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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou materiálů pro podporu výuky na univerzitě třetího věku. Pracoval 
jsem s fotoaparátem Panasonic řady LUMIX FX7, ke kterému jsem vytvořil manuály použití, a také trenažér, 
který simuluje funkce fotoaparátu. Trenažér a manuály je možné využít jednak k výukovým potřebám, ale 
také k demonstraci funkce fotoaparátu například na promoakcích. 

Abstrakt

My thesis is focused on the creation of materials which should be used at the University of the third age. I 
worked with camera Panasonic LUMIX FX7 to which I created a user manual and also a simulator which 
simulates the functions of this camera. The simulator and the user manual could be used as training materials 
as well as materials to demonstrate this camera, for instance on promotions. 
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Kapitola 1

Úvod
Tento  dokument  vznikl  jako  textová  část  bakalářské  práce  na  Fakultě  informačních  technologií, 
Vysokého učení technického v Brně.

V dnešní  době moderní  technika ovlivňuje  celý svět.  Téměř  každý vyspělý občan je obklopován 
a nucen používat některou z nich. Ať už je to dítě hrající hru na počítači, ošetřující doktor provádějící 
ultrazvuk dutiny břišní  nebo starší  osoba,  která potřebuje zavolat  z  mobilního telefonu.  Vše jsou 
běžné činnosti, které v současné době člověk každodenně provádí a které neodmyslitelně patří ke 
standardu  v  běhu  lidského  života.  Každé  funkční  zařízení  potřebuje  pro  svůj  chod  správnou 
posloupnost instrukcí, aby uživatel obdržel očekávaný výsledek. Uživatel musí zmiňované instrukce 
někde získat, pochopit je a naučit se je pro správnou obsluhu. 

Tímto naznačuji hlavní téma, kterým se budeme zabývat v části této bakalářské práce. Je to tvorba 
dobrých, názorných a lehce pochopitelných manuálů pro generaci třetího věku. Návrh manuálu budu 
provádět pro konkrétní fotoaparát od firmy Panasonic, a to fotoaparát z řady LUMIX  DMC-FX7. 

V druhé kapitole si popíšeme funkce a parametry fotoaparátů. Také si uvedeme parametry fotoaparátu 
Panasonic  Lumix  Fx7.  V následující  kapitole  si  představíme  mnou  sestavený a  naprogramovaný 
trenažér simulující chod a funkce zmiňovaného fotoaparátu. Ve čtvrté kapitole si popíšeme současné 
manuály dodávané k zařízením. K ověření, jak dodávané manuály působí na uživatele, jsem sestavil 
dotazník, který je uveden v příloha 2. V poslední kapitole je shrnuta práce na bakalářské práci, jaké 
rozšíření je možné provést k vytvořenému simulátoru.
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Kapitola 2

Fotografování a fotoaparáty

2.1  Historie fotografování

Přístroj známý jako temná komora a nebo camera obscura1 se stal oblíbenou pomůckou malířů už od 
doby Leonarda  da  Vinciho,  protože  soustava  sklíček  uvnitř  tohoto  přenosového zařízení  vrhá  na 
skleněnou vybroušenou desku odraz, podle kterého mohl umělec kreslit. 

Tento  princip používal  od roku 1816 francouz  Joseph Nicéphore  Niepce  při  svých  pokusech při 
vytváření fotografií.  Úspěch se dostavil  až po deseti  letech v roce 1826. Tento rok se uvádí jako 
datum vynálezu fotografického přístroje (ve St-Loup-de-Varennes ve Francii).  Niepcov přístroj  se 
skládal ze dvou dřevěných skřínek. V jedné byla sklíčka, v druhé skleněná deska. Aby se vzdálenost 
mezi jednotlivými skřínkami mohla měnit podle potřeby, byly obě spojené mechem.

Niepcovým konkurentem a partnerem byl Louis Jacques Mande Daguerre, který roku 1839 zhotovil 
prví  snímek  tzv.  daguerrotypiu.  Tento  rok  se  začal  prodávat  první  fotografický  aparát  vyrobený 
Alphonsem  Girouxem,  každý  exemplář  nesl  Daguerrov  podpis.  V  roce  1835  pořídil  svůj  první 
fotografický snímek i aparát anglický badatel W. H. Fox Talbot. Použil aparát založený na stejném 
principu jako camera obscura, měl však velmimalé rozměry, přibližně 6 cm.

Vývoj  fotoaparátu šel  rychle dopředu.  V roce 1888 vyrobila firma  Eastman Dry Plate  Company  
v Rochestru ve státě New York přenosný fotoaparát značky Kodak. Prvním sloganem firmy bylo “Vy 
stisknete  spoušť,  my uděláme ostatní.” Na tehdejší  dobu to bylo něco neuvěřitelného.  Byl  to  ale 
obchodní trik, ne technická novinka. O rok později představil Kodak první celuloidový svitkový film 
a v roce 1896 již vyrobil 100 000 kusů. V roce 1900 začala výroba fotoaparátu Kodak Brownie, který 
se prodával za neuvěřitelný 1 dolar, tudíž byl lehce přístupný. Tímto byly položeny základy moderní 
fotografie.  Na jeho  principu se  během vývoje  změnilo velmi  málo,  vzniklo hodně firem,  jejichž 
přístroje se ve světě fotografií staly pojmem. 

1 z lat. temná komora nebo dírková komora, pinhole je optické zařízení používané jako pomůcka malířů a 
předchůdce fotoaparátu
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2.2  Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty  jsou zajisté jedním z rychle se rozmáhajících trendů a standardů téměř každé 
rodiny.  Je  to  periferie,  která  se  stává nedílnou součástí  příslušenství  uživatele  osobního počítače, 
tiskárny, televizoru.

V současné  době  již  můžeme  zapomenout  na  starý  přístup  našich  dědečků,  kdy  pro  zachycení 
významných okamžiků, jako byly například svatby, rodinné oslavy, narození vytoužených potomků 
apod., bylo zapotřebí povolat specialistu – fotografa na plný úvazek, který po složité instalaci stativu, 
zástěn,  mnoha  wattových  lamp  zajišťujících  osvětlení  a  dalších  peripetií,  mohl  konečně  začít  se 
složitým  zachycováním několika  málo  nainscenovaných  okamžiků.  V  dávné  době  neexistovaly 
snímky, kterým dnes říkáme momentky, protože příprava, vlastní proces focení a obzvláště konečná 
výroba fotografií byla příliš složitá a zdlouhavá. 

2.2.1  Vznik digitálních fotoaparátů

Důležitým  faktorem  pro  vznik  digitálních  fotoaparátů  bylo  vynalezení  techniky,  která  převádí 
dopadající světlo na elektrický náboj, který je měřen a převáděn do digitální podoby. Tento systém se 
nazývá CCD2. Každý fotoaparát obsahuje několik takových miniaturních buněk zaznamenávajících 
světlo samostatně.  Digitální  obraz je pak tvořen z mnoha bodů (pixelů).  Čím více má fotoaparát 
těchto obvodů, tím je schopen poskytovat vyšší rozlišení vzniklých fotografií. 

Prvním dostupným digitálním fotoaparátem byl fotoaparát Apple quick 100, který vyšel na trh v roce 
1994, stál kolem $900,měl rozlišení 640x480 pixelů, měl interní blesk a byl napájen AA bateriemi. 
Byl  to  jednoduchý  fotoaparát  se  třemi  funkcemi.  Nebylo  tudíž  nutno  tvoření  dlouhých a  složitě 
popisujících návodů pro nové uživatele takovýchto fotoaparátů. Vynalezením nové technologie začaly 
firmy bojovat    o to, kdo přijde s novou funkcí ozvláštňující právě jejich digitální fotoaparáty. Vývoj 
šel  neuvěřitelnou  rychlostí  kupředu  a  během desetiletí  se  na  trhu  objevila  celá  škála  digitálních 
fotoaparátů od různých výrobců,  za různé ceny,  různé kvality,  s  různými funkcemi  a s  rozdílnou 
obsluhou.  Vzniká  neuvěřitelné  množství  funkcí,  které  má  každý  fotoaparát.  Vznikají  režimy 
fotoaparátů,  které  poskytují  uživatelům komfortní  focení,  aniž  by museli  uživatelé  znát  fyzikální 
hlediska, které ze zabraného subjektu udělají identickou digitální fotografii.

V následující  pasáži  si  popíšeme funkce  a  parametry,  které  mají  dnešní  fotoaparáty.  Ne  všechny 
funkce a parametry běžný uživatel zná, jelikož v manuálech jsou popsány odborným a nelaickým 
způsobem, a člověk, který čte návod, tyto pasáže automaticky vynechává.

2 CCD je elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace. Uplatnění má například ve 
videokamerách, digitálních fotoaparátech, faxech, scannerech, čtečkách čárových kódů, ale i řadě vědeckých 
přístrojů, jakými jsou například astronomické dalekohledy (včetně například Hubbleova teleskopu). Zkratka 
CCD pochází z anglického Charge-Coupled Device, což v překladu znamená zařízení s vázanými náboji. 
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2.2.2 Funkce digitálních fotoaparátů 

V této části si popíšeme důležité funkce, které fotoaparát může mít a které by měly hrát rozhodující 
roli, když se uživatel rozhoduje, který přístroj zakoupit.

