
Posudek vedoucího k diplomové práci 

Název práce: Rozšířená realita (AR) a její možnosti využití ve vzdělávání: zhodnocení 

přínosu AR pro výuku lexika v němčině na základě komparace klasické a experimentální 

metody učení 

Hodnocení práce: výborně (1) 

Vedoucí práce: Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. 

Oponent práce: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. 

Řešitelka práce: Bc. Anežka Studničková 

 

Text posudku 

Anežka Studničková si pro svou práci zvolila téma tzv. rozšířené výuky ve vzdělávacím 

procesu, konkrétně při výuce jazyků. Práci lze číst na pozadí velké společenské poptávky 

po vzdělávacích inovacích a využití digitálních technologií při výuce. K některým 

technologiím se upírají silná společenská očekávání. Předkládaná práce může pomoci  

téma rozšířené reality odmytizovat a nabídnout racionální úvahu jak pro producenty 

nových vzdělávacích pomůcek, tak pro samotné učitele a učitelky, kteří o inovaci 

přemýšlejí, ale i pro další badatele v dané oblasti. 

Práce je rozdělena na teoretickou část, která dopodrobna zpracovává stav výzkumu 

v dané oblasti, a na experiment, který autorka provedla přímo ve výuce v několika 

školních třídách. Teoretická část přináší relevantní zdroje, nejde však jen o parafrázi 

nejvýznamnějších dosavadních studií, ale i o vytvoření nové konstrukce – především 

v propojení některých tezí souvisejících s problémy výuky jazyků s potenciálem AR 

technologie. V teoretické části oceňuji především promýšlení potenciálu AR technologie, 

jež směřuje k vyšším vzdělávacím cílům za rámec motivačního faktoru, se kterým jsou 

technologie ve vzdělávání spojovány na úrovni common sense nejčastěji (viz část 2.6 

Didaktická specifika rozšířené reality). Zdá se mi, že autorka se zde dotkla hranice 

možností zapojení AR do výuky a naplnění vzdělávacích cílů z vyšších kognitivních 

oblastí. Diskuze o této hranici se nám v debatách s autorkou během projektu neustále 

vracela a rád bych tuto otázku nechal zaznít i během obhajoby: Co může na úrovni 

konstruktivistické didaktiky AR do výuky přinést? 

V praktické části autorka nejdříve vyvinula prototyp aplikace využívající AR pro výuku 

slovíček v němčině. Při vývoji aplikace Anežka Studničková prokázala všestrannost, jež 

je s interdisciplinárním oborem studia nových médií spojena. Design výzkumu narážel 

na možnosti kvalifikační práce, přesto experiment považuji za zdařilý. Získaná data 

ukazují to, že je potřeba zapojení technologií do výuky dále promýšlet, základní 

potenciál této metody se ale podařilo prokázat. 

Za jádro práce považuji rozsáhlou teoretickou část, která technologii AR uvedla do 

vzdělávacího kontextu s důrazem na výuku jazyků. Práce splňuje formální kritéria 

kladená na diplomovou práci, práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 



V Praze dne 30. 8. 2021 

          

          Čeněk Pýcha 

 
 

Hodnotící tabulka 
 

Aspekt práce Vysvětlení 
Možné bodové 
hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Práce narážela na limity v designu 
výzkumu.. 

0-40 bodů 
35 

přínos a novost 
práce 

Práce je přínosná, přináší přehledně 
zpracovaný stav výzkumu oblasti. 

0-20 bodů 
20 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

Způsob citování a využití inf. zdrojů je 
korektní. 

0-20 bodů 
20 

slohové zpracování 
Na některých místech by se autorka mohla 
pokusit o jasnější formulace. 

0-15 bodů 
12 

gramatika textu Bez výhrad. 
0-5 bodů 
5 

     

CELKEM  
max. 100 bodů 
92 

 
 

 
Hodnocení mgr. prací 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

  
 


