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Virtuální realita?
CTRL+C Wikipedia: 

Virtuální realita (VR) (nebo virtuální prostředí) je technologie umožňující uživateli 
interagovat se simulovaným prostředím. Technologie virtuální reality vytvářejí iluzi 

skutečného světa (např. při výcviku boje, pilotování, lékařství), nebo fiktivního 
světa počítačových her.

Jde o vytváření vizuálního, sluchového, hmatového či jiného zážitku budícího 
subjektivní dojem skutečnosti pomocí zobrazovacího zařízení počítače, speciální 
audiovizuální helmy, brýlí atd., popř. oblečení snímajícího pohyb a stimulujícího 

hmat nebo jiné vjemy vyvolávající techniky.

Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_realita



Virtuální realita = Rozšířená realita
VR = AR







https://vr.google.com/


Virtuální realita pro každého
Chceme celému světu nabízet úžasné zážitky.

Cit.: vr.google.com











HW a SW
to je problém ...



Seznam zařízení, které podporují ARCore.

https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices


Gyroskop a akcelerometr

Gyroskop

Umožňuje rozpoznání 
pohybu zařízení ve všech 
osách.

Určuje skutečný pohyb 
zařízení v prostoru.

Akcelerometr
G-senzor, gravitační čip, senzor 
zrychlení …

Rozpoznání natočení / 
naklonění přístroje. 



Google Cardboard
aplikace

https://vr.google.com/intl/cs_cz/cardboard/


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.samples.apps.cardboarddemo


Ukázky 
pro 

Cardboard







Youtube
360° videa

https://www.youtube.com/results?search_query=360+video
https://www.youtube.com/results?search_query=360+video




http://www.youtube.com/watch?v=7E3XcO9DozY
http://www.youtube.com/watch?v=dwHBpykTloY


Využití ...
● Studijní materiál v různých předmětech.
● Historie, dějepis

○ Rekonstrukce bitev, prostředí hradů či zámků …

● Přírodopisná témata
○ Živočichové, rostliny, unikátní záběry biotopů, zrození života ...

● Fyzika
○ Astronomie, atmosférické jevy …

● Zeměpis
○ Vodopády, města, kulturní památky, přírodní zajímavosti ...

● A spousta dalších
○ Hudební výchova - světová či česká hudba ve 360° módu

https://www.youtube.com/watch?v=oNEW4qPacGw
https://www.youtube.com/watch?v=FtGN2wK9g_s
https://www.youtube.com/watch?v=XPhmpfiWEEw
https://www.youtube.com/watch?v=jTN5lr877Cw
https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg
https://www.youtube.com/watch?v=OOx2c-IZA5Q
https://youtu.be/pCve1w1GFOs
https://www.youtube.com/watch?v=G9nc14PJdOU
https://www.youtube.com/watch?v=L_tqK4eqelA&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=YM6GTu_RcWM
https://www.youtube.com/watch?v=sJxiPiAaB4k
https://www.youtube.com/watch?v=t3gur-osvzY
https://www.youtube.com/watch?v=edcJ_JNeyhg
https://www.youtube.com/watch?v=XFK22tkTxi0


Cardboard
Kamera



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops




Využití ...

● Zaznamenání školních akcí skrze 360° fotku.
● Součást 3D prohlídky vaší školy.
● Zajímavá místa vaší vesnice, ulice, města ve 3D.
● Je to cool a nemusím mít drahý 360° fotoaparát.

https://photos.app.goo.gl/buzCNzSQ1XNqLBFH8


Street View

https://www.google.cz/intl/cs/streetview/


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street








Využití ...
● 3D prohlídka různorodých míst světa i vesmíru.
● Možnost nahlédnout do světových galerií, interiérů budov, pod mořskou 

hladinu či do jeskynních systémů.
● Procházky městy i přírodou vytvořené skrze platformu Streetview či díky 

příspěvkům ostatních uživatelů.
● Jako motivační hra - Popiš, poznej.

https://www.google.com/intl/cs/streetview/explore/


Google 
Expedice

https://edu.google.com/intl/cs_cz/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/cs_cz/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions








https://youtu.be/-DYqlaMWTVg


https://vr.google.com/tourcreator/




Využití ...
● Jiná forma prezentace než jen powerpoint či fotka.
● Řízené prohlídky vybraných míst

○ v režimu Třída - Prozkoumat / Provádět.

● Žáci mají čas si vše prohlédnout - možnost zkoumat podrobnosti
○ v režimu Objevovat.

● Možnost tvorby vlastních expedic a prohlídek
○ zeměpis, fyzika (astronomie, jednoduché stroje aj.), přírodopis (buňka, rostliny aj.), jazyky 

(prezentace vybraného místa v cizím jazyce) …

● S postupem času a příchodem kvalitnějšího HW velká možnost s využitím 
AR.

Nutností je připojení všech přístrojů na jednom SSID.

https://edu.google.com/intl/cs_cz/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/cs_cz/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none


?



Může se hodit ...

Sites in VR

Discovery VR for Cardboard

National Geographic VR

VR X-Racer - trochu toho odpočinku

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ercangigi.sitesin3d
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discovery.DiscoveryVR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natgeo.xr.vusr_daydream
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dtamobile.vrxracer


Děkuji
za váš 
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