digitální výstup 

 Růžový – mikrofon (vstup) 
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Vnější konektory počítače 

- USB (Universal Serial Bus) pro připojení běžných periférií 

o USB 1.1 (12 Mb/s) 

o USB 2.0 (480 Mb/s) 

o USB 3.0 (625 MB/s) 

o Plug & Play (= bez instalace) 

- FireWire (IEEE 1394) 

o FireWire 400 (400 Mb/s) 

o FireWire 800 (800 Mb/s) 

o Dig. kamery, ext. disky 

 

 

- Gameport 

o Často na zv. kartě 

o Připojení periférií k ovládání her (joysticky, 

volanty, gamepady) 

o Od použití se upouští 
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- PS/2 

o IBM Personal System/2 

o Pro připojení klávesnice a myši 

o Fialová – klávesnice 

o Zelená - myš 

 

 

 

  

 

- Paralelní port (nejčastěji LPT - Line Print Terminal), IEEE 1284 obousměrný tok 

o Nejčastěji připojeny tiskárny, dříve: ZIP, scanner, modemy, joysticky 

 

  

 

 

- Sériový port (RS – 232) 

o Jednoduché periférie: myš 

  

- RJ-45 

o Zapojení pro ethernet a xDSL modemy 
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Zdroj – napájení 

- Více úrovní napětí pro různá zařízení 

- 250-350 W a více 

- ATX – vypínání softwarově 

- Chlazení ventilátorem 

  

 

 

  

Zobrazovací jednotky 

můžeme dělit na několik typů: 

- Monitor – výstupní zobrazovací zařízení 

o CRT (Cathode Ray Tube) – vzduchotěsná elektronka (blíže viz výše) 

o Nevýhody: váha, velikost, elektromagnetické záření 

o Výhody: dobrý obraz, velký pozorovací úhel, zanedbatelná odezva 

- LCD (Liquid Crystal Display) monitory z tekutých krystalů; každý bod se rozsvěcuje 

podle instrukcí gr. karty a je napájen vlastním vlasovým spojem 

o Nevýhody: menší pozorovací úhel, tzv. mrtvé body 

o Výhody: nízká spotřeba, nevyzařují, malý prostor 

- PDP (Plasma Display Panel) 

- OLED (Organic Light-emitting Diode) – v přenosných zařízeních, zatím příliš drahé 

 

Záznamová média 

- Magnetický záznam 

- Od 50. let 
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- V 70. – 80. použití s klasickými audiokazetami 

- Dnes záznamy ve formátech např. DLT (Digital Linear Tape), LTO (Linear Tape-

Open) 

- Velká kapacita v desítkách TB 

 

 

 

Magnetooptický disk 

 

Povrch média se při ohřevu stane magnetický a 

zápis se provede magnetickým polem, po ochlazení je zápis 

stálý. Dnes na ústupu, spíše pro profesionální užití. 

 

  

 

Minidisk 

- Magnetooptický disk 2,5 palce ve 

čtvercovém obalu 

- Stejná kvalita jako CD (80 min., při 

kompresi i více) 

- Přepisovatelný 

- Odolný 

 

 

FDD (Floppy Disc Drive) 

- Nejčastěji 5,25 (720 kB) a 3,5 palců (1,44 MB) 

- Magnetický záznam na ohebný disk 
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ZIP  

- Od roku 1994  

- 100 – 750 MB 

  

 

 

Paměťové karty  

- Solid-state disc, flash  

 

- MMC (Multimedia Card) 

 

 

- SD (Secure Digital) 

 

- Memory Stick 

 

 

- xD 

 

- Compact Flash 

 

 

DVD (Digital Versatile/Video Disc) 

Jedná se o optické záznamové médium. Laser má kratší vlnovou délku než CD a 

zároveň používá hustější záznam. V průběhu vývoje se objevilo několik typů, které nebyly 

vzájemně kompatibilní (srovnej s vývojem videokazet), dnes záznamová zařízení i přehrávače 

zvládnou zpravidla všechny typy DVD (DVD-ROM, DVD-R(W), DVD+R(W), DL- Dual 

Layer). 

V níže uvedené tabulce si můžete prohlédnout maximální kapacity DVD podle typu. 
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Snaha po zvýšení kapacity DVD disků vedla k tvorbě nových formátů. Podobně jako u 

vývoje videokazet či DVD i v tomto případě vznikla dvě soupeřící konsorcia, která vytvořila 

navzájem nekompatibilní výrobky. Jedním z nich je HD-DVD (High Definition DVD), které 

dokáže zaznamenat 15 GB na vrstvu, 2 strany 2 vrstvy = 60, vzácně lze použít 3 vrstvy na 

stranu. Tento formát se ale neprosadil na rozdíl od Blue-ray disků. 

 

 

 

Blue-ray disk užívá pro zápis a čtení modrý laser (na rozdíl od červeného u DVD a 

HD-DVD). Kapacita těchto disků činí 25 GB na jednu vrstvu (2+2 – obvykle 80 GB), počet 

vrstev na jedné straně stále roste. Setkat se můžete i s označením BD-RE, kdy se jedná o 

přepisovatelný disk. 
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Periférie počítače – nejpoužívanější přípojná zařízení 

UPS (Uninterruptible Power Supply) 

jedná se o záložní zdroj např. při náhlém výpadku proudu, který dokáže dodávat 

elektrický proud po několik minut (až hodin u výkonnějších zařízení) k tomu, aby uživatel 

mohl bezpečně uložit práci a vypnout počítač. Výhodnější je pořizovat zařízení, která 

obsahují vyměnitelný akumulátor. 

 

 

 

Televizní karta 

umožňuje příjem televizního vysílání 

v počítači, zpravidla vyžaduje připojení externí antény 

(v prodejním balení bývá dodána pouze malá anténa, 

která nezaručuje příliš kvalitní příjem). Televizní kartu 
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můžeme rozdělit na dva typy: interní (zasunuje se do volného slotu na základní desce) a 

externí (která se připojuje do portu USB). 

 

 

Tablet  

dnes se pod tímto označením rozumí nejčastěji počítač opatřený dotykovou 

obrazovkou, v případě periférií ale rozumíme elektronickou dotykovou desku, která 

s využitím pera (stylusu) umožňuje pokročilé grafické úpravy, malování atp. 

 

 

 

 

  

 

Trackball 

jednoduše bychom toto zařízení mohli nazvat „Obrácenou myší“, na rozdíl od klasické 

myši v tomto případě prst otáčí kuličkou, zatímco celé zařízení je statické. Pro některé 

uživatele takový způsob ovládání počítače může být komfortnější, neboť se snižuje napětí 

v zápěstí (riziko karpálního tunelu). 
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Touchpad 

je podobně jako myš polohovací zařízení určené primárně pro ovládání šipky či 

kurzoru. Má podobu destičky, snímání probíhá na principu elektrické kapacity. 

V sofistikovanějším provedení dokáže nahradit myš. Dnes využíváno zejména u notebooků 

nebo u externích klávesnic jako jejich doplněk (viz obrázek níže). 

 

 

 

 

Gamepad 

je ovládací zařízení určené ke hraní her, které se připojuje k osobnímu počítači nebo 

častěji k některé z herních konzolí (nejběžnější jsou ovladače ke konzolím Xbox 360 – One, 

Playstation 3 a 4 – Dualshock). Dnes se prodávají ovladače většinou bezdrátové 

s integrovaným vibračním mechanismem, který reaguje na dění ve hře. 
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Myš  

je nejrozšířenější polohovací zařízení. Nelze jednoznačně říci, která z technologií 

poskytuje nejlepší výsledky, u každého typu je možné nalézt výhody i nevýhody. 

Nejstarším a nejlevnějším typem je myš kuličková. Dalším typem jsou myši optické 

založené na snímacích čipech (CIS, CCD) s technologií LED (špatné snímání na reflexních či 

světlo pohlcujících, tj. černých površích) či laser. Podle druhu konektivity rozdělujeme myši 

na kabelové a bezdrátové (s vlastním snímačem či využívající připojení pomocí bluetooth 

nebo wi-fi). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Webová kamera 

slouží pro uskutečňování videohovorů (např. prostřednictvím Skype). Při výběru je 

vhodné věnovat pozornost rozlišení kamery: máme-li nízkou rychlost připojení k internetu, 

vystačíme si s nízkým rozlišením (rozlišení nejčastěji 320x240, 640x480 bodů při frekvenci 

15 až 30 sn./s). Jako dostatečná se uvádí minimální přenosová rychlost (128 kbit/s). 
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Čtečka grafických kódů 

je využívána zejména ve skladnictví či maloobchodě a knihovnách. Čtení probíhá 

prostřednictvím laserového paprsku. Setkat se můžete s označením EAN (European Article 

Number) – ISSN, ISBN. Vedle nejběžnějších čárových kódů existují kódy pokročilejší, které 

mohou obsahovat více informací. V posledních letech se stále více prosazuje čtení kódů 

prostřednictvím fotoaparátu v mobilním telefonu (tzv. QR kódy – mohou obsahovat text, 

číslo, webovou adresu apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plotr 

je výstupní kreslicí (vyřezávací) zařízení využívané zejména pro vektorovou grafiku a 

výkresy velkých rozměrů. 
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Technologie bezdrátového přenosu dat 

Wi-fi 

slouží pro připojení k LAN, WLAN. Uživatel se připojuje přes hot-spot (přípojný 

bod), AP (Acces Point). 