Expoziční režimy

Zkratka  PASM  vychází  z  počátečních  písmen  čtyř  základních  expozičních  režimů  AE  Program, 
Aperture prioriry, Shutter priority a Manual. 

• P označuje režim automatické expozice, kdy fotoaparát automaticky nastavuje čas expozice 
a clonu

• A je označení pro režim priority clony, kdy uživatel nastaví požadovanou clonu a fotoaparát 
dopočítá čas 

• S je označení režimu pro opak předchozího, kdy uživatel nastaví čas a fotoaparát dopočítá 
clonu

• M  označuje manuální režim, kde má uživatel plnou kontrolu nad nastavením expozičního 
času a clony. 

Poloautomatické  režimy  s  prioritou  času  nebo  clony  slouží  jako  kompromis  mezi  automatikou 
a  manuálem  v  případě,  kdy  fotograf  ví  přesně,  jaký  čas  nebo  clonu  potřebuje.  Například  při 
fotografování  rychlých  pohybů  uživatel  nastaví  krátký  čas  např.  1/1000s,  na  fotoaparátu  nechá 
nastavení  clony,  které  se  může  měnit  podle  míry  osvětlení.  Naopak  nastavení  dlouhého  času  je 
vhodné,  pokud chceme na fotografii  daný pohyb promítnout,  například světla  automobilů v noci 
apod..  Režim priority slouží k ovlivnění hloubky ostrosti, kdy s rostoucím clonovým číslem roste 
i hloubka ostrosti. 

• Automatický režim-  fotoaparát  nastavuje  veškeré  parametry jako je  čas,  clona,  citlivost, 
vyvážení bílé apod.. V takových případech pak nelze nastavit korekci automatické expozice 
apod.. 

• Scénický režim- tyto režimy mají v sobě uložené priority některých parametrů. Například v 
režimu sport je kladen důraz na krátký čas expozice, v režimu portrét je pak většinou vypnuto 
nebo sníženo doostřování a volí se malé clonové číslo proto, aby se dosáhlo rozostřeného 
pozadí. Režimy pláž, sníh nebo západ slunce  mají předdefinované vyvážení bílé pro správné 
podání barev. Ve scénických režimech jsou zpravidla nastaveny i ostřicí oblasti  a nelze je 
měnit. Je to tedy velmi užitečná pomůcka, ale za cenu určitých kompromisů.
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• Vyvážení bílé- u digitálních fotoaparátů je to velmi důležitý parametr hned po času expozice, 
cloně a citlivosti. Ovlivňuje barevné podání snímků, zejména pak bílé barvy, protože různé 
zdroje  světla  mají  různou  "teplotu  barev".  Jelikož  fotografování  je  pouze  zachytávání 
odraženého světla, je důležité vědět, jaké světlo na předměty dopadá. Může se pak velmi 
rychle stát, že při nastavení vyvážení bílé na žárovkové osvětlení budou snímky z prostředí, 
které bylo osvětleno slunečním zářením, modré atd.. Proto mají fotoaparáty vždy možnost 
aktivace automatického vyvážení bílé a více či méně předvoleb pro různé druhy osvětlení 
(slunce, zataženo, stín, žárovka, zářivka). V nejlepším případě mají i možnost manuálního 
měření vyvážení bílé, které se jednoduše provede pomocí čistě bílé nebo středně šedé (18%) 
plochy. Fotoaparáty bez této funkce jsou spíše ojedinělé. 

• Video sekvence- pořizování video sekvencí, většinou i  se zvukem, je chápáno jako velmi 
příjemná  výhoda  digitálního  fotoaparátu.  U  drtivé  většiny  digitálních  kompaktních 
fotoaparátů  a  EVF  zrcadlovek  se  s  možností  natáčení  video  sekvence  setkáme.  Pokud 
budeme chtít tuto funkci využívat, je dobré si hlídat několik základních parametrů mezi které 
patří:  rozlišení sekvence (většinou maximálně 640x480 bodů, výjimky poskytují  800x600 
bodů), frekvence snímání (většinou maximálně 30 snímků za sekundu, nejméně 10 snímků 
za sekundu), možnost ozvučení (většinou mono, ojediněle stereo, u levnějších modelů bez 
ozvučení)  a  délka nahrávání  (maximálně do zaplnění  karty,  minimálně 10 sekund).  Tyto 
parametry se mohou vyskytovat v různých kombinacích,  například vysoké rozlišení bude 
mít nízkou frekvenci a naopak nižší rozlišení ji bude mít vyšší. Důležitá je také maximální 
délka záznamu, která bývá omezená pouze kapacitou použité paměťové karty. Kvalita video 
sekvencí  z  většiny fotoaparátů  je  vhodná  pro  zdokumentování  nějaké  situace,  ale  nelze 
počítat  s  příliš  velkou kvalitou konkurující  kamerám.  Omezující  je  také slabá kvalita při 
horším osvětlení, kde si u některých modelů můžeme za cenu vysokého šumu nastavit větší 
citlivost. Také frekvence snímání snižuje kvalitu.

• Sekvenční snímání-  též nazývané jako sériové, kontinuální apod.. Jedná se o záznam série 
fotografií  v  rychlém sledu  za  sebou.  Opět  je  zde  několik  parametrů:  rozlišení,  frekvence 
a  maximální  počet  snímků.  Stejně  jako  u  video  sekvencí  se  tyto  parametry  navzájem 
ovlivňují.  V plném rozlišení  zpravidla  pořídíme  max  10  snímků  rychlostí  okolo  2  nebo 
3  snímků  za  sekundu.  Pokud  rezignujeme  na  požadavek  vysokého  rozlišení,  tak  některé 
přístroje umí vysokorychlostní série snímků v rozlišení např. 1280x960 rychlostí 10 snímků 
za sekundu. Kromě klasického snímání, ve kterém se série ukládá od momentu stisku spouště, 
existují  také  režimy,  u  kterých  se  uloží  posledních  X  snímků,  jež  byly  pořízeny  před 
uvolněním spouště.  Znamená  to  tedy,  že  můžeme  držet  spoušť  jak  dlouho  chceme  a  až 
nastane  vhodný  okamžik  na  zachycení,  spoušť  uvolníme  a  uloží  se  např.  posledních 
10 snímků. 

• Barevné  filtry-  nyní  se  dostáváme  k  parametrům,  které  jsou  již  nahraditelné  úpravou 
v počítači (v případě snímání do formátu RAW je možné na počítači měnit i vyvážení bílé). 
Jedním z  těchto  parametrů  jsou  barevné  filtry.  Naprostá  většina  přístrojů  má  k  dispozici 
fotografování v černobílém režimu. Dalším  je takzvaný filtr sepia, jenž je zřejmě druhým 
nejoblíbenějším, imitující staré fotografie s typicky žlutým nádechem. 
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• Redukce  šumu-  tento  parametr  někdy nenajdeme  ani  v  manuálu,  ani  v  menu  přístroje. 
Někteří výrobci používají silné softwarové redukce digitálního šumu na vysokých citlivostech 
bez možnosti jejich vypnutí. Ojediněle nalezneme v manuálech časy expozice, při kterých se 
redukce aktivuje. Její  účinky se mohou velmi lišit, od jemných zásahů až po velmi hrubé 
zásahy ovlivňující kresbu a detaily. 

• Digitální a optický zoom-  jedná se o kombinaci  optického a digitálního zoomu. Optický 
zoom  je  zajišťován  pohybem  čoček  v  objektivu  a  nijak  neovlivňuje  rozlišení  snímku. 
Digitální  zoom není  nic  jiného,  než  oříznutí  snímku  na  menší  rozlišení,  takže  objekt  na 
displeji vypadá zdánlivě větší, ale je pro jeho vykreslení ve skutečnosti použit stejný počet 
bodů.  Druhou  variantou  je  oříznutí  snímku  a  následnou  interpolací  (matematickým 
dopočítáním pomocí sousedních bodů) zvětšení rozlišení na původní hodnotu. Všechno to 
jsou opět úpravy proveditelné na počítači, většinou s lepším výsledkem. Doporučujeme tedy 
sledovat hlavně hodnotu optického zoomu. 

• Stabilizátor obrazu-  je funkce kterou jsou vybaveny některé přístroje, je schopen do jisté 
míry zabránit  rozostření  snímků.  Je to velmi  dobrý pomocník,  ale ani  zdaleka neplatí,  že 
zachrání každou situaci a nebo že by s přístrojem bez stabilizátoru nebylo možné pořídit ostrý 
snímek. Použití stabilizátoru je vhodné například při fotografování dlouhým ohniskem zoomu 
nebo při horším světle. Hodí se především na statické záběry, protože pro zachycení pohybu 
je zapotřebí krátkých expozičních časů a ty mohou být použity jen při dobrých světelných 
podmínkách. Pro některé typy záběrů je tedy stabilizátor naprosto zbytečný.

