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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým potenciálem rozšířené reality. 

Čtenář je zde postupně seznámen s teoretickými informacemi k rozšířené realitě. Postupně 

mu jsou popsány hardwarové a softwarové prostředky k rozšířené realitě. Marketingový 

potenciál je demonstrován na současných marketingových aplikacích. V praktické části 

práce je vytvořena interaktivní vizitka, která běžnou papírovou vizitku rozšiřuje o 

dynamické prvky. Tato vizitka je v práci představena a lze ji vyzkoušet.   

Klíčová slova: Rozšířená realita, marker, 3D model, vizitka   

Summary 

This thesis deals with the marketing potential of augmented reality. The reader is 

gradually familiarized with theoretical information to augmented reality. Gradually they 

describe the hardware and software for augmented reality. Marketing potential is 

demonstrated in the current marketing applications. The practical part is created interactive 

business card that ordinary paper card expands the dynamic elements. This card is 

introduced first and you can try it. 
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Seznam použitých zkratek: 

2D  Dvoudimenzionální svět 

3D  Trojdimenzionální svět 

AR   Augmented Reality (Rozšířená realita) 

AV  Augmented Virtuality (Rozšířená virtualita) 

CAD   Computer-aided desig (Počítačem podporované projektování) 

GPS   Global Position Systém (Globální poziční systém) 

HMD   Head-mounted display (Projekční helma) 

QR kód  Quick Response (Druh identifikátoru) 

RAM   Random Access Memory (Operační paměť počítače) 
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1 Úvod 

Dnešní doba přináší stále nové technologie. Jednou z těchto poměrně nových 

technologií je rozšířená realita (Augmented Reality, AR). Dnešní uživatel se s rozšířenou 

realitou může setkat v mnoha aplikacích, přesto její plný potenciál není stále dostatečně 

využit. Právě proto jsem si vybral jako téma rozšířenou realitu, abych pomohl osvětlit tuto 

problematiku a to zejména v odvětví marketingu a reklamě.  

Ve struktuře práce přecházím od teoretických základů k praktickým zkušenostem a 

vlastní aplikaci. Úvodní kapitoly práce obsahují základní popis a vysvětlení rozšířené 

reality jako technologie. V následujících kapitolách je blíže popsán potřebný hardware a 

software pro využití rozšířené reality. Jedním z hlavních cílů práce je analýza potenciálu 

této technologie v marketingu a reklamě. Také je blíže popsán nový rozměr, který 

rozšířená realita jako technologie do odvětví marketingu přináší. Technologii rozšířené 

reality dnes využívá množství světových firem jako je např. IKEA, LEGO, Mercedes-

Benz, Coca-Cola aj. Proto jsou v práci blíže popsány již fungující aplikace těchto 

světových firem a tím demonstrován nastupující potenciál a smysluplnost využití 

v marketingu. Práce se také zabývá možnou budoucností rozšířené reality právě 

v marketingu. V následujících částech práce jsou popsány možnosti, jaké změny tato 

technologie může přinést například v oblasti nakupování.  

Jedním z hlavních cílů práce bylo taky demonstrovat marketingový potenciál rozšířené 

reality vlastní aplikací. Jako vlastní aplikaci volím obohacení běžné papírové vizitky o 

dynamické prvky tvořené právě rozšířenou realitou. Kdy klasická vizitka slouží jako pouhý 

staticky nosič kontaktních informací. Tato aplikace přidá běžné vizitce krátké 

audiovizuální sdělení, které by pro zákazníka mělo být poutavé. Nástroje pro tvorbu této 

vizitky volím tak, aby byly v souladu s technologiemi chytrých mobilních telefonů a 

tabletů napříč celým spektrem operačních systémů. 
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2 Rozšířená realita 

Rozšířená realita je technika, která do reálného světa vkládá virtuální prvky vytvořené 

počítačem. Jedná se tedy o prolínání reálného světa a virtuálních objektů. To znamená, že 

rozšířená realita je někde mezi reálným světem a virtuální realitou. Vkládané virtuální 

prvky mají nejčastěji grafickou nebo audiovizuální podobu, ale rozšířená realita se může 

týkat i hmatu, čichu nebo chuti, protože rozšířená realita pouze rozšiřuje naše smysly o 

digitální informace.  

Klíčové při vkládání virtuálních objektů do reálného světa by mělo být, že objekty 

jsou vkládané v reálném čase. A v neposlední řadě by objekty měly být ve smysluplném 

kontextu vzhledem k původní realitě. Díky těmto dvěma aspektům, by rozšířená realita 

měla působit mnohem přirozeněji na naše vnímání.  