Wi-fi existuje v několika standardech, které se od sebe odlišují dosahem a odolností 

vůči rušení: 

 802.11a 54Mbit/s, 5 GHz, krátký dosah 

 802.11b 11Mbit/s, 2,4 GHz (stejně jako mikrovlnné trouby – rušení), velký dosah 

 802.11g 54Mbit/s, 2,4 GHz, velký dosah 

SSID (Service Set Identifier) – identifikátor bezdrátové sítě (standardní, skrytý). 

 

Bluetooth  

je technologie pro bezdrátový přenos dat mezi různými zařízeními, která pracuje na 

frekvenci 2,4 GHz a jejíž přenosová rychlost činí 1 – 3 Mbit/s. Technologie BT je limitována 

malým dosahem 10 – 100 m (případně i více), rušeno pevnými překážkami. Nejčastější užití 

je v sadách handsfree u bezdrátových sluchátek, myší apod. Nyní se objevuje tato technologie 

ve verzi 4.0 LE (low energy), která dovoluje připojeným zařízením dlouhou dobu připojení 

díky nízkému odběru energie. 

Dalšími typy bezdrátových technologií (využívaných především v mobilních 

telefonech) jsou: 

 GPRS (General Packet Radio Service) 

 Max 100 kbit/s 
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 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 

 Max 236,8 kbit/s 

 UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systém) 3G 

 Teoreticky max 2 Mbit/s 

 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Acces) 3,5 G 

 Teoreticky max 14,4 Mbit/s 

Sítě tzv. 4. generace neboli LTE fungují v České republice pouze v omezené podobě, 

jejich výraznější nasazení by mělo proběhnout v průběhu následujících několika let. 

 

Přípony datových souborů 

Při práci s počítačem se můžete setkat s celou řadou souborů, jejichž přípony vám 

mohou napovědět, k jakému účelu slouží a zda je vhodné je v počítači ponechat nebo je měnit 

či mazat. Nejčastější přípony naleznete v níže uvedené tabulce. 

 

Internetové domény 

Slouží k rozpoznání počítače v síti. Domény se číslují od konce – podle první tečky 

(1., 2. … řádu). 

Domény nejvyššího řádu, tj. první domény (vzato od konce adresy) můžeme dělit na: 

 Národní (.at, .cz, .tk, .uk) 
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 Volné (.com, .info, .net, .org) – je na nich možno vytvářet obsah bez ohledu na 

doménu. 

 Účelové (.biz, .int) 

 Účelové garantované (.aero, .cat, .coop, .jobs, .mobi, .museum, .travel) – tyto domény 

by měly být obsazovány pouze obsahem, který souvisí s názvem domény. 

 

Grafika 

se může dělit na dva rozdílné typy (více v další kapitole): 

 Bitmapa 

o Obrázek je tvořen pixely 

o Každý pixel má přesnou polohu a barvu 

 Vektor 

o Obrázek je tvořen geometrickými objekty 

o Sazba 

 

Video 

Ve spojitosti s internetovým videem se můžete setkat s pojmem streamování, jedná se 

o přenos videa (zvuku) po internetu v reálném čase. Mnohdy má takové streamované video 

variabilní datový tok (např. 400 kbit/s), tzn. že se kvalita přizpůsobuje rychlosti připojení a 

nedochází k problémům s přenosem.  

Dalším pojmem spojeným s videem je kodek, který slouží ke kódování a dekódování 

signálu (DivX), poměr stran (Aspect Ratio), nejčastěji 4:3 a 16:9. 

Zdroje a další studium 

Pejsar, Zdeněk. Médium, multimédia a co dál? Ústí nad Labem: Univerzita J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem: Přírodovědecká fakulta, 2006. 

 

Pospíšil, Jaroslav. Multimediální slovník. Olomouc: Rubico, 2004 
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Grafika a její zpracování 

 

Cíle lekce: 

 Studenti znají rozdíl mezi vektorovou a bitmapovou grafikou.  

 Studenti rozumí základním pojmům grafiky. 

 Studenti umí ovládat bezplatný grafický program GIMP, dokáží provádět základní 

operace s grafikou. 

 

Klíčová slova: 

bitmapa; vektor; GIMP 
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Užití počítačové grafiky 

Počítačovou grafiku nalezneme dnes v mnoha odvětvích (jak je uvedeno níže) a jeví se 

i pro absolventy humanitních oborů zvládat základy její úpravy např. pro tvorbu tiskovin 

(letáků, plakátů, PR publikací apod.). V této kapitole se seznámíme nejprve se základními 

pojmy grafiky a následně představíme jednoduché operace, které můžeme s grafikou provádět 

v bezplatném programu GIMP. 

 

 

 

 

Rastrová grafika 

je tvořena jednotlivými body, čím více těchto bodů obrázek obsahuje, tím větší 

rozlišení dovoluje. Parametr počtu obrazových bodů (pixelů) by měl být jedním 

z nejdůležitějších, které budeme mít na paměti při pořizování obrazového materiálu i při jeho 

editaci. Snížit počet bodů (a tedy i jeho datovou velikost) můžeme vždy, opačně to ale 

nefunguje. Jak si můžete povšimnout na níže uvedeném příkladu, při zvětšování obrázku 

(zoomování) dochází u rastrové grafiky k velmi rychlému poklesu kvality výsledného snímku. 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jak už jsme uvedli výše, je 

rastrová grafika datově náročná (lid. 

zabírá velký prostor), proto byly 

vyvinuty nástroje, které snaží tuto velikost 

snížit pomocí komprimace. Dva základní druhy komprimace uvádíme níže. 

Při práci s grafikou je třeba pamatovat na to, že uložení obrázku do ztrátového formátu nám 

může ztížit jeho následnou úpravu, neboť o část dat nenávratně přijdeme. 

100 % 200 % 

400 % 
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Dalším důležitým pojmem v grafice je průhlednost, která se někdy označuje jako 

alfakanál. Viz příklad níže: 

 

Odebráním pozadí (v tomto případě bílého) a vyříznutím prvku získáme základní 

objekt (vrstvu), který můžeme následně vložit např. do jiného obrázku. Výřez a odebrání 

pozadí jsou jedněmi z nejčastějších úkonů při úpravě grafiky. 

 

 

V tabulce naleznete nejčastější přípony souborů, které vám pomohou identifikovat 

rastrovou grafiku: 
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Vektorová grafika 

není na rozdíl od bitmapy tvořena jednotlivými obrazovými body, ale jedná se o 

výsledek matematického propočtu. Každý útvar vektorové grafiky je tedy vždy znovu 

počítačem vypočítán, což na jedné straně snižuje datovou velikost, ale zase klade velké 

nároky na výpočetní výkon počítače u náročnějších objektů. Zvětšování nebo 

výřezy tedy u tohoto typu grafiky nejsou nijak limitovány. 
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Níže naleznete opět typické přípony souborů, které jsou tvořeny vektorovou grafikou: 

 

 

 

 

 

 

3D grafika 

vychází z vektorové grafiky, přičemž se ze základních tvarů vytvářejí objekty a scény, 

do kterých se doplní nasvícení (stín) a objekt se potáhne texturou. 
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Barva 

Všechny barvy vznikají kombinací několika málo barev. Existuje mnoho barevných 

modelů, které se liší podle užití zobrazení nebo tiskové metody. 

Časté barevné modely: 

 RGB 

 CMYK 

 HSV 

 HLS 

 YUV 
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Barevná hloubka 

je označení pro počet barev v obrázku, nejčastěji se setkáte s hodnotami uvedenými 

v tabulce níže: 

   

 

 

 

 

 

16 

bitů se taktéž 

označuje jako Highcolor; 24 a 32 bitů poté jako Truecolor. 

 

Barevná věrnost 

je sladění barev výstupní grafiky s realitou, aby grafika byla co nejvěrnější 

skutečnosti. U nových zařízení (monitoru) se doporučuje provést tzv. kalibraci neboli 

nastavení barev, tak aby odpovídaly realitě (velmi podstatný je tento krok, pokud upravujete 

grafiku, kterou chcete vytisknout nebo sdílet s dalšími uživateli). Kalibrační pomůcku můžete 

vidět na obrázku níže: 
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Dvě z níže umístěných fotografií vykazují vady. Jedna z nich má příliš modrých tónů, 

jedna z nich příliš červených. Na správně kalibrovaném zařízení byste měli být schopni nalézt 

bezchybný obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlišení 

udává, kolik obrazových bodů (pixelů) obsahuje 

obrázek na jeden palec (2,54 cm) – DPI (dots per inch). 