• Redukce červených očí a elektronický blesk- tyto funkce se vyskytují zřídka, ale pomáhají 
zejména  uživatelům,  kteří  ještě  tolik  neovládají  úpravy na  počítači.  Softwarová  redukce 
červených očí  je  procedura,  která  vyhledá  dvě  sousední  oblasti  s  červenou barvou,  které 
považuje za oči, a vyplní je černou barvou. Metoda je to jednoduchá a také překvapivě velmi 
spolehlivá. Ještě před úpravou přístroj označí vybrané oblasti a uživatel má možnost potvrdit, 
že se jedná o oči. Druhou funkcí, která se vyskytuje jen velmi ojediněle, je elektronický blesk 
(též  digitální  blesk),  který  bez  použití  skutečného  záblesku  zesvětlí  tmavé části  snímku 
a zlepší tak detaily v těchto místech. 

• Audio záznam- možnost fotoaparátu ukládat zvukový záznam, popřípadě přidávat zvukový 
záznam k již pořízeným fotografiím.

• TV  výstup-  možnost  propojení  fotoaparátu  s  televizorem  a  monitorem,  jenž  umožňuje 
sledování snímků a video sekvencí na obrazovce. Toto se hodí pro prezentace snímků bez 
použití PC, například  na dovolené,  na návštěvě u přátel,  kdy je nevhodné používat jejich 
PC.

• USB mode- USB rozhraní umožňuje snadné propojení fotoaparátu s počítačem a tiskárnou. 
Za pomoci USB rozhraní se stahují fotografie do zařízení PC. V současné  době se využívá 
přímé  tisknutí  fotografií  z  paměti  karty  fotoaparátu  a  to  pomocí  protokolu  PictBr,  který 
naváže  komunikaci  mezi  Externí  tiskárnou  a  fotoaparátem.  Samozřejmostí  je,  že  daná 
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zařízení tento protokol podporují.

2.2.3 Parametry digitálních fotoaparátů

• Kategorie fotoaparátu- digitální aparáty se dělí podle rozlišení snímacího senzoru, které se 
udává v megapixelech. Fotoaparát s vyšším rozlišením zaznamená více detailů a umožní tisk 
fotografií ve větším formátu. 

• Rozměry fotoaparátu- jak už sám od sebe název napovídá, jedná se o rozměry fotoaparátu, 
zadané třemi čísly a x b x  c. Stejně  jako u běžných spotřebičů jsou i rozměry fotoaparátu, 
jakožto trojrozměrného předmětu, zadané třemi hodnotami, a a b jsou rozměry délky a výšky, 
hodnota c je šířka fotoaparátu.

• Hledáček-  část  fotoaparátu,  díky  níž  vidíte  fotografovanou  scénu.  Optický  hledáček 
zobrazuje fotografovanou scénu, která se objeví na snímku. Elektronický hledáček je tvořen 
malým LCD displejem,  který  zobrazuje  to,  co  vidí  objektiv.  V technických parametrech, 
můžete mít zadáno:
bez hledáčku- tudíž funkci hledáčku zcela přebírá LCD panel

• průhledový hledáček- což není nic jednoduššího, než-li soustava čoček, která slouží 
pro rámcový náhled na fotografii, neleží ve stejné ose jako objektiv, tudíž nevidíte 
zcela to, co bude výsledná fotografie

• TTL hledáček s matnicí- jedná se o klasický hledáček, který známe z analogových 
jednookých zrcadlovek, jedná se bezesporu o nejlepší variantu hledáčku z hlediska 
fotografování

• digitální hledáček- jednoduše řečeno jedná se o zmenšeninu obrazu, co vidíte na LCD 
panelu- vidíte zde naprosto stejný obraz jako na panelu i se všemi ostatními údaji 
(zapnutí blesku, režim apod.)

• Rozlišení  snímače- počet  obrazových  bodů,  které  obsahuje  popisovaný  snímač,  což  je 
násobek počtu  bodů na  šířku  a  výšku snímače.  Logicky je  zřejmé,  že  čím více  je  bodů 
k dispozici, tím kvalitnější a přesnější je obrazová informace. Pokud máme v úmyslu někdy 
v  budoucnu  fotografie  zvětšovat,  měli  bychom věnovat  tomuto  parametru  vysokou  míru 
pozornosti. Rozlišení snímače se udává v jednotkách Mpx (mega pixel) v rozmezí od 3Mpx - 
10Mpx. 

• Typ  snímače-  snímací  čip  je  to,  co  snímá  obraz  za  objektivem digitálního  fotoaparátu. 
V podstatě se setkáte s CCD či CMOS čipy. Rozdíly jsou pouze technického charakteru, pro 
uživatele takřka nepodstatné.
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• Citlivost snímače-  v podstatě se jedná o stejnou citlivost,  jakou nalezneme u klasických 
analogových fotoaparátů.  Nejčastěji  máme  k  dispozici  80,  100,  200,  400,  800,  1600 
citlivost ISO, volíme vyšší citlivost tehdy, když máme na scéně méně světla. 

• Objektiv- jedná se o jednu z nejdůležitějších části fotoaparátu. Při koupi fotoaparátu se jistě 
setkáte s velkým problémem,  jímž  jsou lomítka, písmeno f či čísla, která jsou ve tvaru 1,8 či 
2,8. Jsou to pouze zkratky,  které nám napovídají o charakteristických vlastnostech daného 
objektivu. Značí se ve tvaru a / f  b.

• Ohnisková vzdálenost   a- je pomyslná vzdálenost za objektivem, ve které objektiv vykreslí 
ostrý obraz, nacházející se teoreticky v nekonečné vzdálenosti. Obecně platí pravidlo:  čím 
kratší  ohnisková  vzdálenost,  tím  větší  úhel  záběru  a  naopak.  Ohnisková  vzdálenost  je 
u většiny fotoaparátu plynně měnitelná a posléze takovému objektivu říkáme transfokátor 
nebo zoom. Ohniskové vzdálenosti v praxi :
• 20 mm– velmi širokoúhlý záběr (94°), ideální např. na krajinné celky
• 28 mm– běžný širokoúhlý záběr (75°), např. pro snímání v interiérech
• 35 mm– středně široké až normální ohnisko (63°), běžné fotografování
• 50 mm– tzv. základní objektiv (46°), běžné fotografování s důrazem na minimální  

sférické zkreslení
• 80–100 mm– tzv. krátké teleobjektivy (30–24°)
• 135 mm– klasické „portrétní sklo“ (18°)
• 180–200 mm– střední teleobjektivy (cca 12–14°)
• 300 mm a více– teleobjektivy (od 8°)

b-  minimální hodnota clonového čísla. Clona je zařízení (otvor, který se dá podle potřeby 
měnit), které reguluje množství světla procházející objektivem fotoaparátu. Velikost clony se 
udává  pomocí  clonového  čísla,  které  je  dáno  vztahem  f-ohnisková  vzdálenost 
objektivu/průměr otvoru clony neboli,  čím větší  otvor,  tím menší  clonové číslo.  Jistě jste 
zaslechli hantýrku fotografů, kteří v zápalu emocí používají výrazy „ fotil jsem to na plnou 
díru“, nemyslí tím nic jiného, než-li to, že fotografoval při nejmenší hodnotě clonového čísla. 
Clonová čísla tvoří typickou stupnici 1.0, 1.4, 2.0,2.8, 4.0, 5.6, 8,11,16,22. 

• Materiál  těla přístroje-  tento parametr  je  velice často zákazníky hodnocen a  při  tom je 
z funkčního hlediska v podstatě naprosto zanedbatelný. Rozdíl mezi kovovým a plastovým 
přístrojem rozhodně není  v  odolnosti  (jak si  mnozí  myslí),  ale  pouze v designu.  Kovové 
přístroje někdy vypadají velmi elegantně, ale zákazník si tento efekt zaplatí.
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2.3 Fotoaparát Panasonic řady LUMIX FX7

Malý plně automatický  kovový digitální fotoaparát  s čipem 5.45 Mpix a s   maximálním  rozlišením 
2560 x 1920 pix. Fotoaparát je osazen vysoce kvalitním objektivem LEICA DC  VARIO-ELMARIT 
doplněným o optický stabilizátor obrazu Mega Image. Stabilizátor pracující ve dvou režimech, to vše 
s  3x  optickým  zoomem.  Snímky  se  ukládají  na  paměťové  karty  SecureData  nebo  Multimedia. 
Napájení  je  řešeno  pomocí  Li-Ion  akumulátoru,  který  je  spolu  s  nabíječkou  součástí  balení.  Za 
zmínku  též  stojí  velký  6.2  cm  LCD  s  rozlišením  114  kpix.  Novinkou  je  vylepšený  systém 
zpracovávání záběrů - Venus Engine II, který např. inteligentně potlačuje šum v tmavých místech 
záběru bez jasového poškození míst světlých. Celkově se jedná o velmi vydařený model.
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Kapitola 3

Simulátor a trenažér fotoaparátu LUMIX FX7
V této kapitole si představíme trenažér a  simulátor fotoaparátu firmy Panasonic řady LUMIX FX7. 
Cílem vytvoření  tohoto simulátoru je seznámení potenciálního uživatele s  funkcemi  a možnostmi 
focení,  které  tento  fotoaparát  poskytuje.  Vytvořený  simulátor  je  také  určen  k  názorné  výuce  na 
univerzitě  třetího  věku.  Budoucí  vytváření  obdobných  simulátorů  by  usnadnilo  zájemcům 
o fotoaparáty rozhodování, jaký fotoaparát koupit, jelikož by si mohli z pohodlí domova vyzkoušet, 
jak  daný  fotoaparát  funguje,  jak  se  ovládá  a  jaké  má  schopnosti.  Často  kupující  dává  na  rady 
a doporučení prodejce aniž ví, zda prodávající má široký přehled o sortimentu z oblasti fotoaparátů 
a nebo je zaměřen pouze na jistý okruh značek, které  doporučuje a podporuje. Odpadl by také stres 
a hektičnost, které vznikají v obchodech při rychlém rozhodování, který přístroj zvolit. 