Přechod mezi reálným světem a virtuální realitou se dá nejlépe popsat na schématu, 

které v roce 1994 vytvořil Paul Milgram a Fumio Kishino. Toto schéma je dnes známe 

jako Milgramovo kontinuum. Jak je vidět na tomto schématu (Obr. 1), rozšířená realita je 

podmnožinou smíšené reality, která zahrnuje kompletní škálu kombinací reálného a 

virtuálního prostředí.[4] 

 

Obrázek 1: Milgramovo kontinuum[4] 

Na levé straně se nachází reálný svět, který všichni dobře známe. Naproti tomu na 

pravé straně stojí virtuální svět. Blíže k reálnému prostředí se nachází právě rozšířená 

realita (AR) a jak již bylo zmíněno, jedná se o vkládání virtuálních objektů do reálného 

prostředí. A naopak blíže k virtuálnímu prostředí se nachází rozšířená virtualita (AV). 
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Jedná se vlastně o pravý opak rozšířené reality, protože zde jsou do virtuálního prostředí 

vnořovány reálné objekty. 

 

Obrázek 2: Příklady jednotlivých realit 

 

2.1 Definice 

Definice, která se v odborné literatuře vyskytuje nejčastěji, byla popsána v roce 1997 

Ronaldem T. Azumou, Ph.D. a to jako systém mající tři následující vlastnosti: 

1. Jedná se o kombinaci běžné reality a virtuální reality 

2. Je interaktivní v reálném čase 

3. Funguje na bázi 3D 

Tato definice nepovažuje za rozšířenou realitu jednoduché vkládání 2D informací 

do obrazu (např. zobrazování aktuálních výsledků při sportovních přenosech). Pokud by se 

jednalo o popisky zobrazené v prostoru, tedy o 3D zpracování (např. zvýraznění ofsajdové 

čáry při fotbale nebo počet metrů při přímém kopu) tak zde, jíž popisujeme rozšířenou 
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realitu. Ale pokud vezmeme v úvahu Milgramovo kontinuum, tak by tato definice mohla 

zahrnovat i rozšířenou virtualitu.[5]  

Proto si pro porovnání uvedeme také definici Alana B. Craiga, který rozšířenou 

realitu definuje těmito hlavními znaky: 

1. Běžná realita je rozšířena digitálními informacemi, které jsou navrstveny na pohled 

na běžnou realitu 

2. Informace jsou zobrazovány v závislosti na běžnou realitu 

3. Zobrazované informace jsou závislé na pozici v reálném světě a na perspektivě 

uživatele 

4. Rozšířená realita je interaktivní, což znamená, že uživatel tyto informace vnímá a 

může je měnit. Stupeň interaktivity může být různý, od pouhé změny perspektivy 

(změny úhlu pohledu) až po manipulaci s objektem nebo tvorbu nové informace. 

Celá definice poté zní takto: „Rozšířená realita je médium, ve kterém je fyzický svět 

překryt digitálními informacemi, které jsou s ním prostorově i časově svázané a jsou 

interaktivní v reálném čase.“[2] 
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2.2 Historie rozšířené reality 

O prvních zmínkách rozšířené reality se můžeme bavit již při vzniku virtuální reality, 

tedy na přelomu 60. a 70. let 20. století. Právě tato doba dala vzniku prvním technologiím 

(snímače, čočky, HMD - head mounted display), které se dnes využívají v rozšířené realitě 

(viz. Obr. 4).  

Tom Caudell a David Mizell v 90. letech hledali řešení pro firmu Boeing, která 

chtěla usnadnit pracovníkům navigaci při sestavování svazků kabelů do letadel (viz. Obr 

3). Širší využití rozšířené reality přinášejí až dnešní technologie a to především chytré 

telefony a tablety. 

 

Obrázek 3: Použití rozšířené reality v Boeingu[6] 

 

Obrázek 4: První použití rozšířené reality[7][8] 
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2.3 Tři zákony rozšířené reality 

Jelikož rozšířená realita již dnes může obsahovat spoustu nechtěných komerčních 

sdělení a zbytečných prvků, které mohou odvádět naší pozornost. Proto byly vytvořeny tři 

zákony rozšířené reality a ty by měly minimalizovat tyto negativní jevy. 

1. Rozšířená realita by měla mít souvislost s reálným světem a určitým 

způsobem ho doplňovat. 

2. Rozšířená realita nesmí odvádět pozornost od skutečného světa, aby nedošlo 

ke zranění osob či škodě na majetku, naopak by ji měla zvýrazňovat. 

3. Rozšířená realita by měla nabízet interakci, která způsobí intenzívnější 

zážitek než možné alternativy.   

