
Multimedia 

Multimedia is the use of several different media to convey information (text, audio, graphics, 
animation, video, and interactivity). Multimedia also refers to computer data storage devices especially 
those used to store multimedia content. 

Multimediální je použití několika různých médií zprostředkovat informace (text, audio, grafika, 
animace, videa a interaktivity). Multimediální také se odkazuje na ukládání počítačových dat, zařízení, 
zejména těch, slouží k ukládání multimediálního obsahu. 

As the information is presented in various formats, multimedia enhances user experience and makes it 
easier and faster to grasp information. Presenting information in various formats is nothing new, but 
multimedia generally implies presenting information in various digital formats. It is also used in visual 
arts to describe works created using more than one medium. 

Jelikož tyto informace jsou uvedeny v různých formátech, multimediální zvyšuje uživatelský komfort a 
umožňuje snadnější a rychlejší k pochopení informace. Prezentaci informací v různých formátech, 
není nic nového, ale obecně předpokládá multimediální prezentace informací v různých digitálních 
formátů. To je také používáno ve výtvarném umění k popisu díla vytvořená pomocí více než jednoho 
média. 

Multimedia finds its application in various areas including, but not limited to, art, education, 
entertaiment, engineering, medicine, mathematics,  and scientific research. In education, multimedia is 
used to produce computer-based training courses (populary called CBT´s) and reference books like 
encyklopedias and almanacs. A CBT lets the user go through a series of presentations, text about a 
particular topic, and associated illustrations in various information formats. The Multimedia Messaging 
System or MMS, is an application that allows one to send and receive messages containing MultMedia 
– related content. MMS as a common feature of most cell phones. 

Multimediální nachází uplatnění v různých oblastech, včetně, ale nejen, umění, vzdělávání, zábava, 
strojírenství, lékařství, matematiky a vědeckého výzkumu. V oblasti vzdělávání je multimediální 
používá k výrobě počítač-založené kurzy (populary tzv. CBT je) a referenční knihy jako encyklopedií a 
ročenek. CBT umožňuje uživateli projít sérii prezentací, text o určité téma, a související obrázky v 
různých formátech informace. Multimediální zprávy MMS, nebo systém, je aplikace, která dovolí 
jednoho odesílat a přijímat zprávy obsahující MultMedia - související obsah. MMS jako společný rys 
většiny mobilních telefonů. 

An electronic multimedia encyclopedia can present information in better ways than a traditional 
encyclopedia, so the use has more fun and learns more quickly. For instance, an article on World War 
II hyperlinks to articles on countries involved in the war. When users click on a hyperlink, they are 
redirected to a detailed article about that country. In addition, it can include a video on the Pacific 
Campaign. It can also present maps pertinent to World War II. Hyperlinks let a user access information 
in a non-linear fashion as opposed to print materials which are essentially linear. (It is said that our 
brains think in a non-linear way.) This can speed-up learning and improve the user experience, when 
added to multiple elements such as pictures, photos, audio and video. (It is also said that some people 
learn better by seeing than reading and some others by listening.) 

Elektronická multimediální encyklopedie, může předložit informace, jak lépe než tradiční encyklopedii, 
takže použití je mnohem zábavnější a učí rychleji. Například, článek o hypertextové odkazy světové 
války na články o zemích zapojených do války. Když uživatel klikne na hypertextový odkaz, je 
přesměrován na podrobný článek o této zemi. Kromě toho může obsahovat video na Pacifik kampaně. 
To může také předložit mapy vztahujících se k druhé světové válce. Hypertextové odkazy, ať se 
uživatel přístup k informacím v non-lineárním způsobem na rozdíl od tištěné materiály, které jsou v 
podstatě lineární. (Říká se, že naše mozky, že v non-lineární cesta.) To může zrychlení vzdělávání a 
zvyšování spokojenosti uživatelů, když přidal se k několika prvků, jako jsou obrázky, fotografie, audio 
a video. (To je také říkal, že někteří lidé se učí lépe vidět než čtení a některé jiné tím, že poslouchá.) 

Multimedia is heavily used in the entertanment industry, especially to develpt special effects in movies 
and animation for cartoon characters. Multimedia games are a popular pastime and are software 
programs available either as CD-ROMs or online. Some video games also use multimedia features. 