3.1 Vývoj simulátoru

V této části  si  naznačíme a popíšeme prvotní požadavky a výsledný postup při  vývoji  simulátoru 
k  danému  fotoaparátu.  Také  si  popíšeme  zvolené  vývojové  prostředí  a  skriptovací  jazyk 
ActionScript 3.0. Poslední popis zaměříme na vlastní tvorbu aplikace.

   3.1.1 Zadání 

Kladeným  požadavkem  na  tento  simulátor  bylo  sestavení programu  pro  prezentaci  názorných 
fotografií, kterými bude možno demonstrovat, jaké možnosti poskytuje digitální fotoaparát Panasonic 
v  režimu  "Prohlížení"3.  Bylo  potřeba  vytvořit  fotografie,  včetně  odpovídajícího  popisu  displeje 
fotoaparátu,  a  to  ve  vhodném  formátu.  Další  částí  zadání  bylo  vytvořit  podobně  program  pro 
prezentaci názorných fotografií v režimu "Fotografování", opět včetně ikon displeje fotoaparátu a ve 
vhodném formátu.  Posledním požadavkem bylo  navrhnout  a  implementovat  program,  který bude 
simulovat chování fotoaparátu v režimu "Fotografování" a který bude sloužit jako trenažér. 

3 Fotoaparát Lumix FX7 má tento režim nazván režim PLAY. V manuálech i v simulátoru používám pro 
popsání režimu výraz PLAY.
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3.1.2 Vlastní rozšíření

Požadavky na simulátor jsem rozšířil  o možnost testování  funkcí  a nastavení fotoaparátu v menu 
režimu  „Prohlížení“  a  v  menu  režimu  „Normální  režim“.  Tyto  funkce  a  nastavení  jsem doplnil 
o zvukové nahrávky a k nim pořídil názorná videa, která uživatele seznamují s podrobným návodem, 
jak a  co ve zvoleném režimu je možné nastavovat. Tímto jsem chtěl docílit co nejlepšího porozumění 
při ovládání fotoaparátu, rovněž jsem chtěl ukázat, jaké funkce a nastavení daný fotoaparát poskytuje. 
Domnívám se,  že  toto  je  nejdůležitější  kritérium pro  výběr  fotoaparátu,   tudíž  jsem do  vývoje 
simulátoru toto rozšíření zavedl.

3.1.3 Hlavní požadavky na simulátor

Zvolil  jsem  několik  hlavních  požadavků,  na  které  jsem  kladl  veliký  důraz  při  vývoji  tohoto 
simulátoru. Myslím si, že tyto požadavky jsou velice důležité a  také určující. Ovlivní totiž uživatelův 
zájem o užití této aplikace. 

• Přehlednost je  nejdůležitější  požadavek,  na  který  jsem  se  snažil  soustředit  při  vývoji 
simulátoru.  Přehlednost  v  aplikaci  jsem se  pokoušel  docílit  použitím vhodného množství 
textu při popisování jednotlivých režimů a funkcí. Jednotlivé zobrazované texty jako „Popis 
režimu“  a  „Nápověda“  lze  dodatečně  vypnout  uživatelem  aplikace,  aby  vynikla  vlastní 
simulace aparátu. Barvy textur a pozadí jsou jistě také jedním z podstatných bodů pro splnění 
tohoto požadavku.  Barva pozadí  je  volena v odstínu žlutá,  aby šedočerný fotoaparát  plně 
vynikl a uživatel se soustředil  právě na fotoaparát a okolí neodvádělo jeho pozornost. 

• Názornost  je  zajisté  nutná  vlastnost  programu,  která  neodmyslitelně  patří  ke  správnému 
pochopení funkčnosti fotoaparátu. Zvolená fotografie fotoaparátu, jakožto funkční prostředek 
pro  uživatele,  je  reálná,  takže  uživateli  přináší  stoprocentní  identičnost  s  reálným 
fotoaparátem. Zobrazované fotografie jsou také pořízené popisovaným fotoaparátem, tudíž 
jsou přesně vypovídající a totožné s fotoaparátem LUMIX FX7.

• Srozumitelnost je další požadavek, který jsem zohlednil ve své aplikaci. Na srozumitelnost 
jsem  dbal  především  při  vytváření  textů,  které  se  zobrazují  v  jednotlivých  režimech. 
V popisujících textech jsem vynechal podrobné nastavení a detaily, které jsou důležité pouze 
pro profesionálního fotografa a ne pro budoucí uživatele této aplikace. 
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3.1.4 Volba vývojového prostředí 

Volba vývojového prostředí  a  příslušného programovacího jazyka  závisela  na  několika  faktorech. 
Bylo nutno vytvořit aplikaci, která bude lehce spustitelná a ovladatelná pro osoby, které nejsou zdatné 
v náročné práci na počítači. Také spuštění a použití na internetu bylo zdůrazňováno za velmi pozitivní 
vlastnost,  kterou  by  aplikace  měla  mít.  Vybíral  jsem  mezi  dvěma  programovacími  jazyky  a  to 
Jazyk C++ a Flash. Nyní si popíšeme jednotlivé výhody a nevýhody každého z nich.

• Jazyk C++ a s ním použití knihoven pro openGL jsem uvažoval jako první nástroj pro tvorbu 
aplikace.  Tyto  knihovny  umožňují  tvorbu  3D  objektů.  Byla  by  to  efektivně  vytvořená 
aplikace s 3D modelem, která by obstojně splňovala požadavky zadání této bakalářské práce 
z pohledu obsluhy a ztotožnění s realitou. Nevýhodou tohoto postupu by bylo nutné stažení 
výsledné  aplikace  na  pevný  disk  počítače  zákazníka,  což  nesplňuje  podmínky snadného 
spouštění. Ne vždy počítač obsahuje potřebné knihovny pro funkci takto vytvořené aplikace. 
Následovala by nesnadná instalace chybějících balíčků a knihoven. Tím by se zkomplikovala 
celková obsluha zařízení. Také by se zkomplikovala situace, když by uživatel chtěl vyzkoušet 
více  simulačních  programů.  Představa,  že  by každý  z  nich  měl  instalovat,  není  nikterak 
lákavá. Při zvážení kladů a záporů jsem tuto možnost vytvářet aplikace pomocí jazyka C++ 
zamítl.

• Flash s  využitím  skriptovacího  jazyka  ActionScript  3.0 bylo  dalším  pomyšlením  nad 
možným vývojovým prostředím. Vývoj pomocí tohoto nástroje by uživateli přinesl snadné 
spouštění  z  internetu,  bez  žádné  instalace  požadovaných  balíčků,  pouze  nainstalováním 
zásuvného  modulu.  Tyto  aplikace  fungují  ve  všech  hlavních  prohlížečích bez  známých 
problémů. Aplikace vytvářené pomocí tohoto nástroje jsou přehledné, jednoduché, nenáročné 
a snadno ovladatelné. Po zvážení jsem použití tohoto vývojového prostředku považoval za 
vyhovující. 

3.2 Flash a ActionScript

Pro vývoj aplikace jsem zvolil programovací jazyk Flash, použil jsem produkt od firmy Adobe, a to 
produkt  Adobe  Flash Professional CS4. Jedná se o produkt, který není na naší fakultě podporován 
zakoupenou licencí, a tudíž jsem musel využít  časově omezenou verzi tohoto produktu. Na vývoj 
aplikace jsem měl třicetidenní zkušební lhůtu. Tento hraniční čas byl klíčový pro můj návrh a vývoj 
aplikace. Z tohoto plyne, že za tuto zkušební dobu nelze vytvořit převratnou aplikaci, která je rozsáhlá 
a  popisuje  všechny  možnosti  fotoaparátu,  nýbrž  se  za  tuto  dobu  daly  splnit  a  popsat  základní 
požadavky bakalářské  práce.  I  přes  zmíněné  omezení  jsem zvolil  právě  toto  vývojové  prostředí. 
Vývojové prostředí CS44 je uvedeno na obrázku 3.1.