Obvykle jako horní hodnota postačí 300 DPI, pro tisk 150 DPI, pro web 75 DPI (pokud 

plánujeme ořezy a zvětšování, volíme samozřejmě hodnoty co nejvyšší). 

Rozměrová velikost 

je šířka a délka obrazu v bodech.  
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Níže uvedená tabulka určuje vztah mezi rozlišením v Mpx a výslednou velikostí 

fotografie v optimální kvalitě (nemůžeme očekávat, že při nízkém rozlišení vytvoříme 

rozměrově velkou fotografii). 

 

Získávání obrazového materiálu 

vedle využití vlastních zdrojů jako jsou fotoaparát a scanner můžeme použít i 

bezplatných a placených online zdrojů, tj. obrázkových databází (Google obrázky – pozor na 

autorská práva!) a fotobank. Fotobanky obsahuje obrazový materiál ve vysoké (profesionální 

kvalitě), na výběr je mnoho formátů, velikostí, ale obsah je zpravidla zpoplatněný. Cena se 

odvíjí od počtu a způsobu použití obrázku či se hodnotí jeho atraktivita nebo rozlišení. 
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Zlatý řez 

je způsob vytvoření zobrazení, který je znám již od renesance a který připadá lidskému 

mozku jako přirozený. Nejsme totiž uzpůsobeni vnímat jako přirozené objekty, které se 

nachází uprostřed obrazu a zároveň, které na nás hledí. Neustále vnímáme i okolí, přičemž 

využíváme periferní vidění. Zlatý řez je obdélník s ideálním poměrem stran 1:1,618. Ústřední 

motiv obrazu by měl být zhruba v jedné třetině šířky obrazu. Obsah obrazu by měl směřovat 

dovnitř (např. hledící člověk). 
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Grafické programy 

 

Pro tvorbu a úpravu grafiky můžeme využít celou řadu programů. Ne vždy platí, že 

drahé programy jsou pro naše užití nejpotřebnější. Dobrou službu nám udělají i bezplatné 

programy, byť se budeme muset mnohdy přenést přes složitější 

ovládání. 

 Malování 

o Součást Windows 

o Pouze jednoduchá grafika 

o Převod souboru bmp do tiff, jpg 

 

 

 

 Adobe Photoshop 

o v 10, Lightroom 

o Profesionální, mnoho funkcí 

o Vysoká cena  

 

 

 

 GIMP 

o Mnoho funkcí 

o Zdarma 
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Základní funkce programu GIMP 

 

Konverze formátů a rozlišení se využije při umístění např. na webové stránky. 

V horní liště zvolíme položku Soubor – klepneme na Otevřít – Uložit jako – a 

vybereme požadovaný formát, do kterého chceme obrázek konvertovat. 
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Karta nástrojů 

 

je asi nejdůležitější oblast, se kterou budete provádět jednoduché úkony. Na obrázku 

jsou označeny zajímavé nástroje. Jak jsme uvedli výše, jednou ze základních činností 

v grafice je ořez objektů, abychom je mohli jako vrstvu využít v jiném obrázku. Program 

GIMP nabízí několik nástrojů, které uživateli mohou s touto zdlouhavou činností pomoci. 

Výběr a oříznutí je možno provádět ručně nebo pomocí geometrických tvarů. Výběr lze 

provést i podle dominující barvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jas a kontrast 

Jas je světelnost fotografie, kontrast je rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším místem 

fotografie. Obě funkce budete často využívat při odstranění vad obrázku. Pokud máte správně 

kalibrovaný monitor, odhalíte, která z níže uvedených fotografií nevykazuje žádné vady. 
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Vady obrázku můžete odhalit pomocí funkce Histogram, což je graf zobrazující, kolik 

pixelů je na fotografii ve škále od nejtemnějšího do nejsvětlejšího jasu. 
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Sytost barev 

se upravuje pomocí nabídky Odstín-sytost, kde můžete zvolit přidání či odebrání té 

které barvy. Jeden z obrázků je opět před úpravou a druhý po úpravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vyrovnávání nedokonalostí obrázků 

Nyní využijeme některé z nástrojů z karty nástrojů (viz výše), abychom odstranili 

některé nejčastější nedokonalosti, které se u obrázků vyskytují. Níže na obrázku vidíme 

typickou vadu, kterou je přepálená obloha. Obloze budeme chtít dát přirozenou modrou 
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barvu. Tento úkon můžeme udělat pomocí výběru potřebné oblasti a vyplnění přechodem 

barev nebo jako v tomto případě využitím automatické funkce. Pokud má dotyčná oblast 

jednotnou barvu (zde bílou) použijeme funkce „kyblík“, která tuto barvu zamění za námi 

zvolenou. 
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Vložení textu do obrázku provedeme pomocí stejnojmenné funkce. Program GIMP 

však neumožňuje náročnější práci s textem, pro tyto účely budeme muset zvolit jinou aplikaci. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jak už jsme uvedli, výběr je velmi častou činností, nyní si ukážeme praktickou 

aplikaci. V případě, že na obrázku máme objekt, který chceme odstranit, musíme jej nejprve 

označit (vybrat) a následně vyjmout. 

Pro výběr máme k dispozici několik 

nástrojů. 
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Výběr: 

 Obdélníkový 

 Elipsový 

 Ruční 

 

 

Automatický výběr můžeme provést nástrojem Kouzelná hůlka, 

který označí všechny podobné barvy. Tento typ výběru je ale velmi nepřesný 

(resp. vyžaduje jednolité plochy). 
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Kopírování obsahu výběru 

 

Jestliže jsme vybrali a vyřízli objekt z obrázku (jako např. dopravní značku výše), 

můžeme s tímto objektem dále pracovat a vložit jej do obrázku, klonovat jej či měnit jeho 

velikost jako jsme to provedli dámě na obrázku níže. 

 

 

Výběr a vyjmutí nejsou jediné nástroje, které můžeme využít pro odstranění 

nežádoucích objektů z fotografie. Využitím štětce a namáčením do různých barev a nástroje 

léčení dosáhneme také dobrých výsledků. Při vyšším rozlišení ale bude náš zásah patrný, 

takže je třeba s těmito nástroji zacházet uměřeně. 
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Klonování 

 

Tento nástroj se může hodit po úpravách pomocí vyjmutí, kdy potřebujeme 

zamaskovat naše zásahy. V tomto případě jsme ale nabyli dojmu, že naše beruška má velmi 

málo teček, a proto jsme jí nějaké přidali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolinearita 

Zejména při fotografování budov z ruky (bez stativu) může nastat situace, že 

nesrovnáme pozici fotoaparátu s pozicí země a objekty mohou tzv. padat. Tuto nedokonalost 

můžeme grafickém editoru snadno napravit, jak je ukázáno na fotografiích. Je ale třeba dávat 

pozor, abychom naše úpravy nepřehnali a nezderformovali další hrany. 
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 Poslední nástroj, jehož funkci si ukážeme, je barevný přechod. Když jsme se 

výše snažili odstranit přepálenou oblohu, využili pouze jedné barvy, což může působit uměle. 

Právě pomocí barevného přechodu dvou či více barev docílíme přirozenějšího stavu. Ovšem 

úprava na fotografii níže se kvůli nevhodnému výběru barev příliš nepovedla. 
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Vybrané aspekty kyberkomunikace podle Lévyho 

 

Cíle lekce: 

 Studenti definují kyberprostor a kyberkomunikaci.  

 Studenti orientují se v pojmech jako je vyvlastnění nebo dematerializace a dokáží o 

nich uvažovat v souvislosti s riziky kyberprostoru. 

 

Klíčová slova: 

virtuální realita; internet; kyberprostor; kyberkultura; rizika internetu 
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V následujícím textu se budeme věnovat myšlenkám Piérra Lévyho, které se věnují 

problematice internetu a obecně kyberprostoru. Sledovat budeme zejména sociální rozměr 

jeho uvažování, přičemž se omezíme na vybrané pojmy, jež jsou důležité pro náš účel.  

 

První otázka, kterou si Lévy klade je, kdo je nebo do budoucna může být příznačnou 

žábou na prameni rozvoje kyberkomunikace, resp. kyberprostoru. Svou odpověď Lévy 

shrnuje do několika bodů: 

- Ekonomické a kulturní monopoly – jedná se zejména o nadnárodní koncerny, které 

získají či již drží rozhodující moc v oblasti kyberprostoru. Ovládají své odvětví a 

veškerou konkurenci svou mocí ničí. Za příklad si můžeme vzít společnost Google, 

která ovládá většinu trhu s internetovou reklamou a z pozice tohoto monopolu se snaží 

vstupovat i do dalších oblastí kyberkomunikace. Spojení vyhledávání a reklamy bylo 

jistě skvělým marketingovým tahem, který ovšem může být nebezpečný z důvodu 

rozsáhlého získávání dat o uživatelích z různých platforem.  

- Dalším nebezpečím jsou autoritativní režimy. Tato podoba omezování může nabývat 

několika podob. Jednak mohou státy zcela blokovat přístup do sítě (to je příklad 

KLDR) nebo jej mohou významně omezovat a to bez jakékoli kontroly (např. Čína). 