Multimediální hojně využívá v zabáva průmyslu, zejména develpt speciálních efektů ve filmech a 
animace pro kreslené postavičky. Multimediální hry jsou oblíbenou zábavou a jsou softwarové 
programy, k dispozici buď jako CD-ROM nebo on-line. Některé videohry také používat multimediální 
funkce. 



Multimedia applications that allow users to actively participate instead of just sitting by as passive 
recipients of information are called interactive Multimedia. An example are interactive multimedia 
games. For instance, users can play a simulated multimedia soccer match without actually being on 
the fiels. The simulation is just an illusion, but it makes the users think that they are playing output 
devices like headphones and googles. The various multimedia components are coordinated with a 
technique called virtual reality. They provide an environment which is experienced by users as similar 
to reality. This techniques is used in some arcade games and also in flight simulators, to impart 
training to pilots, without having to go for a real flight. 

Multimediální aplikace, které umožňují uživatelům aktivně podílet, ne jen posezení u pasivními 
příjemci informací jsou tzv. interaktivní multimédia. Příkladem jsou interaktivní multimediální hry. 
Například, mohou uživatelé přehrávat multimediální simulované fotbalový zápas, aniž by skutečně na 
cítí.Simulace je jen iluze, ale to dělá uživatelé si myslí, že oni hrají výstupní zařízení, jako jsou 
sluchátka a brýle.různé multimediální prvky jsou koordinovány s technikou tzv. virtuální reality. 
Poskytují prostředí, které je zkušený uživatelů za podobné skutečnosti. Tato technologie je používán v 
některých arkádové hry a také v letecké simulátory, předat školení pilotů, aniž by museli jít na 
skutečný let. 

In engineering, especially in mechanical and automobile engineering multimedia is primary used for 
designing a machine or an automobile. This lets an Engineer view a product from various 
perspectives, zoom in on critical parts and do other manipulations, before actually producing it. This is 
known as computer-aided design (CAD). 

Ve strojírenství, zejména ve strojírenství a automobilovém inženýrství multimédia je primárně 
používán pro navrhování strojů a automobilů. To umožňuje zobrazení Engineer produkt z různých 
perspektiv, zvětšení na kritických částech a dělat jiné manipulaci, než ve skutečnosti produkovat to. 
Toto je známé jako Computer-Aided Design (CAD). 

In Medicine, doctors can get trained by looking at a virtual surgery (without it actually being performed) 
or they can simulate how the human body is affected by diseases spread by viruses and bacteria and 
then develop techniques to prevent the same. 

V lékařství, mohou lékaři získat cvičil se podíváme na virtuální operace (aniž by to vlastně bylo 
provedeno), nebo mohou simulovat, jak je lidské tělo postižených nemocí šíří viry a bakteriemi a poté 
vyvinout techniky, aby se zabránilo stejné. 

In Mathematical and Scientific Research, multimedia are mainly used for modeling and simulation. For 
example, a sciential can look at a molecular model of a particular substance and manipulate it to arrive 
at a new substance.  

V matematické a vědecký výzkum, jsou multimediální používají zejména pro modelování a simulaci. 
Například, může vědomostních podívat na molekulární model určité látky a manipulovat s ním přijít k 
nové látky. 

In the Arts there are multimedia artists, whose minds are able to blend techniques using different 
media that in some way incorporates interaction with the viewer. One of the most relevant could be 
Peter Greenaway who is metting Cinema with Opera and all corts of digital media. 

Multimedia is used in industry as a way to help present information to bosses and coworkers. 

V umění jsou multimediální umělci, jejichž mysl je schopna směs techniky prostřednictvím různých 
médií, které nějakým způsobem zahrnuje interakci s divákem. Jedním z nejdůležitějších mohl být 
Peter Greenaway, který je metting kino s Operou a všechny druhy digitálních médií. 
Multimediální se používá v průmyslu jako způsob, jak pomoci prezentovat informace na šéfy a kolegy. 

1. Define Multimedia 

2. Where does is find the application? 

a) Explain how the multimedia encyklopedia works = Vysvětlete, jak multimediální encyklopedia práce 

b) Interactivity – the usage in various technical environments = Interaktivita - použití v různých 
technických prostředích 

c) Industrial usage 
d) Medicine 
e) Arts 