4 Zkratka pro  Adobe Flash Professional CS4
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                                Obrázek 3.1   Vývojové prostředí Adobe Flash Professional CS4

Nyní si  popíšeme základní části  Adobe Flash Professional CS4.  Vytvořená spustitelná aplikace se 
ukládá ve formátu jménosouboru.SWF, zdrojový kód se vytvoří ve formátu jménosouboru.FLA. Flash 
aplikace fungují na principu výměny snímku za jiný v časovém intervalu. Tím navozují pozorovateli 
pocit  běžícího videa.  Jednotlivé snímky se umísťují  na scénu aplikace.  Do časové osy vkládáme 
jednotlivé  snímky,  které  lze  ovládat  pomocí  skriptovacího  jazyka  ActionScript. Skriptovací jazyk 
ActionScript nabízí  obdobné  schopnosti  jako  standardní  programovací  jazyky.  Hlavním  účelem 
a  použitím  je  řízení  simulace,  ke  kterému  je  přizpůsoben.  Ovládání  animace  je  konstruováno 
vyvoláváním událostí  na  příkazy uživatele.  Příkazy,  které  vkládá  programátor,  slouží  pro  vnitřní 
ovládání simulace, reagující na události vyvolané uživatelem, například kliknutím myši na tlačítko 
obsahující aplikace
.
Základní příkazy, které způsobují přechod mezi jednotlivými snímky, zastavení nebo spuštění obsahu 
snímku jsou následující:

• play();  - tento příkaz spustí simulaci na aktuálním snímku a zastaví simulaci až narazí na 
příkaz stop(); 

• stop(); - použitím tohoto příkazu zastavíme  animaci na aktuálním snímku

• gotoAndPlay(3); - tímto příkazem se posuneme na snímek číslo 3

Pomocí příkazu  Insert  New Symbol  můžeme do aplikace vložit  jeden ze tří  nabízených symbolů. 
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Movie Clip, Button, Graphic jsou druhy symbolů, které se liší budoucím použitím. Movie Clip slouží 
pro vytváření  videí  pro následné vkládání  na scénu.  Využitím symbolu  Button  můžeme vložit  do 
aplikace  symbol,  který  bude  aktivní  na  podněty  uživatele.  Symbol  Graphic slouží  pro  vkládání 
obrázků.

3.3 Aplikace  

V této části si popíšeme, jakým způsobem jsem vyvíjel aplikaci „Simulátor a trenažér fotoaparátu 
Panasonic  řady  Lumix  FX7“.  Popíšeme  si  počáteční  návrh  simulátoru,  jakým  způsobem  je 
koncipován, jaké možnosti a funkce uživateli nabízí a jakým způsobem je řešeno ovládání fotoaparátu 
jako funkční rozhraní pro uživatele aplikace.

3.3.1 Návrh aplikace 

Návrhem aplikace jsem zahájil celkovou tvorbu mé bakalářské práce. Největší důraz jsem na počátku 
kladl na návrh vzhledu aplikace, jelikož považuji tuto vlastnost za klíčový bod. Jelikož v požadavcích 
je, že tento simulátor bude sloužit i pro výuku na univerzitě třetího věku, musel jsem brát tento potaz 
na vědomí a podřídit  tomu celkový návrh a vývoj  aplikace.  Zvolil  jsem co možná nejjednodušší 
prostředí  bez zbytečných efektů.  Při  volbě barvy pozadí  jsem zvažoval mezi  dvěma odstíny,  a to 
kovově šedou a odstíny žluté. Po konzultaci s  Doc. Ing. Jiřím Kunovským, CSc. jsem zvolil barvu 
v odstínech žluté. 

Dalším bodem návrhu bylo pořízení snímků, které zachycují a zobrazují chování fotoaparátu. Tyto 
snímky jsem pořídil na zapůjčené technice na naší fakultě za pomoci Mgr. Jany Skokanové. Jako 
nejvhodnější metoda se jevila nahrání videa činnosti fotoaparátu pomocí Video OUT výstupu. Bylo 
zapotřebí znát dokonale funkce fotoaparátu, aby při nahrávání byly zachyceny všechny možné stavy. 
Ze vzniklého videa jsem musel pomocí programu získat snímky, které slouží uživateli pro znázornění 
činnosti  fotoaparátu.  Ukázka  výsledného  snímku  je  na  obrázku  3.2.  Jelikož  tato  práce  pohltila 
značnou  část  vymezené  doby pro  přípravu  bakalářské  práce,  nejsou  v  aplikaci  naprogramovány 
všechny režimy, které fotoaparát poskytuje. 

Následoval  návrh  fotoaparátu.  Jako  nejvhodnější  metodou  se  jevilo  vyfotit  fotoaparát  jiným 
fotoaparátem a použít výsledný snímek jakožto maketu. Sice se může zdát, že toto provedení nebude 
vhodné a vytvořené snímky nebudou zapadat do konceptu aplikace, ale po úpravách a po oříznutí 
fotografie  jsem  dostal  srovnatelnou  kopii  se  skutečným  fotoaparátem.  Vše  bylo  připraveno  pro 
zahájení tvorby vlastní aplikace. 
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     Obrázek 3.2 Snímek v režimu „Normální režim“

3.3.2 Vzhled aplikace

Aplikaci jsem navrhoval jakožto stylově a barevně sjednocený celek snímků. Názvy tlačítek  jsou 
nadepsány jednoznačně, aby uživatel nemusel přemýšlet, co je daným tlačítkem míněno. Jednotlivé 
texty  jsou  psány  heslovitě,  bez  složitých  a  zdlouhavých  souvětí,  aby  uživateli  naznačily  hlavní 
podstatu a smysl, nikoliv, aby uživateli spletly mysl spoustu zbytečných a nejasných detailů, které by 
ztěžovaly pochopení. Aplikaci jsem rozdělil do tří základních funkčních snímků.

• Navigační  snímek je  úvodní  snímek,  na  němž  jsou  nám nabídnuty  jednotlivé  možnosti 
aplikace. První možnost je spuštění simulace fotoaparátu. Volbou dalších možností můžeme 
získat  potřebné  informace  k  ovládání  programu,  instrukce  o  postupu  při  prvním použití 
fotoaparátu  a  informace  obsahující  návod  na  ovládání  simulátoru.  Navigační  snímek  je 
zobrazen na obrázku 3.3.

 
          Obrázek 3.3  Navigační snímek obrazovky simulátoru
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• Simulační snímek nám nabízí možnost vyzkoušet a otestovat jednotlivé funkce fotoaparátu. 
Na tomto snímku dochází ke komunikaci mezi uživatelem a obslužnými funkcemi aplikace. 
Podle toho, které tlačítko stiskneme se vykoná příslušná funkce, která vyhodnocuje stavy. 
Podle konkrétních stisků dochází k jednotlivému načítání externě uložených snímků režimů 
a snímků funkcí fotoaparátu. Simulační snímek je uveden na obrázku 3.4.

Obrázek 3.4 Simulační snímek obrazovky simulátoru

• Informační  snímky nám  podávají  potřebné  informace  jak  správně  obsluhovat  aplikaci 
a  fotoaparát.  Ze snímku „O fotoaparátu“ uvedeného na  obrázku 3.5,  se  dozvíme veškeré 
parametry fotoaparátu. Na snímku „Před prvním použitím fotoaparátu“ uvedeném na obrázku 
3.6 se naučíme, jak postupovat při prvním použití fotoaparátu. Na snímku „Návod použití 
simulátoru“ uvedeném na obrázku 3.7 je zachyceno, jak správně používat aplikaci.
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 Obrázek 3.5 Snímek obrazovky simulátoru „O Fotoaparátu“

Obrázek 3.6 Snímek obrazovky simulátoru „Před prvním použitím“
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        Obrázek 3.7 Snímek obrazovky simulátoru „Návod použití simulátoru“

3.3.3 Funkce aplikace

V této části si popíšeme, co vše nám aplikace poskytuje a jaké máme možnosti při jejím používání. 
Jak už jsem zmínil  v předcházejících částech bakalářské práce,  aplikace čeká dokud nestiskneme 
nějaké tlačítko na fotoaparátu, aby se vykonala přiřazená funkce a načetl se odpovídající snímek LCD 
monitoru  fotoaparátu.  Jak  vidíme  na  obrázku  3.4,  aplikace  nám umožňuje  zobrazení  nebo skrytí 
horního  panelu  fotoaparátu,  zobrazuje  popis  režimu  a  v  pravém dolním rohu  formou  nápovědy 
ukazuje, jak funguje konkrétní tlačítko v aktuálním stavu. V panelu „Režimy fotoaparátu“ přepínáme 
mezi šesti  režimy,  které nám nabízí fotoaparát.  Fotoaparát Lumix FX7 obsahuje v oblasti  spouště 
kolečko, na kterém jsou vyobrazeny  ikony stavů. Jelikož by bylo velice těžké nasimulovat otáčení 
tohoto kolečka, volil jsem raději metodu tlačítek, kde si výběrem tlačítka zvolíme požadovaný režim. 
Po zvolení se načte úvodní obrázek režimu, který je nehybný a imituje zaostřený objekt. Při zvolené 
volbě „Zobrazit horní panel fotoaparátu“ se načte pohled na horní panel fotoaparátu, který odpovídá 
skutečnému  stavu.  Volbou  tlačítka  ON/OFF  na  horním  panelu  se  vypne  nebo  zapne  fotoaparát 
a nastavení simulátoru se uvede do počátečních stavů. Nyní se podíváme blíže na programovou část 
aplikace.
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Základ  programu  je  tvořen  několika  posluchači  událostí,  které  čekají  na  náš  podnět.  Po  zvolení 
některého  z  tlačítek  je  vyvolána  příslušná  událost  MouseEvent.CLICK a  je  následně  vykonána 
obslužná funkce. Všechny tlačítka jsou instancí jednoho ze tří vytvořených tlačítek s názvem bt1, bt2 
nebo bt3. Jednotlivým instancím tlačítek jsou přiřazeny následující konstruktory:

• Konstruktory instancí jednotlivých tlačítek pro změnu režimu
btk1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btk1Listener);
btk2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btk2Listener);

  btk3.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btk3Listener);
  btk4.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btk4Listener);
  btk5.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btk5Listener); 
  btk6.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btk6Listener);

• Konstruktory instancí tlačítek obsluhující  tlačítka fotoaparátu
   btnaho.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btnahoListener);
   btdolu.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btdoluListener);
   btleva.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btlevaListener);
   btprav.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btpravListener);
   btmenu.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btmenuListener);
   btdisp.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btdispListener);
   btkos.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btkosListener);
   bton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btonListener);

• Konstruktory instancí tlačítek sloužící pro navigaci po aplikaci
   bt11.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bt11Listener);
   bt18.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bt18Listener);
   napoveda3.addEventListener(MouseEvent.CLICK, napoveda3Listener);
   popis5.addEventListener(MouseEvent.CLICK, popis5Listener);

• Konstruktory  přiřazené  instancím  RadioButton zobrazující/skrývající  vrchní  panel 
fotoaparátu

   rb1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, rb1Listener);
   rb2.addEventListener(MouseEvent.CLICK, rb2Listener);

Nyní si podrobně rozebereme funkci, která obsluhuje událost  MouseEvent.CLICK a to stisk tlačítka 
myši na ikonu KOŠ obsahující maketa fotoaparátu. Zdrojový kód funkce je uvedený na konci této 
podkapitoly.  Každá  obslužná  funkce  přiřazená  jednotlivým  tlačítkům  nejprve  obsahuje  zjištění, 
v  jakém  režimu  se  fotoaparát  nachází,  jelikož  v  každém  režimu  se  dané  tlačítko  chová  jinak. 
K uchovávání tohoto stavu slouží proměnná i_stav, která může nabývat sedmi hodnot. 
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• Hodnota 0 slouží k detekování, že je fotoaparát je vypnutý. Všechna tlačítka fotoaparátu jsou 
deaktivována a je možné fotoaparát  pouze zapnout  tlačítkem ON/OFF. Na LCD monitoru 
fotoaparátu je zobrazena černá obrazovka. V režimu nelze vypnout zobrazení horního panelu 
fotoaparátu, jelikož by se zamezilo zapnutí fotoaparátu.

• Hodnota 1 určuje stav „Normální režim“ fotoaparátu. Tento režim je naprogramován v celé 
funkční  šíři  a  tvoří  nejrozsáhlejší  část  programu.  Naprogramovány jsou  veškerá  tlačítka 
obsahující zadní část fotoaparátu. Tlačítka stabilizátor focení, zoom a spoušť jsou vynechána 
z důvodu nepodstatnosti a nezajímavosti. Naprogramovaná jsou i obě menu, jaké „Normální 
režim“ poskytuje. V menu se mezi jednotlivými funkcemi pohybujeme tlačítky nahoru a dolu. 
Tlačítkem  doprava  zvolíme  danou  funkci  a  spustíme  nahranou  zvukovou  stopu 
s doprovodným videem, která znázorňuje a popisuje základní myšlenku funkce.

• Hodnota 2, 3 a 5 definuje „Jednoduchý režim“, „Makro režim“ a „Video režim “. Tyto tři 
režimy  kromě  úvodních  obrazovek  neobsahují  žádné  možnosti  nastavování.  V  těchto 
režimech mají fotoaparáty výrobcem předdefinovány parametry, které se využijí při zvoleném 
režimu.

• Hodnota 4 určuje stav „Scénický režim“, kde jsou naprogramována obě menu a to menu 
nastavení  scény a  menu  nastavení  fotoaparátu.  K  funkcím z  obou  menu  jsou  vytvořena 
namluvená videa. 

• Hodnota 6 odpovídá režimu „Play“, ve kterém opět můžeme nalézt detailně nahraná videa se 
zvukovou stopou k funkcím z menu úpravy fotografií a z menu nastavení fotoaparátu.

Následně zjišťujeme stav,  ve kterém se nacházíme. Můžeme být v situaci, kdy nastavujeme blesk, 
volíme  samospoušť  nebo  si  přehráváme  pořízené  snímky.  Tento  stav  je  v  programu  uchováván 
v proměnné p_proh, která je typu boolean. Následně se můžeme nacházet v menu úpravy fotografií 
nebo  v  menu  nastavení  fotografování.  Jestliže  se  nacházíme  v  této  pozici,  proměnná  p_menu je 
nastavena na hodnotu  true.  Stav,  kdy se nacházíme v menu nastavení,  je  uchováván v proměnné 
p_nast. Při splnění různých podmínek se vykoná určitá inkrementace nebo dekrementace proměnných 
a do proměnné request se uloží odpovídající snímek. Nakonec se vyvolá funkce vykreslení snímku, 
která externě načtený snímek vloží do MovieClipu umístěného v ploše LCD monitoru.

3.3.4 Problémy s pořizováním snímků

Hlavní  problém nastal  při  zahájení  snímání  videa  v  režimech  focení.  Ukázalo  se,  že  fotoaparát 
neposílá  požadovaná  data  zachycující  aktuální  zobrazení  ikon  LCD monitoru  fotoaparátu,  nýbrž 
posílá výstup s černou plochou. Nejprve jsme usoudili, že vada bude v nastavení aparátu, a tudíž jsem 
se odebral k počítači s internetem, abych zjistit řešení nastalého problému. Po hledání jsem našel, 
že  námi  pořízené  „černé  video“  je  správné,  chyba  není  na  straně  fotoaparátu,  jelikož  fotoaparát 
v těchto režimech neposílá aktuální data na výstup. Problém jsme vyřešili  pomocí kamery,  kterou 
jsme snímali fotoaparát, na kterém jsem simuloval chod fotoaparátu. Ze vzniklého videa jsem pořídil 
snímky, které neodpovídaly mým požadavkům. Nastala situace, kde jsem se rozhodoval, zda použít 
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snímky, které jsou křivé, barevně nehezké a které celkově nepůsobí dobře. Ukázka snímku je uvedena 
na  obrázku 3.8. Tuto volbu jsem zamítl  a zvolil  jsem metodu ruční  vytváření  snímků,  které jsou 
totožné  s  realitou.  Nejprve  jsem zvolil  černý  rámeček kolem vytvářeného snímku.  Podle  funkce 
snímku  jsem zvolil  odpovídající  pozadí.  Poté  už  zbývalo  oříznutí  ikon  z  již  pořízených  snímků 
a vložit je do nově vytvářených. Ukázka snímku je uvedena na obrázku 3.9.

Obrázek 3.8  Ukázka zkoseného snímku pořízeného videokamerou

Obrázek 3.9  Ukázka nově vzniklých snímků
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// ******************************************************************
// ********** tlačítko KOŠ  *****************************************
// ******************************************************************
function btkosListener(event:MouseEvent):void {

if (i_stav==1) {
if (p_proh) {

i_kos++;
if (i_kos==4) {

i_kos=1;
}
foceni();

}
}

if (i_stav==6) {
if (p_proh) {

i_kos++;
switch (i_kos) {

case 1 :
request=new URLRequest("Obrazky/d1.JPG");
break;

case 2 :
request=new URLRequest("Obrazky/d2.JPG");
break;

case 3 :
request=new URLRequest("Obrazky/1_2.JPG");
break;

}
if (i_kos==3) {

i_kos=0;
}
vykresli(this.tg1,request);

}
if (p_menu||p_nast) {

p_menu=false;
p_nast=false;
p_proh=true;
request=new URLRequest("Obrazky/1_2.JPG");
vykresli(this.tg1,request);

}// if     p_menu 
}// if   i_stav

}
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3.4 Testování aplikace 

Testováním aplikace jsem zjistil chyby a nedostatky, které aplikace obsahovala. Testování aplikace 
jsem  prováděl  za  pomocí  dvou  různých  skupin  rozdělených  podle  věku.  Kategorie  do  50  let 
a kategorie nad 50 let. V každé kategorii  jsem testoval aplikaci s osmi členy,  kteří  nejprve plnily 
úkoly,  které jsem jim uvedl  do požadavku testu.  Další  části  testu bylo náhodné klikání  na  různá 
tlačítka aplikace a tím testování stability aplikace. Test obsahoval následující úkoly:

• Spusťte aplikaci SimulatorLumixFX7
• Spusťte simulaci fotoaparátu
• Zobrazte horní panel fotoaparátu
• Skryjte „Nápovědu“
• Vypněte fotoaparát
• Zjistěte parametry fotoaparátu Lumix FX7
• Zvolte  režim „Normální  záznam“,  v  tomto  režimu  zvolte  menu  „Nastavení  fotoaparátu“ 

a přehrajte funkci MONITOR
• Zvolte režim „PLAY“, zvolte menu režimu a vyberte funkci SLIDE SHOW
• Zvolte „Scénický režim“ a prolistujte celé scénické menu.
• Prohlédněte instrumenty „Před prvním použitím fotoaparátu“

Vyhodnocení  jsem  prováděl  pro  každou  věkovou  skupinu  zvlášť.  Na  dané  úkoly  jsem stanovil 
desetiminutový časový limit.  V případě,  že  testovaný zvládl  úkoly v  časovém intervalu  a  úkoly 
provedl v pořádku, byl  ohodnocen 100%. S každým špatně provedeným nebo časově nesplněným 
úkolem kleslo  hodnocení  o  10%.  Výsledky testování  jsou  znázorněny v  tabulce  3.1  a  grafické 
znázornění výsledků je zobrazeno v  grafu č 3.1.  Z dosažených výsledků lze usoudit, že aplikace je 
pochopitelná, ovladatelná pro obě testované věkové skupiny.