Těmto autoritativním režimům se bohužel podrobují i společnosti, které vznikly 

v demokratických společnostech. Opět na tomto místě můžeme zmínit společnost 

Google, která po dlouhodobém nátlaku svolila k filtrování výsledků hledání pro čínské 

občany. Ovšem toto riziko se netýká pouze zemí nedemokratických. S ohledem na 

parciální a do jisté míry zpochybnitelné zájmy některých společností hájících ochranu 

autorských práv se podařilo prosadit do národních právních řádů možnost odpojit od 

internetu tzv. piráty, tj. jedince, kteří nelegálně sdílejí chráněná díla (postup 

uplatňovaný např. ve Francii). Proti tomuto trendu jdou některé evropské státy 

(zejména severské), které právo na přístup k internetu zakotvily jako základní lidské 

právo (Finsko). 

- Nelze přehlédnout, že přístup k internetu, jakkoli se nám může zdát samozřejmý, není 

pro mnoho jedinců na planetě ničím běžným. Chudoba a vyloučení způsobují, že lidé, 

kteří se nemohou zapojit do prudce se rozvíjející kyberkultury, dále prohlubují svůj 

handicap. Takto vyloučené jedince je možno nalézt i ve vyspělých zemích. Je třeba se 

zamyslet nad otázkou překotné digitalizace např. státní správy nebo podmiňování 

vzdělání přístupem k moderním komunikačním a výpočetním prostředkům. 
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- Posledním významným prvkem, který ohrožuje kyberkulturu, jsou piráti. Tj. jedinci, 

kteří záměrně narušují řád na internetu, páchají kriminální činy, vstupují bez povolení 

do vyhrazených oblastí na internetu atd. 

 

Definice kyberprostoru: 

 

Kyberprostor je nové komunikační prostředí, které povstává z celosvětového propojení 

počítačů. Tento pojem označuje nejen hmotnou infrastrukturu digitální komunikace, ale 

zároveň nesmírný oceán informací, který v ní sídlí, stejně tak jako lidské bytosti, které se po 

něm plaví a zásobují jej. 

 

Definice kyberkultury: 

Kyberkultura zde označuje soubor technik (materiálních a intelektuálních), 

praktických zvyklostí, postojů, způsobů uvažování a hodnot, které se rozvíjejí ve vzájemné 

vazbě s růstem kyberprostoru. 

Pojďme si nyní osvětlit teorii dopadu: 

 

Tato teorie upozorňuje na nepřijatelnou kauzální souvislost mezi technologií a 

kulturou. Není možné dovozovat z technologie následek, který se projeví v kultuře. Např. u 

jaderné technologie lze těžko předpokládat, že ona sama je příčinou vzniku bipolárního světa 

po druhé světové válce. To, co Lévy zdůrazňuje, je vliv jednotlivců, kteří s danou technologií 

zacházejí, což má velký význam i pro formování představy globální sítě. Sama o sobě nemá a 

nemůže mít kladné nebo záporné znaménko – je třeba se soustředit na to, jak s danou 

technologií zacházejí konkrétní jedinci. Je tedy nutné přijmout zodpovědnost za jednání na síti 

a nakládání s ní. Vynález knihtisku umožnil vývoj šíření myšlenek – ale zatímco v Číně 

patřily tiskárny státu, v Evropě se staly zdrojem podnikání, a tedy měly jiné důsledky. Ale 

nedá se říci, že by G. knihtisk způsobil reformaci – příčiny (determinace) jsou jinde, ale tento 

knihtisk podmínil, že se reformační myšlenky mohly šířit mezi široké vrstvy. To, že technika 

podmiňuje, znamená, že otevírá určité možnosti, bez jejichž přítomnosti by se některé kulturní 
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nebo společenské volby nemohly vážně uskutečnit. … Stejné techniky se mohou integrovat do 

značně odlišných kulturních celků. 

 

Samotné techniky ovšem na formování společnosti vliv mají. Uspořádání společnosti 

také odkazuje k použitým technikám. Podívejme se podrobně na níže uvedená schémata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládnutí atomové energie vyžaduje, aby společnost měla vybudovány takové instituce, které 

dokáží jednak takovou technologii řídit, ale zároveň i kontrolovat a chránit ji samotnou i 

ostatní před ní. Taková společnost musí být silně organizována, musí být jasně vymezeno 

držení moci. 
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Elektronika naproti tomu podmiňuje jiné uspořádání společnosti, které je založeno na 

individuích, která izolovaně mohou přistupovat k této technice, aniž by bylo potřeba 

dozorovat tuto záležitost složitým organizovaným a byrokratickým aparátem.  

 

Vyvlastnění a jeho řešení 

 

Vyvlastnění  je neschopnost (obecně nemožnost) udržet krok se zrychlováním 

proměny kyberkultury a právě tato rychlost proměn je jedinou konstantou kyberkultury. Celé 

profese, ale i odvětví zanikají – podle předchozího článku by bylo namístě vinit z negativního 

pocitu z techniky nikoli techniku jako takovou ale ty, kdo s ní zacházejí a spoluurčují směr 

jejího vývoje, stejně tak pozitivní změny nesené technikou nepřičítejme technice, ale opět 

těm, kteří s ní takto pozitivně nakládají. 

Vyrovnat se s pocitem cizoty, který je vyvolán jakoby vnějškovým řízením rychlosti 

proměny těchto proměn je možné pouze za ústřední úlohy kolektivní inteligence – interaktivní 

a společenská komunikace (kolektivní vzdělávání, ale i různá fóra apod.) 

 

Řešení: 
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Nový farmakon, kolektivní inteligence v přívětivé náruči kyberkultury je zároveň jedem 

pro ty, kteří se na ní nepodílejí, a lékem pro ty, kteří se ponoří do jejích vírů a uprostřed nich 

dokáží určovat, kam je mají proudy zanést. 

 

Musíme se též vyrovnat se zmatením a častým zaměňováním dvou pojmů, a to 

virtualizace a dematerializace. Zánik původní matérie neznamená zánik matérie vůbec. Za 

příklad si vezměme papírovou fotografii. Tuto fotografii mohu naskenovat a převést tedy do 

digitální podoby, ale to neznamená, že jsem ji dematerializoval. Došlo pouze ke změně 

matérie, v tomto konkrétním případě jsem papír zaměnil za určitý prostor na pevném disku 

svého počítače. Počítač již neslouží k produkci obrazů, zvuků atd., ale je nástrojem 

virtualizace – produkce možnosti forem a obsahů. 

 

Vedle rizik, která by mohla ovlivnit rozvoj kyberprostoru, samozřejmě existují i rizika 

z užívání samotného kyberprostoru. Níže uvádíme některá podle Lévyho: 
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Izolací se rozumí např. stres z práce před monitorem, z neustálého požadavku 

komunikovat, být připojen.  

Závislost se může projevit v samotném zapojení do kyberprostoru, dnes je nejčastěji 

zmiňována v souvislosti s počítačovými nebo konzolovými hrami. 

Dominance vyplývá z nadvlády ekonomických a politických zájmových skupin nad 

kyberprostorem. 

Vykořisťování může probíhat jako nucená práce na dálku. 

A kolektivní blbost je zvrhlým opakem Lévyho kolektivní inteligence, ve kterou se 

tato může zvrátit. Může být ve formě pomluv, nedorozumění atp. nebo v podobě konformity, 

která zastaví rozvoj kyberkultury. (Kolektivní blbost se projevuje i v nástrojích, které mají 

naopak zprostředkovávat vědění a přispívat k pokroku. Typickým příkladem, který je znám i 

v českém prostředí, jsou tzv. wikiválky. Jedná se o snahu určité skupiny jedinců vandalizovat 

obsah vytvořený jinými uživateli v internetové encyklopedii Wikipedia). 

 

V souvislosti s internetem se stále častěji vynořuje otázka, zda lze mluvit o prostředí 

multimediálním, jak jsme jej definovali v předchozích kapitolách. Lévy vidí tento problém 

jednoznačně a přináší termín unimédia, který dle jeho soudu je pro internet příhodnější: 

 

Ale chceme-li jasně označit spojování oddělených médií do jedné integrované sítě, 

měli bychom raději použít slovo unimédia. U termínu unimédia hrozí omyl, neboť vypadá, 

jako by popisoval větší množství různých nosičů nebo kanálů, zatímco základní tendencí je 

naopak vzájemné propojení a integrace. Když tedy slyšíme nebo čteme termín multimédia v 

takovém kontextu, kdy pravděpodobně nepopisuje zvláštní typ nosiče nebo zpracování, 

musíme řečníku nebo pisateli s pochopením přisoudit záměr mluvit o horizontu 

multimodálního unimédia, tedy postupném vytvoření infrastruktury pro integrovanou, 

digitální a interaktivní komunikaci. 

