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Cílem diplomové práce Jaroslava Havelíka byla analýza existujících frameworků pro rozšířenou 

realitu na OS Android. Zadání předpokládá výběr vhodného řešení pro vytvoření interaktivní 

učebnice fyziky pro střední školy. Konkrétně má být implementována aplikace pro výuku 

elektrických obvodů. Aplikace má být testována s uživateli a zhodnocena z hlediska použitelnosti. 

 

Úvodní část práce stručně popisuje princip rozšířené reality a shrnuje dostupné knihovny se 

zaměřením zejména na možnosti detekce markerů. Dále je stručně rozebrána teorie elektrických 

obvodů potřebná pro implementaci aplikace. Kapitola 3 popisuje vlastní implementaci s využitím 

knihovny RajawaliVuforia. Kapitola 4 popisuje testování aplikace a úpravy provedené na základě 

výsledků testování prototypu.  

 

Práce Jaroslava Havelíka řeší zajímavou problematiku, která může oživit výuku fyziky na středních 

školách. Úvod do problematiky rozšířené reality je velmi stručný a práce se příliš rychle soustředí 

na scénář elektrických obvodů bez širšího kontextu. Práce již v úvodní části rozebírá vlastnosti 

knihoven pro rozšířenou realitu bez uvedení související teorie pro detekci markerů a skládání 

reálného a virtuálního obrazu v rozšířené realitě. Popis scénářů pro výuku elektrických obvodů je 

poměrně dobrý, mírně rušivě působí rozdělení informací o scénářích mezi analytickou a 

implementační část, kde často toto dělení není jednoznačné a mírně zhoršuje čitelnost práce.  

 

Velmi kladně hodnotím konzultace řešení práce se středoškolskými pedagogy a testování práce se 

žáky dvou středních škol. Testování ukázalo problémy prvního prototypu, které se následně 

diplomant pokusil vyřešit. Vyhodnocení testů je provedeno pečlivě, práce obsahuje důležitá data 

získaná v testech, včetně komentářů jednotlivých studentů. Oceňuji, že se v práci podařilo vytvořit 

funkční aplikaci naplňující zadání. V práci bych uvítal i vyhodnocení vnímání aplikace studenty 

v rozšířené realitě ve srovnání s podobnou verzí aplikace na tabletu bez rozšířené reality. 

 

Po jazykové a grafické stránce je práce na solidní úrovni. Drobné výtky mám k nevyváženému 

členění některých kapitol a špatné čitelnosti některých obrázků. Celkově se jedná o implementačně 

zdařilou práci se slabší textovou částí zejména v teoretickém rozboru zadaného problému. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím práci stupněm C-dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak dlouho trvá příprava nového scénáře výuky elektrických obvodů? 

2. Bylo by možné do aplikace zahrnout podporu virtuálních měřících přístrojů? 
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