Druhou  částí  testu  bylo  samotné  testování  aplikace,  kde  vyšly  na  povrch  některé  nedostatky, 
co aplikace obsahovala. Hledal jsem místa, kde aplikace tzv. „vytuhne“, nebo kde nepodá uživateli 
chtěná data. Během patnáctiminutového testování se 16 členy se objevilo dvanáct „tuhých míst“, které 
jsem následně upravil ke správné funkčnosti.

 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Věk do 50 let
  [testovaných]

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Věk nad 50 let
 [testovaných]

5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

                   3.1 Tabulka dosažených výsledků při testování aplikace
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           3.1 Graf dosažených výsledků při testování aplikace

3.5 Dotazník

Anketa  byla  závěrečnou  částí,  která  vyhodnotila  moji  tvorbu  trenažéru  a  simulátoru  fotoaparátu 
Panasonic řady Lumix FX7. Cílem dotazníku bylo zjistit : 

• jak se aplikace líbí
• jak se líbí myšlenka aplikace
• jak se jeví přiložený návod obsluhy aplikace
• jaký je celkový pocit z aplikace

Nejprve bylo nutné zvolit okruh lidí, kterým jsem nejdříve musel aplikaci představit. Vybral jsem 15 
lidí pod věkovou hranici 50 let a 20 lidí nad věkovou hranicí 50 let. Těmto lidem jsem představil 
během krátké prezentace výslednou podobu simulátoru a poté jsem položil  10 otázek s možností 
jedné odpovědi ze tří nabízených možných odpovědí. Položené otázky jsou uvedeny v příloze 1.

Výsledky testů  jsou  zapsány ve  dvou  následujících  tabulkách.  Pro  věkovou  hranici  tázaných  do 
padesáti let jsou výsledky uvedeny v tabulce 3.2. Pro věkovou hranici tázaných nad padesát let jsou 
výsledky uvedeny v  tabulce 3.3. Počty jednotlivých odpovědí jsou sečteny a ze součtů hodnot  je 
vytvořen výsečový graf zvlášť pro každou věkovou kategorii. Pro kategorii pod padesát let  graf 3.2 
a pro kategorii nad padesát let graf 3.3. Po zhlédnutí obou grafů je zřetelné, že až na jisté výjimky se 
aplikace a  s  ní  spojené funkce líbily.  Z výsledku je zřejmé,  že věková kategorie nad padesát  let 
považuje vytvoření takovéto aplikace  za dobrý nápad a vhodný krok. Věkové kategorii pod padesát 
let se nelíbilo navržené přepínání mezi jednotlivými režimy fotoaparátu.
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Možnost a Možnost b Možnost c
Otázka 1 18 2 0
Otázka 2 19 1 0
Otázka 3 17 3 0
Otázka 4 19 1 0
Otázka 5 17 2 1
Otázka 6 17 3 0
Otázka 7 14 5 1
Otázka 8 15 1 4
Otázka 9 19 1 0
Otázka 10 16 3 1
Σ 171 22 7

Tabulka 3.2 věková kategorie pod 50 let

Možnost a Možnost b Možnost c
Otázka 1 17 3 0
Otázka 2 19 1 0
Otázka 3 19 0 1
Otázka 4 19 1 0
Otázka 5 20 0 0
Otázka 6 17 3 0
Otázka 7 15 5 0
Otázka 8 17 3 0
Otázka 9 19 1 0
Otázka 10 20 0 0
Σ 185 14 1

Tabulka 3.3 věková kategorie nad 50 let
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Graf 3.2 Počty odpovědí na jednotlivé 
nabízené  možnosti věkové kategorie 

pod 50 let

Graf 3.3 Počty odpovědí na jednotlivé
nabízené možnosti věkové kategorie

nad 50 let



Kapitola 4

Tvorba manuálů
V závěrečné  kapitole  si  popíšeme  manuály,  jak  je  člověk  vnímá,  jaké  jsou  nedostatky dnešních 
manuálů a vyhodnotíme si test na téma „Jaké manuály jsou čtivé“ , na který odpovědělo 63 ze 89 
tázaných. 

4.1 Základní požadavky na manuály

Jak  jsem  již  zmínil  v  kapitole  3.1.3 „Hlavní  požadavky  na  simulátor“,  tak  i  zde  považuji  za 
nejdůležitější  požadavky přehlednost,  názornost,  srozumitelnost  a navíc lehké vyhledávání  pojmů. 
Nyní si popíšeme jednotlivé pojmy.

• Přehlednost manuálu  je  jeho  důležitou  vlastností,  která  umožňuje  lepší  orientaci  mezi 
jednotlivými kapitolami. Nepřehledné manuály jsou špatně čtivé, hůře pochopitelné.

• Názornost v manuálech je nepostradatelnou vlastností, která uživateli usnadňuje pochopení 
funkčnosti  jednotlivých  segmentů  přístroje.  Bez  vhodné  názornosti  by  uživateli  nebylo 
ukázáno, jakým postupem docílí chtěného výstupu. 

• Srozumitelnost je  vlastnost,  která  uživateli  udělá  jasno  v  postupech.  Manuály  psané 
nesrozumitelně nebo špatnou češtinou jsou obtížně a špatně chápány. Takovéto manuály jsou 
nedostatečné ke správnému pochopení problematiky.

• Vyhledávání pojmů je vlastnost, kterou nenalezneme u tištěných manuálů. Tato vlastnost se 
zavádí se vznikajícími elektronickými manuály, kde uživatel může vyhledávat podle pojmů, 
které  právě  potřebuje  objasnit.  Vyhledávání  pojmů  není  klíčová  vlastnost  manuálu,  ale 
vlastnost velice pohodlná, kdy odpadá tzv. „listování“.

4.2 Problémy dodávaných manuálů
V dnešní uspěchané době je málo uživatelů, kteří si návod opravdu celý přečtou. Toto je ovlivněno 
hned několika faktory:

• Čas, který  by uživatel  musel  vynaložit  na  studování  manuálu.  Dnešní  dodávané  návody 
a manuály k zařízením jsou velice obsáhlé a složitě popsané. Jsou zde uvedeny věci, které 
jsou pro běžného uživatele nepodstatné. Tudíž uživatel zvolí „mačkací“ metodu, kdy si raději 
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vyzkouší tlačítka přístroje a doufá, že se takto naučí přístroj ovládat.
• Nepřehledné manuály, které už při jejich prvním otevření čtenáře odradí od dalšího pročítání. 
• Univerzální manuály jsou nejhoršími  manuály,  které lze obdržet  spolu s  výrobkem.  Tyto 

manuály jsou často tvořeny jednotně pro určitou skupinu výrobků. Většinou takové manuály 
obdržíme při  nákupu levnějších  výrobků značek velkých obchodních řetězců ,  například 
Tesco  mikrovlnné trouby.

4.3 Vlastní manuál
Zde si ukážeme, jak jsem postupoval při návrhu vlastního manuálu a porovnáme si ho s manuálem, 
který byl dodaný k fotoaparátu při jeho koupi.

Nejdůležitější důraz jsem kladl na jednoduchost, popsat pouze základní stavy, aby byly jasné pojmy, 
které se používají v aplikaci Simulátor a trenažér fotoaparátu Lumix FX7.  Nejprve jsem volil v jaké 
aplikaci návod vytvořím. Nabízela se aplikace OpenOffice.org Impress, kde lze vytvářet prezentace 
s možným exportem do formátu PDF. Tato aplikace byla ideální pro tvorbu manuálu. Vzhled aplikace 
je tvořen jednotným pozadím, které není agresivní pro oko čtenáře manuálu. Úvodní stránka manuálu 
je uvedena na obrázku 4.1. 

Obrázek 4.1   Úvodní stránka manuálu fotoaparátu 
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Manuál je rozdělen do pěti kapitol, kde každá kapitola popisuje potřebné znalosti ke správné obsluze 
fotoaparátu. Jednotlivé kapitoly jsou následující:

• kapitola Před prvním použitím, kde se dozvíme, co musíme znát nebo udělat  při prvním 
použití fotoaparátu.

• kapitola  Menu  NASTAVENÍ nám  popisuje  menu,  kde  můžeme  nastavit  parametry 
fotoaparátu

• kapitola  Tvorba snímků nám vysvětluje  režimy fotoaparátu,   naznačuje  nám,  jak správně 
fotografovat.

• kapitola Menu režimu REC nám popisuje menu v režimu prohlížení fotografií
• Kapitola Menu režimu PLAY nám popisuje menu v režimu pořizování fotografií

Ukázka stránky nápovědy je uvedena na obrázku 4.2.