  

Problematiku interaktivity ve vztahu k různým médiím asi nejlépe vystihuje níže 

uvedená tabulka: 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

V prostředí internetu se jedinci v zásadě chovají podobným způsobem. Velmi patrné je to na 

způsobech vyhledávání informací, které můžeme rozdělit do dvou odlišných typů, jejichž 

vizualizaci uvádíme níže. 
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Oba dva způsoby vyhledávání informací na internetu jistě dobře znáte. První obrázek 

můžeme nazvat lov. Předem přesně víme, co hledat, známe svůj cíl. Danou frázi nebo pojem 

zadáme do vyhledavače. Nalezneme první příhodný zdroj, kde informaci získáme a tím naše 

hledání skončí. 

Druhý způsob je poněkud složitější. Na počátku sice tušíme, že bychom rádi něco 

vyhledali, ale vlastní kořist nás až tak nezajímá. Tento způsob vyhledávání můžeme nazvat 

kořistění. Do vyhledavače zadáme pojem nebo frázi a dostaneme soubor výsledků, některý ze 

zdrojů nás však zaujme natolik, že již nejdeme za původním cílem, ale znovu se pustíme do 

vyhledávání nového cíle, což nás ovšem opět může dostat na rozcestí. Od původního záměru 

hledání se tak můžeme docela výrazně odchýlit.  

 

Univerzalizace techniky 

Stálým rysem kyberkultury je chovat se jako systém. Kyberprostor se chová jako 

ekologické systémy: ohraničený prostor není schopen po určité době pojmout velké množství 

konkurujících si druhů. Tendence k univerzalizaci – všechny prvky kyberprostoru se budou 

vyvíjet směrem k integraci, k vytváření na sobě čím dál více závislých, univerzálních a 

transparentních systémů, čímž budou v podstatě kopírovat vývoj v reálném světě, vývoj ale 

daleko rychlejší a komplexnější.  
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Vývojová mediální období  

 

 

 

 

 

Program kyberkultury 

 

- Interkonexe – vzájemné propojení; od kanálu a sítě k pojmu všeobjímajícího 

prostoru – všechno je síť, nic není mimo síť. 

- Virtuální společenství – podobnost zájmů, znalostí, sdílení společných plánů 

atd. 

- Vyvinula se silná společenská morálka, reciprocita a odpor proti cenzuře. 

- Kolektivní inteligence – součinnost vědomostí, představ a duchovních sil. 

- Problém: má dojít k vytvoření planetárního vědomí nebo množství virtuálních 

společenství, zůstane ještě nějaká role jedince apod.? 

 

Zdroje a další studium 

 

Lévy, Pierre. Kyberkultura. Praha: Karolinum, 2000. 
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Marshall McLuhan 

 

 

 

Cíle lekce: 

 Studenti znají základní informace o osobě vědce Marshalla McLuhana.  

 Studenti rozumí protikladu studená a horká média. 

 Studenti dokáží vztáhnout pojem technoromantismus k platonismu. 

 

Klíčová slova: 

technoromantismus; virtualita; studená a horká média; teorie zpětného zrcátka 
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M. McLuhan byl jedním z nejvýznamnějších teoretiků médií v 60. letech 20. století. 

Po studiích ve Velké Británii, studoval na torontské univerzitě v Centru kultury a technologie. 

Původním vzdělání byl teoretikem literatury. V 80. letech byly jeho myšlenky zapomenuty, ve 

vědeckém diskursu začíná být znovu vzpomínán v souvislosti s rozvojem internetu.  

 

Na začátku naší exkurze k myšlenkám McLuhana se pokusíme na protichůdném 

vyjádření poměru k médiím naznačit způsob uvažování M. McLuhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McLuhanův přístup akcentuje sílu médií. Tzn. že média mohou sama osobě pozměnit 

obsah komunikátu. Zvolíme-li různá média pro téže zprávu, výsledek může být rozdílný. 

Médium má tedy sílu svým způsobem organizovat naše povědomí o reálném světě. Zatímco 

Castellsův přístup klade do popředí samotné sdělení, které je jen velmi málo ovlivnitelné 

způsobem jeho přenosu. Žádnou z těchto interpretací nelze popřít, v různých situacích mohou 

platit obě navzájem na první pohled neslučitelné alternativy.  

 

Jedněmi z nejcitovanějších pojmů McLuhanova uvažování je rozdělení médií na 

chladná a horká. V následujícím přehledu uvedeme stručné charakteristiky obou. 
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Bylo by hrubou chybou podle této vizualizace jednoznačně přiřadit dané médium 

k tomu či onomu typu. Spíše je třeba hledět na média ve vzájemných vztazích.  

 

Teorie zpětného zrcátka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakýkoli následující technologický krok v sobě obsahuje kroky předchozí. Televize 

kromě jiného obsahuje film, film je utvořen sledem fotografií. Na vrcholu vývoje v současné 

době stojí internet (pokud jej budeme považovat za jednotné médium), neboť v sobě obsahuje 

veškeré předchozí kroky ve vývoji médií. 
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McLuhan – postmoderní myslitel? 

 

Často bývá McLuhan považován za postmodernistu. Mnohé nám v tomto ohledu dává 

za pravdu. Ostatně i samotné jeho knihy jako by předjímaly hypertext.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtualita 

 

Ačkoli tento pojem je dnes stále běžnější, měli bychom se zamyslet nad tím, co je 

skutečnou virtualitou (virtuální realitou) a co jenom dílčím rozšířením našich smyslů a na čem 

to vlastně závisí. 

Za virtuální (nehmotné) můžeme považovat veškeré výsledky lidské duševní činnosti, 

veškeré výtvory literární či vědecké. Samotný pojem virtualita vznikl roku 1984 a pochází od 

Jarona Lamiera (Visual Programming Languages). 

Virtualitu podle Michaela Heima můžeme rozdělit na silnou a slabou: 
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Slabá virtualita je vlastně jakousi hrou na něco. Vybírání peněz z bankomatu je hrou 

na to, že jsem v bance před přepážkou a vybírám si peníze. E-mailová korespondence je hrou 

na psaní a posílání dopisů.  

Avšak silné virtuality zatím nebylo dosaženo. Podmínkou její existence je dostatečná 

informační intenzita – telepřítomnost, v tomto stavu nesmím rozpoznat rozdíl mezi realitou a 

virtuální realitou. 

 

Technoromantismus 

 

Se jménem M. McLuhana je často spojován pojem technoromantismus, který asi 

nejlépe osvětlí jeho citát: 

 

„Největší továrnu světa byste mohli řídit z kuchyně za použití počítače. S telefony, 

telexy a počítači – ty všechny operují s okamžitou rychlostí – lze řízení a všechny formy 

hardwaru centralizovat. Počítač by svět řídil doslova z chalupy.“ 

 

Necháme na vašem uvážení, nakolik již bylo tohoto stavu dosaženo, jenom 

upozorníme na dobu vzniku tohoto textu. Jistě uznáte, že McLuhan byl skvělým 

prognostikem.  

Výsledkem kyberkulturní revoluce a naplněním technoromantického snu má být 

extáze, která nastane vnořením se do proudu elektronických dat. Oblastí jednoty se tedy stane 

kyberprostor. Elektronická technologie navrátí společnost do pospolitosti.  
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Myšlenka sjednocení s ideálem, spojení duší do ideálního útvaru je známa již ze 

starověku. Vzpomeňte na myšlenky Platóna. I v jeho uvažování by měla duše opustit fyzické 

tělo, aby se navrátila k ideálnímu, tehdy dojde teprve klidu. 

Spojením jedinců do kyberprostoru vznikne globální vesnice: 

 

„Nyní žijeme v globální vesnici, v simultánním dění. Vrátili jsme se do akustického 

prostoru. Začali jsme znovu strukturovat prapůvodní cit, kmenové emoce (od nichž nás dělilo 

několik staletí gramotnosti), která předcházela vynálezu písma a tisku.“ 

 

Pro McLuhana objev tisku byl pouze přechodným a nikoli pozitivním obdobím, neboť 

přivedl jedince do izolace, došlo k rozložení myšlenek, svět byl včleněn do lineárního 

systému, ve kterém ustala veškerá diskuse. Vstupem do kyberprostoru se navrátíme 

k počátkům našeho lidství. 

 

Myšlenky Marshalla McLuhana byly a jsou podrobovány kritice. Níže vybíráme 

některé z nich. Zkuste na tyto námitky vytvořit vlastní odpovědi: 

 

McLuhan mluví o stále větší diverzifikaci médií, avšak platí to v současnosti o 

počítačích a internetu? 

 

Teze: médium je poselstvím redukuje sdělení na formu, nechybí zde politický rozměr 

médií? 

 

Další studium 

 

The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962) 

Understanding Media: The Extensions of Man (1964) 

 

Česky: 

Jak rozumět médiím (1991) 

Člověk, média a elektronická kultura (2000) 
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Prezentační dovednosti 

 

Cíle lekce: 

 Studenti znají prezentační software a dovedou jej efektivně využívat.  

 Studenti umí využívat svobodné licence, zejm. Creative Commons. 

 Studenti dovedou vytvořit zprávu přitažlivou pro média. 

