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náročné
Z mého pohledu bylo zadání bakalářské práce vzhledem k objemu práce a rozsahu práce náročné.

splněno

Zadání bylo splněno. Autor ukazuje přínosy využití počítače a mobilních zařízeních konkrétně rozšířené
reality při výuce v odborných předmětech a praktického vyučování.

správný
Postup hodnotím jako správný, je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je detailně
zpracována. V praktické části autor spojil praktické zkušenosti z praxe do dotazníkového šetření za účelem
zjištění informací ohledně virtuální a rozšířené reality. Dále se autor zaměřil na návrh edukační aplikace na
téma E-mobility s využitím rozšířené reality.

B – velmi dobře
V teoretické části kladně hodnotím využití vyššího množství zdrojů k vysvětlení pojmů jednotlivých druhů virtuálního kontinua.
Autor poukazuje na využití existujících tréninkových modulů vč. elektromobility. Na základě vlastního dotazníkové šetření, které je
koncipováno strukturovaně autor navrhuje novou aplikaci v rozšířené realitě pro obor automechanik. Samotný návrh aplikace pro
zvolený obor je zpracován kvalitně s vhodně zvolenými úrovněmi. Autor využil své dosavadní praktické znalosti ve spojení s velmi
aktuálním způsobem využití tohoto nástroje v distanční výuce.

B – velmi dobře
Formální a jazykovou úroveň hodnotím velmi dobře. Grafické zpracování je velmi zdařilé.
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B – velmi dobře

Zdroje byly zvoleny vhodně. Jejich množství je nadprůměrné a kvituji využití zahraničních zdrojů. Zdroje jsou korektně citovány.

Cílem bakalářské práce je zjistit přínos využití vzdělávací aplikace rozšířené reality. V praktické části je
navržena nová aplikace rozšířené reality primárně pro obor automechanik s využitím i v jiných oborech.

Bakalářská práce je zaměřena na praktickém využití mobilních zařízeních s využitím dostupných technologií
v rozšířené realitě. Teoretická část je podrobně zpracována na úkor praktické části. Možné využití rozšířené
reality ve výuce pro zvolený obor „automechanik“ je zpracováno na vysoké úrovni. Autor využil svých vlastních
praktických znalostí z oboru a zkušeností s danými technologiemi opřené o odbornou literaturu.
V praktické části na základě dotazníkové šetření vhodně zvolil daný obor, jehož se téma E-mobilita nejvíce
dotýká. Navržená aplikace rozšířené reality by měla být velikým přínosem v rámci všech druhů výuk. Pro
ŠKODA AUTO je toto téma velice aktuální a její snahou bude tuto aplikaci i realizovat.

Otázka k obhajobě: V jaké další oblasti vzdělávání lze uplatnit využití rozšířené reality ve ŠKODA AUTO?
Preferujete vzdělávání s využitím rozšířené reality v kombinované nebo distanční výuce?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B – velmi dobře
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