Obrázek 4.2 Ukázka snímku kapitoly „Před prvním použitím“ nastavení data a času
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4.4 Dotazník

Cílem tohoto dotazníku bylo zjistit a dokázat moje předpoklady, jaké faktory nejvíce ovlivňují zájem 
o  přečtení  přiloženého  manuálu  k  pořízenému  zařízení.  Také  jsem zjišťoval,  jaké  manuály  jsou 
upřednostňovány a naopak o jaké manuály není takový zájem. Sestavil jsem osm otázek. U každé 
z nich byly nabídnuty 3 možné odpovědi a tázající mohl zvolit pouze jednu z nich. Takto vytvořený 
dotazník jsem pomocí e-mailové služby odeslal 90 lidem bez rozdílu věku a pohlaví. Odpovědělo mi 
67  tázaných  a  23  tázaných  neodpovědělo. Zadané  otázky  s  jednotlivými  počty  zodpovězených 
odpovědí jsou uvedeny v příloze 2.
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Kapitola 5

Závěr
Simulátory a trenažéry pro fotoaparáty nejen značky Panasonic jsou aplikace, které na trhu chybí. 
Vývoj podobných aplikací by mnohdy zjednodušil uživateli rozhodnutí a napomohl mu porozumět ve 
funkčnosti jednotlivých přístrojů. Mnou vytvořená aplikace je ukázkou, jakým směrem by se dalo 
využít  informačních technologií,  jakožto nástroje pro demonstraci  funkčnosti  aparátů.  Program je 
jednoduchý,  ale  nicméně  je  rozšiřitelný  do  mnoha  směrů.  Prvním  možným  řešením  by  bylo 
vymodelovat fotoaparát ve 3D, vytvořit tím 3D maketu a znázorňovat přirozené funkce fotoaparátu 
(vysunutí  objektivu).  Další  možnou  doplňující  funkcí,  která  není  naprogramována,  je  focení 
a pořizování snímku. Tuto funkci jsem neměl v zadání bakalářské práce a pro demonstraci funkčnosti 
není důležitá,  ale myslím si,  že v plnohodnotném simulátoru by určitě neměla chybět.  Posledním 
doplněním by bylo dodělání funkcí do úrovně, ve které veškeré chování simulátoru závisí pouze na 
uživateli.  Tím  mám na  mysli,  že  v  případě,  kdy  uživatel  bude  chtít  oříznout  fotografii,  tak  se 
upravovaná fotografie ořízne, uloží do paměti a fyzicky takto upravená fotografie existuje.

Mezi  hlavní  přínosy,  které  mně  tvorba  bakalářské  práce  přinesla,  patří  seznámení  se  s  novou 
technologií  Flash,  která  poskytuje  programátorovi  při  užití  skriptovacího  jazyka  ActionScript,  
komfortní a efektivní programování. Dalším přínosem byla získaná zkušenost, kterou mně přineslo 
vytvoření specifické aplikace, která je zaměřená na určitou věkovou skupinu a s tím spojenou výuku 
na U3V. Navrhování stručného manuálu, který slouží uživateli pro rychlý přehled  funkcí obsahující 
fotoaparát Lumix Fx7,také  patří zajisté k přínosům, které mně tvorba bakalářské práce přinesla.
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Příloha 1.: Dotazník zjišťující, jaké dojmy 
působí  vytvořená aplikace na uživatele

Otázka č.1 Jak se Vám líbí vzhled aplikace?
a) líbí
b) s výhradami
c) nelíbí

Otázka č.2 Jak se Vám líbí zvolená maketa fotoaparátu?
a) líbí
b) s výhradami
c) nelíbí

Otázka č.3 Jak se Vám líbí popisy a nápovědy zobrazující se ke stavům fotoaparátu?
a) líbí
b) s výhradami
c) nelíbí

Otázka č.4 Jak se Vám líbí přepínání mezi jednotlivými snímky simulátoru?
a) líbí
b) s výhradami
c) nelíbí

Otázka č.5 Jak se Vám líbí nahraná a namluvená videa popisující funkce?
a) líbí
b) s výhradami
c) nelíbí

Otázka č.6 Jak se vám líbí snímky simulující stav fotoaparátu?
a) líbí
b) s výhradami
c) nelíbí

Otázka č.7 Jak se Vám líbí řešení přepínání mezi jednotlivými režimy fotoaparátu?
a) líbí
b) s výhradami
c) nelíbí

Otázka č.8 Vadí Vám přeblikávání snímků při jejich výměně?
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a) nevadí
b) s výhradami
c) nelíbí 

Otázka č.9 Jak se Vám líbí myšlenka návrhu této aplikace?
a) líbí
b) s výhradami
c) nelíbí

Otázka č.10 Jak se Vám líbí aplikace jako celek?
a) líbí
b) s výhradami
c) nelíbí
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Příloha 2.: Dotazník zjišťující, jaké faktory 
ovlivňují čtenáře při čtení manuálů 

Otázka č. 1  Jste zastáncem manuálů, které mají řešeny popisy a obrázky barevně?
a) nepovažuji toto za nutnost
b) barevné manuály jsou názornější a přehlednější
c) jsem zastáncem černobílých

Výsledné počty odpovědí na jednotlivé nabízené možnosti:
odpověď  a 19x
odpověď  b 33x
odpověď  c 15x

U této otázky většina tázaných zvolila možnost b – barevné manuály jsou názornější a přehlednější.
Otázka č. 2  Vyhovují Vám manuály v elektronické podobě?

a) nenacházím v tomto rozdíl
b) v manuálech v elektronické podobě je snadnější vyhledávání a orientace v 

celém textu
c) jsem zastáncem tištěných manuálů

Výsledné počty odpovědí na jednotlivé nabízené možnosti:
odpověď  a 17x
odpověď  b 42x
odpověď  c 8x

U této otázky většina tázaných zvolila možnost b –  v manuálech v elektronické podobě je snadnější 
vyhledávání a orientace v celém textu. Tuto možnost zvolilo 63% tázaných, z čehož lze usoudit, že 
manuály v elektronické podobě získaly své příznivce.

Otázka č. 3  Zastáváte se názoru, aby byly vždy dodávány dva typy návodů a to návod stručný, pro 
       rychlé pochopení a ovládání daného zařízení a návod podrobný vhodný k prostudování 
        zkušenějším uživatelem.

a) nepovažuji toto za nutnost
b) myslím, že tato myšlenka není k zanedbání
c) nesouhlasím, je toto zbytečné

Výsledné počty odpovědí na jednotlivé nabízené možnosti:
odpověď  a 21x
odpověď  b 37x
odpověď  c 9x

U této otázky většina tázaných zvolila možnost b – myslím, že tato myšlenka není k zanedbání. Tuto 
možnost zvolilo nadpoloviční většina tázaných, z čehož lze usoudit, že zájem o dva typy přikládaných 
manuálů by nebyl zanedbatelný.

Otázka č. 4  Zdají se vám přehledné „Univerzální manuály“?
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a) neznám tento pojem
b) univerzální manuály jsou absolutně nepřehledné
c) univerzální manuály jsou přehledné

Výsledné počty odpovědí na jednotlivé nabízené možnosti:
odpověď  a 13x
odpověď  b 31x
odpověď  c 23x

U této otázky většina tázaných zvolila možnost b – univerzální manuály jsou absolutně nepřehledné. 
Také  ale  třetina  tázaných  odpověděla,  že  tyto  manuály  jsou  přehledné.  Tato  otázka   neurčuje 
jednoznačně názor na univerzální manuály.

Otázka č. 5 Čtete tištěné manuály?
a) podle toho k jakému zařízení
b) ano, pravidelně je pročítám
c) nepročítám, ovládat zařízení se nejlépe naučím praxí

Výsledné počty odpovědí na jednotlivé nabízené možnosti:
odpověď  a 38x
odpověď  b 10x
odpověď  c 19x

U této otázky většina tázaných zvolila možnost a –  podle toho k jakému zařízení. 

Otázka č. 6  Odrazují Vás ve čtení manuálu zdlouhavé, podrobné texty které jsou obsaženy v 
        manuálu?

a) nepovažuji toto za aspekt, který rozhoduje
b) takovéto manuály nečtu
c) takovéto manuály jsou zajímavé a detailně popisují funkčnost zařízení

Výsledné počty odpovědí na jednotlivé nabízené možnosti:
odpověď  a 6x
odpověď  b 47x
odpověď  c 14x

Na tuto otázku nejvíce tázaných odpovědělo možnost b – takovéto manuály nečtu.

Otázka č. 7  Používáte raději výukové animace, které slouží pro demonstraci, jak dané zařízení 
       funguje?

a) neznám takovéto animace
b) nepoužívám tyto animace, ale vím, že některé firmy takovéto software  
     nabízejí.
c) využívám takovýchto dostupných software

38



Výsledné počty odpovědí na jednotlivé nabízené možnosti:
odpověď  a 21x
odpověď  b 12x
odpověď  c 34x

U této otázky většina tázaných zvolila možnost c – využívám takovýchto dostupných software. Z 
výsledku lze usoudit, že uživatelé, kteří vědí o takovýchto animacích, tak je využijí, zbylých 17% tyto 
aplikace nepoužívají.

Otázka č. 8  Odradí Vás k dalšímu použití manuálu první dojem?
a) nemyslím si
b) ano, odradí
c) nikdy jsem nad tím nepřemýšlel

Výsledné počty odpovědí na jednotlivé nabízené možnosti:
odpověď  a 20x
odpověď  b 26x
odpověď  c 21x

U této otázky většina tázaných zvolila možnost b – ano,  odradí  mě první dojem na další  použití 
manuálu.
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