 

Klíčová slova: 

PR; prezentace; svobodná licence; Creative Commons;  
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Přesvědčit klienta, grantovou komisi, seznámit novináře s novým projektem či 

informovat kolegy o pracovních plánech. Při těchto a mnoha dalších příležitostech je 

zapotřebí v přiměřeném rozsahu a přitom efektivně uvést základní fakta a zapůsobit na 

příjemce. Stalo se již pravidlem, že pod prezentací se většinou rozumí na různé úrovni 

zpracovaná prezentace v aplikaci Power Point přeplněná textem, který je přednášejícím čten, 

v horším případě čelem k projekční ploše a zády k publiku. O tom, že je takový způsob 

prezentování více než nevhodný, snad nemusíme nikoho přesvědčovat. V této části se proto 

seznámíme jednak se základními pravidly prezentování (aniž bychom ovšem příliš vstupovali 

na pole rétoriky), jednak uvedeme alternativní aplikace k nejznámějšímu produktu 

Microsoftu, které mohou být užitečné při vizualizaci dat a podpoře mluveného slova. 

Asi nejdůležitější otázkou, kterou si musí přednášející položit, je, pro koho vlastně 

prezentaci tvoří, kdo je jeho publikem. V zásadě můžeme rozlišit tři typy příjemců sdělení 

podle preferencí typu přijímaných informací. Existují jedinci, kteří upřednostňují spíše 

vizuální podání dat (obrazový typ), pak jedinci, kteří lépe přijímají zvukovou složku 

(auditivní typ), a dále jedinci, kteří preferují emotivní vyjádření doplněné o pohybovou složku 

(kinestetický typ). Žádné publikum a žádného jedince nemůžeme jednoduše přiřadit 

k jednomu či druhému typu
1
, proto je třeba naši prezentaci vystavět na různých typech 

zprostředkování dat. 

Představte si film, ve kterém se odehrává známá scéna: muž a žena jsou v obývacím 

pokoji a vedou vyhrocenou debatu. Při sledování této scény získává příjemce dva proudy 

informací: jednak vizuální (vidí muže a ženu, kterak stojí v místnosti, z jejich gest může 

dovodit, že se jedná o vypjatou událost, zaznamená vybavení pokoje atd.), jednak auditivní 

(dozvídá se o tom, že na návštěvu má přijet matka hovořící ženy a že muž má z toho těžkou 

hlavu). K těmto dvěma proudům přidejme proud textový: tj. v obraze běží titulky, které 

popisují, že se díváme na muže a ženu, že tito dva hovoří, dále nám text sděluje, že se 

nacházíme v obývacím pokoji a že muž nesouhlasí se svou ženou ohledně příjezdu její matky. 

Také by vám titulky v tomto případě připadaly nesmyslné, nadbytečné? Mohli byste si položit 

otázku: Proč to tam píší, když to přeci vidím a slyším? Přesto, že je nám toto jasné, celá řada 

prezentujících při svých vystoupeních dělá tu samou chybu. Platí, že jedinec je schopen 

v daném okamžiku vnímat nejvýše dva datové proudy – vizuální a auditivní – a to pouze 

v tom případě, pokud spolu souvisí a doplňují se. Při prezentaci je tedy třeba se vyvarovat 

                                                 
1
 Výzkumy bylo zjištěno, že muži inklinují spíše k vizuálnímu podání dat, zatímco ženy jsou založeny více 

auditivně. Rozhodně však neplatí, že všichni muži bez výjimky preferují obraz před zvukem a u žen naopak. 
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dvou zásadních chyb: redundance neboli nadbytečnosti, kdy přednášející čte z plátna text, 

který by si publikum mohlo přečíst klidně samo; a zahlcení informačního toku, kdy 

přednášející poruší pravidlo nejvýše dvou datových kanálů (text na plátně, obraz na plátně a 

současný komentář přednášejícího). 

Abychom se těchto chyb vyvarovali, musíme si nejprve zodpovědět otázku, jaký typ 

informací je nutné skrze projekční techniku zobrazovat. Rozhodně to nebude celý text 

přednášky, který prezentující přečte, protože to by publikum mohlo zůstat v pohodlí doma a 

prezentaci si přečíst. Úkolem projekce je zvýraznit části projevu, které přednášející považuje 

za významné. To mohou být jednotlivé termíny, data, ale také tabulky, grafy atp. 

Výstavba (kompozice) prezentace může mít různou podobu v závislosti na účelu 

vystoupení či typu publika (např. u publika, které je s tématem prezentace předem 

obeznámeno, můžeme rovnou přejít k jádru sdělení). První snímek by měl obsahovat název 

prezentace, jméno přednášejícího, případně kontakt na něj. Rozhodně se ale vždy vyplatí 

publikum seznámit se strukturou prezentace, tj. na jednom snímku ve stručnosti ukázat obsah 

a pohovořit o jednotlivých tématech, kterými se budeme zabývat. V závěru prezentace by 

nemělo chybět shrnutí a zopakování nejdůležitějších informací. Poslední snímek bývá pod 

vlivem šablon často věnován třem slovům: Děkuji za pozornost. Jak už jsme uvedli výše – 

zdvojování textu a mluveného slova postrádá smysl, publikum jistě vřeleji přijme proslovené 

poděkování. Chybu taktéž neuděláte, pokud poslední snímek obohatíte o informace o vaší 

osobě, o kontakty např. v podobě  QR kódu
2
.  

Vzpomínáte, jak jste jako děti rádi poslouchali vyprávění rodičů či prarodičů o jejich 

dětství? Jak jste se těšili na vyprávění pohádek a vnímali pocit intimity a bezpečí? 

S osvojováním informací se to má totiž tak, že jednotlivá data nevnímáme sama o sobě, ale 

spíše jako součást větších vnitřně strukturovaných celků. Náš mozek je konstruován tím 

způsobem, že lépe vnímá barvité příběhy než strohé informace. Poznali jste to všichni ve 

škole, zapamatovat si příběh o dívčí válce nebyl problém, zato vzpomenout na datum bitvy u 

Aigospotamoi už mohlo být těžší. V prvním případě totiž příběh naplňuje známou strukturu, 

kterou poznáváme i v běžném životě: střet mužského a ženského prvku, problém práva a 

bezpráví atd. Většina lidí si také v běžném životě ráda vyposlechne vyprávění (nebo jinak 

drby) o svých blízkých (ale třeba i vzdálených celebritách), s napětím posloucháme, zda se 

Petr rozejde s Monikou a spekulujeme, jestli je to kvůli Ivetě, která se zčistajasna zase 

                                                 
2
 QR kód má podobu čtverce a umožňuje pomocí mobilního telefonu s fotoaparátem jednoduché sejmutí a 

zobrazení obsažené informace (tel. čísla, e-mailu, webových stránek ad.). Na internetu si takový „obrázek“ 

vytvoříte jednoduše pomocí služeb jako je např. tato: http://qrcode.kaywa.com/. 
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objevila ve městě. Takové řeči žádnou novou kvalitu nebo podstatné informace do našeho 

života nepřinášejí, ale naplňují naši potřebu příběhů a zároveň, jak zjistili antropologové, 

skrze ztotožnění a empatii posilují soudržnost společnosti.  

Co z toho plyne pro tvorbu prezentací? Chcete-li vtáhnout publikum do vašeho 

problému, přesvědčit je o smysluplnosti vašeho projektu či je přimět k zapamatování 

důležitých poznatků, dejte jim příležitost prožít si příběh. Namítnete: To mám místo 

prezentace výroční zprávy vykládat pohádku? Ano i ne! Samozřejmě je možné takovou 

prezentaci vystavět klasicky: pojmenováním stavu organizace na počátku roku, představením 

jednotlivých projektů, personálních záležitostí a zakončit to vše finančními výsledky a plány 

na příští rok. Nebo můžete prezentaci pojmout originálněji jako příběh o hledání nových 

zdrojů financování za nepříznivé ekonomické situace. Zapamatujte si, že příběh je 

nejzajímavější, když je vyprávěn o konkrétní osobě. Na příkladu fundraisera ukažte publiku, 

jak namáhavé je hledání nových zdrojů, s jakými obtížemi se musí vypořádávat. Dáte-li 

problému lidský rozměr, probudíte ve svých divácích zájem, umožníte jim ztotožnit se 

s problémy, se kterými se potýkáte. 

Při zpracování vizuální složky prezentace je vhodné volit uměřené prostředky. 

Roztodivné přechody, létající písmo, zvukové efekty a potlesk nakonec uchvátí každého 

nového uživatele PowerPointu, ale přiznejme si, že takové spektakulární prezentace patří do 

90. let 20. století, dnes již budí spíše úsměv na rtech publika. Není nic špatného na tom využít 

jednobarevné pozadí a pro přechod na další snímek jemné prolnutí. Měl by být zachován 

kontrast mezi pozadím a písmem (černé na bílém, nebo lépe bílé písmo na černém pozadí). 

Barvy písma bychom měli též volit uvážlivě, bohatě nám postačí barvy tři. V celé prezentaci 

by se také nemělo využívat příliš mnoho fontů písma. 

Prezentace by měla vhodně doplňovat mluvený projev, je tedy nanejvýše nutné 

zamyslet se nad tím, kolik textu vkládáme do snímků a jestli je všechen opravdu nutný. 

Vzpomeňte na náš příklad s filmem a nepište do snímků nic, co můžete sami říci, nebo, co 

nechcete publiku zdůraznit. Namísto textu zvolte vždy raději obrázek (nejlépe fotografii, graf 

či diagram, s kliparty spíše šetřete). Mluvíte-li o stavbě nového komunitního centra, ukažte 

fotografie z průběhu stavby či radost nových návštěvníků; kolik bylo spotřebováno kupř. 

betonu, můžete posluchačům sdělit, ale stejně si to nezapamatují, tudíž je zbytečné něco 

takového do snímku psát. Považujete-li faktografické informace za natolik závažné, že by je 

každý účastník měl znát a odnést si je domů, pak k tomu zvolte formu handoutu. Handout je 

vytištěný list papíru, který dostanou všichni diváci, jenž by v rozumném rozsahu (cca 1-2 
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strany A4) měl shrnovat obsah prezentace, nejdůležitější fakta a samozřejmě kontakt na 

přednášejícího. 

Zásadou správné prezentace je, že přednášející se nikdy neobrací k publiku zády. 

Tento zvyk vás opustí v okamžiku, kdy prezentaci odlehčíte od zbytečného textu, který byste 

měli potřebu z plátna číst. Pokud nemáte možnost mít před sebou monitor, na kterém uvidíte 

postup prezentace, vytiskněte si všechny snímky na listy papíru, které budete mít s sebou. 

Snímků je možno na list umístit více, dobrou volbou bude šest snímků na list, což zaručí 

jejich čitelnost. Spíše pro introvertní přednášející - trémisty je vhodné využít prostor pro 

poznámky, který se v aplikaci PowerPoint nachází pod oknem se snímkem. Nemusíte se bát, 

tento text publikum při spuštění prezentace neuvidí. Ke každému snímku si tak můžete 

v bodech poznamenat, o čem budete hovořit. A zároveň se text poznámek dá vytisknout spolu 

s náhledem snímků. V případě technických obtíží tak budete mít osnovu, která vám usnadní 

improvizaci bez projekční techniky. Přednášející by měl umět také předvídat. Můžete mít 

připravenou skvělou prezentaci, nad jejíž přípravou jste strávili řadu hodin, a nakonec se 

ukáže, že ji nemůžete na místě spustit. Kompatibilita (slučitelnost) softwarového vybavení 

počítače na místě prezentace nemusí být stoprocentní s formátem vaší prezentace nebo jen 

některými prvky. Lze tedy více než doporučit, abyste před samotnou akcí vyzkoušeli 

prezentaci na místě, kde bude probíhat, obzvláště pokud budete do prezentace vkládat 

zvukové či filmové ukázky. S filmy bývá často potíž, formátů a kontejnerů je mnoho, proto 

zvažte záložní nahrání vaší ukázky na nějaký videoweb (např. Youtube či Vimeo). Prezentaci 

samotnou je vhodné mít uloženu na USB flash disku a v záloze vždy někde na internetu (ve 

své poštovní schránce, online uložišti, či přímo ve službě umožňující prezentování online – 

viz níže). A rada na závěr: ověřte si, že divákům nestíníte a obraz projektoru je spíše než na 

plátně na vašem těle, jako se to stalo jednomu přednášejícímu, jehož čelo za upřímného 

smíchu publika ozdobilo tlačítko Start. 

Nyní si představíme aplikace a služby, které vám pomohou při tvorbě prezentací. 

Záměrně vynecháme aplikaci MS PowerPoint, kterou většina uživatelů zná a používá ji, spíše 

se budeme orientovat na méně známé, ale o to zajímavější nástroje. 

Pokud máte obavu, že byste mohli zapomenout flash disk s prezentací či pokud chcete 

svému publiku zpřístupnit prezentaci i po skončení akce, aby si ji mohli v klidu projít doma, 

můžete zvolit některou z mnoha online služeb zpřístupňujících prezentace. Uvedeme si jen ty 

nejrozšířenější, u nichž není obava, že byste o prezentace v krátké době přišli: 

Slideshare (www.slideshare.net) – jedná se zřejmě o nejrozšířenější platformu pro 

sdílení (nejen) prezentací na internetu. Kromě prostého vystavení prezentace umožňuje po 
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registraci taktéž zvolit mód předvádění prezentace. Také máte k dispozici podrobné statistiky 

prezentace (kolik návštěvníků prezentaci zhlédlo ad.), pokud povolíte, je možné dát 

prezentaci k dispozici ke stažení. Prezentace je možné komentovat či sdílet skrze sociální sítě.  

Scribd (www.scribd.com) - stejně jako v předchozím případě můžete vystavit své 

prezentace (přičemž nahrát je možné celou řadu formátů kupř. .docx, .pdf). Služba není 

zaměřená čistě na prezentace, zveřejnit můžete brožury, letáky aj. 

Issuu (www.issuu.com) – vedle prezentací je možné na Issuu publikovat časopisy, 

bulletiny, ročenky atp. Výhodou je přehledně zpracovaná statistika jednotlivých publikací a 

graficky vyvedený prohlížeč, který prostřednictvím propojeného kódu můžete vložit na svůj 

web nebo odkazovat ze sociálních sítí. 

Presentationtube (presentationtube.net) – umožňuje spojit prezentaci s hlasem. 

Chcete-li k samotné prezentaci připojit i hlasový komentář, je tato služba pro vás to pravé. 

Pomocí desktopové (spouštěné z počítače) aplikace propojíte hlas, prezentaci (a třeba také 

pomocí webové kamery váš obličej) do jednoho celku, který nahrajete do služby a můžete jej 

online sdílet. Zadarmo máte k dispozici 15 minut. 

Thinglink (www.thinglink.com) – představuje poněkud neobvyklý, ale efektní 

nástroj pro prezentaci. Na vámi zvoleném obrázku či fotografii zvolíte oblasti, které po 

aktivací kupř. klepnutím myši rozbalí text, přehrají hudbu či film nebo ukáží internetový 

odkaz. Thinglink rozhodně stojí za vyzkoušení. 

Prezi (prezi.com) – jedná se o komplexní službu pro tvorbu prezentací, jejíž ovládnutí 

sice zabere nějaký čas, ale výsledek bude stát za to. Častou výtkou na prezentace ve stylu 

powerpointu je jejich lineárnost. Snímky jsou řazené za sebou, je těžké se k některým bodům 

vracet, je omezený náhled na celou problematiku atp. Tyto obtíže řeší právě Prezi. Tvorba 

prezentací v této službě probíhá nejčastěji online a je založena na nelineárním uspořádání, 

jednotlivé snímky jsou nahrazeny libovolným pohybem v prostoru plochy a zoomováním na 

text či objekty. Stejně jako u klasické prezentace je možné vkládat text či zvuky. Prezentace je 

dostupná buď z internetu nebo je možné si ji stáhnout na své uložiště. 

 

Na závěr tohoto bloku si prohlédněte videa, která vám mohou pomoci při přípravě 

vlastní prezentace. Guy Kawasaki ve svém videu (http://youtu.be/liQLdRk0Ziw) představuje 

užitečné pravidlo 10-20-30, pokud se ho budete držet, určitě neuděláte chybu. Příklad dobré 

praxe v prezentování můžete vidět např. na videu zachycujícím Steva Jobse 

(http://youtu.be/x7qPAY9JqE4), jak se prezentovat nemá, uvidíte naopak na videu 

zobrazujícím kandidáty na prezidenta (http://youtu.be/pYn20SBN6vw).   
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Zdroje autorských děl  

Při přípravě tiskovin všeho druhu (bulletinů, plakátů, letáků aj.) i vlastní prezentace 

(včetně prezentace webové, tedy webových stránek) narazíte často na problém se získáváním 

(nejen) obrazového materiálu. Jednoduchá otázka: Kde vzít a nekrást? Rozhodně nemůžeme 

doporučit (dosti rozšířenou) praxi, kdy si jednoduše vyhlédneme nějaký obrázek na internetu 

a využijeme jej pro svůj účel. Nejenže je to neetické, ale je to i trestné!  

Pokud disponujete dostatečnými finančními fondy, pak zřejmě nejjednodušší cestou je 

získání obrazového materiálu na některé z internetových fotobank. Ve fotobance naleznete 

většinou profesionálně zhotovené fotografie v dostatečně velkém rozlišení, které je 

podmínkou tisku na větší plochy. Ve fotobance se nacházejí jak fotografie vztahující se ke 

konkrétní události či místu, tak spíše častěji fotografie z různých oborů lidské činnosti. Použití 

fotografií je zpoplatněno. Cena se zpravidla odvíjí od několika parametrů, které mohou být: 

způsob užití díla (zpravodajství, ne/komerční sféra apod.), počet užití díla (kupř. počet výtisků 

publikace), rozlišení díla (vyšší rozlišení = vyšší cena). Mezi nejznámější fotobanky u nás 

patří: 

Profimédia (www.profimedia.cz)  

Depositphotos (cz.depositphotos.com) 

Alternativou využívání zpoplatněných fotobank je využití děl, která jsou poskytnuta 

k užívání bez nároku na finanční ohodnocení. Jednak jsou to díla tzv. právně volná, tj. díla, u 

kterých od smrti jejich autora uplynulo více než 70 let. U těchto děl je samozřejmě správné 

uvádět autora. Dále jsou to díla žijících autorů, kteří svá díla dali k obecnému užívání na 

základě některé volné licence. Neznamená to ovšem, že bychom si s takovými díly mohli 

dělat, co nás napadne. Je vždy nutné seznámit se s konkrétním zněním licenční smlouvy. 

Čtení licenčních smluv je velmi namáhavé pro člověka bez právnického vzdělání. Vznikly 

proto licence, jejichž používání (jak pro autory, tak pro uživatele) je velmi zjednodušeno 

použitím několika proměnných a grafických symbolů (piktogramů). V současné době je asi 

nejrozšířenější licencí Creative Commons aktuálně ve verzi 3.0. 

Creative Commons je volná licence, která kombinuje pomocí jednoduchých zkratek a 

symbolů možnosti nakládání s určitým dílem. Znění licenční smlouvy a podrobnější 

informace naleznete na webových stránkách této neziskové organizace 

(creativecommons.org). My se seznámíme pouze se základními možnostmi kombinování 

licencí. To, že je dílo poskytnuto pod licencí Creative Commons se označuje písmeny CC, za 
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kterými se nacházejí dvoupísmenná označení vlastní licence, pokud se takové znaky u díla 

objeví, je třeba jejich význam respektovat. Jsou to: 

BY (Attribution) – musíte uvést autora díla 

ND (No Derivate Works) – autorské dílo není možné pozměňovat (ořezávat, včleňovat 

do jiného díla apod.) 

SA (Share Alike) – pokud dílo pozměníte, přidáte do koláže apod., je nutné, aby nové 

dílo zachovalo stejnou licenci 

NC (Noncommercial) – dílo nesmí být použito pro komerční účely (nebo v díle, které 

by jinak generovalo zisk, např. z prodeje reklamy) 

Ve výsledku může být dílo označeno touto zkratkou: CC BY-NC, což znamená, že při 

jeho užití musíte uvést autora a nesmíte jej použít pro komerční účely, naopak jej můžete 

upravovat. Kombinace symbolů je zřejmá, jejich vyjádření může být i grafické: 

 

 

 

Takovéto označení říká, že musíte uvést autora, nesmíte dílo použít pro komerční 

účely a autorské dílo nesmíte pozměňovat. Při využití konkrétního obrazového materiálu pak 

vypadá označení, které byste u něj měli uvádět, následovně: 

 

 

  

 

 

 

  

CC BY-SA 3.0: Strignert Patrik 

Označuje použitou licenci, tedy Creative Commons ve verzi 3.0, a použití je možné za 

podmínky uvedení autora, dílo smíte šířit a upravovat, ale výsledné dílo může být rozšiřováno 

pouze při zachování licence. Pokud k autorskému dílu přidáte odkaz na místo, kde jste jej 

získali, bude to jedině dobře a určitě potěšíte autora
3
. Stejným způsobem můžete uvádět 

licenci i u dalších autorských děl: zvukových, textových či písemných.  

                                                 
3
 Vhodné je také odkázat na znění licenční smlouvy na webu Creative Commons. 
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Jak se snadno dostat k obsahu, který spadá pod licenci CC? Je to v první řadě všem 

dobře známá Wikipedie (W. Commons aj.), vyhledávání v různých zdrojích je umožněno také 

z webu CC (search.creativecommons.org). 

 

Tiskové zprávy 

 

Tisková zpráva se dnes posílá většinou v elektronické formě, ve zvláštních případech 

či pro významné osoby se doporučuje odeslat i tištěnou verzi. Zároveň je vhodné zřídit na 

webových stránkách NO sekci Pro média, kde budou trvale TZ archivovány. TZ v klasické 

podobě vypovídá o akcích proběhlých, zvláštním typem TZ je avízo, které nejen mediální 

pracovníky upozorňuje na událost, která se teprve chystá. Pokud budete pořádat tiskovou 

konferenci či chcete média přizvat k nějaké události, je třeba jim o tom dát včas vědět. Avízo 

o chystané akci se posílá dvakrát až třikrát. První avízo by mělo být odesláno 3-4 týdny před 

chystanou akcí, připomenutí odchází alespoň týden před akcí a pro potvrzení účasti např. 

novinářů je vhodné, pokud pracovník PR 1-2 dny před akcí zavolá přímo novináři. 

Jak napsat účinnou tiskovou zprávu? Musíme si uvědomit, že žurnalisté jsou velmi 

zaneprázdnění lidé a že je každý den zaplavují desítky tiskových zpráv. Jak tedy ovlivníme to, 

že si novinář vybere naši zprávu jako podklad pro zpracování? Jednak záleží na výběru 

vhodného a lákavého tématu, jednak na jeho zpracování. To není příliš překvapivé, takže 

konkrétně: titulek většinou rozhoduje. Všimněte si, jak vypadají titulky v denním tisku – 

jejich úkolem je přilákat vás k přečtení článku – a vezměte si z toho ponaučení. V zásadě 

platí, že titulek by měl shrnovat ve stručnosti jádro textu, neměl by být klamavý a odkazovat 

na něco, co v textu nenalezneme. Ukázalo se, že pro čtenáře jsou nejzajímavější titulky, které 

obsahují sloveso v aktivu. Tudíž místo titulku Denní stacionář
4
 či Denní stacionář byl otevřen 

v Pardubicích zvolíme lepší formulaci Senioři v Pardubicích se dočkali stacionáře nebo 

Sdružení XY otevřelo první stacionář v Pardubicích. Titulek by neměl být příliš dlouhý, 

pokud se vejde na jeden řádek, je to výhoda. Vyvarujte se přílišného používání vykřičníků a 

otazníků či bombastických slov, to je doména spíše bulváru. 

Novináři (stejně jako my ostatní) jsou lidé pohodlní a pokud mohou, práci si ulehčí. 

Proč by se měli mořit s přepracováváním neuměle napsané TZ, když hned vedle mají 

profesionální kousek, který stačí drobně upravit, podepsat se pod něj a mít práci hotovou? 

Proto je třeba zachovávat podobnou strukturu TZ, jakou mají i články v tisku. Běžná tisková 

                                                 
4
 Stručné, často jednoslovné, titulky jsou doménou agenturních tiskových zpráv (např. ČTK). 
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zpráva se skládá většinou ze tří částí, které bývají také graficky odlišeny (např. mezerou mezi 

odstavci).  

Úvod TZ by měl obsahovat všechny náležitosti sloužící k identifikaci události, těmi 

jsou: čas, místo, původce děje a stručné nastínění následků děje (tj. odpovědi na otázky: kdy, 

kde, co /kdo/ a jak se stalo). Na počátku úvodu může a nemusí být domicil, což je označení 

místa, kde k události došlo nebo, kde má organizace sídlo (Hradec Králové - ). Tisková 

zpráva není slohové cvičení, a proto se vyvarujte expresivních a výrazně uměleckých 

jazykových prostředků. Jazyk by se měl držet v neutrální rovině. Pokud si kdokoli přečte 

úvod TZ, měl by být schopen pochopit, o jakou událost šlo bez dalšího vysvětlování. 

Tělo zprávy, tj. druhá a třetí část, obsahují informace, které dokreslují a vysvětlují 

základní informace, které čtenář získal v úvodu. Opět by informace měly být seřazeny podle 

důležitosti, např. pokud se otevření stacionáře zúčastnil primátor, mělo by to být výše než 

informace, že vnitřní výmalbu provede firma Barvy, s. r. o. Tělo by mělo obsahovat 

informace o okolnostech vzniku události (co jsme museli udělat, než se nám to povedlo), 

následcích události (obsloužíme až 30 klientů denně). Závěr zprávy by měl být věnován 

avízům: kdy přijmeme první klienty, kdo ze známých osobností bude u nás vystupovat apod. 

Nezapomínejte i na zařazení přímé řeči do TZ, i kdybyste měli zpovídat sami sebe, textu to 

dodává autentičnost a živost. 

TZ by neměla postrádat kontaktní údaje na PR pracovníka (e-mail, telefonní číslo), 

webovou adresu, název a místo společnosti. Ještě jedna dobrá editorská rada na závěr: věta 

(souvětí) by neměla být delší než je délka vaší tužky. Vyvarujte se proto rozsáhlých větných 

konstrukcí. Stejně jako v titulku i v samotném textu se doporučuje užívat činný rod sloves. 

K úspěchu TZ pomůžete i přiložením ilustračních fotografií. V TZ zprávě se běžně škrtá, 

nebojte se tedy napsat delší text, v tisku se stejně většinou celý neobjeví. 
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