 

Obrázek 5: Nevhodné použití rozšířené reality[9] 
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3 Potenciál rozšířené reality v marketingu 

Celkový potenciál rozšířené reality je obrovský v širokém spektru různých oborů, 

avšak prozatím není dostatečně využit. I když rozšířenou realitu jako technologii známe už 

poměrně dlouhou dobu, tak jejímu plnohodnotnému využití stojí v cestě pořád několik 

překážek. Tyto překážky budou níže popsány. I přesto dnes existuje nespočet aplikací. 

Tyto aplikace jsou v oborech, jako je například: průmysl, vzdělávání, medicína, armáda, 

turistika a především obchod a marketing. Právě v odvětví obchodu a marketingu rozšířená 

realita prozatím našla asi největší uplatnění pro širší veřejnost.  

Dle společnosti Gartner, která každý rok provádí průzkum, kde mapuje aktuální stav a 

odhaduje budoucí vývoj technologií, se plnohodnotné využití pro širokou veřejnost 

očekává za 5 – 10 let.[10] (Obr. 6) 

 

Obrázek 6: Výzkum společnosti Gartner[10] 

Ale právě odvětví marketingu je obor, který rozšířenou realitu dostává do povědomí 

široké veřejnosti již dnes. Na dnešním trhu je už mnoho společností, které realizují své 

marketingové kampaně v rozšířené realitě. Proto firmy, které chtějí předběhnout 

konkurenci, mají nejvyšší čas zainvestovat právě do podpory svého marketingu v rozšířené 

realitě. 
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3.1 Marketing AR 

Dříve než bude objasněno využití rozšířené reality v marketingu, bude definován 

samotný marketing, a jak je chápan v této práci. Definic marketingu se dnes na internetu a 

v odborné literatuře nachází nespočet. Mnoho lidi zaměňuje marketing pouze s reklamou a 

prodejem. I když reklama a prodej s marketingem úzce souvisí, tak jádrem marketingu je 

budování vztahů, a to především se stávajícími zákazníky. Budováním vztahů se rozumí 

především identifikace a poté uspokojování potřeb zákazníků. Smyslem marketingu z 

pohledu firem je generování a maximalizace zisku.  

Tyto vztahy se navazují a budují díky marketingovým nástrojům, kam patří např. již 

zmíněná reklama a to v různých podobách, dále zde patří různé podpory prodeje výrobků, 

také image značky a její povědomí a v neposlední řadě vztahy s veřejností.  

Tato práce se nebude držet přesné definice marketingu, ale bude se zabývat, jak v 

praxi již funguje nebo může fungovat rozšířená realita právě jako nástroj pro budování 

vztahu, zajímavé formy reklamy atd. S rozšířenou realitou přichází úplně nový rozměr do 

oblasti marketingu, protože takový druh propagace je pro něj nový, zajímavý a zároveň 

může být velice zábavný. Zápornou stránkou můžeme vnímat to, že zákazník musí projevit 

určitou iniciativu, aby si tuto formu propagace prohlédl, a to část zákazníků buď nedovede, 

nebo nechce udělat. Ale zde hraje roli lidská zvědavost, která mnoho lidí přiměje iniciativu 

projevit. 

3.2 Nový rozměr díky rozšířené realitě 

Každý den je člověk vystavován nepřebernému množství reklamních sdělení. Ráno u 

snídaně si člověk pustí televizi nebo přečte noviny. Po cestě do práce si v autě pustí rádio a 

míjí desítky billboardů. V práci při práci na internetu nebo čtení emailů. A doma zase 

televize, internet a rádio. Většinu člověk není schopen ani vědomě vnímat, ale přesto 

spoustu sloganu, hesel a reklam zná zpaměti. Vysvětlit se to dá tím, že lidský mozek je 

rozdělen na dvě hemisféry a to levou a pravou. Díky levé hemisféře člověk dokáže logicky 

myslet, rozumí matematice, mluví atd. Pravé hemisféře lidé vděčí za to, že májí emoce, 

vnímají zvuky, vidí obrázky, jsou kreativní. 
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Obrázek 7: Funkce levé a pravé hemisféry[11] 

Právě informace, které se dostávají do mozku skrz pravou hemisféru, jsou pro 

člověka lépe zapamatovatelné, protože jsou líbivé a jednoduché. Informace, které má na 

starost levá hemisféra, jsou mnohem složitější na zapamatování. Proto je jednoduší 

zapamatovat si text oblíbené písně, než se naučit 10 vzorečků do matematiky. A právě této 

podstaty marketingoví manažeři a tvůrci reklam využívají. Ve většině audiovizuálních 

reklam hraje v pozadí dobře zapamatovatelná buď příjemná, nebo nepříjemná hudba. Na 

billboardech používají především obrázky a minimum textů. Reklama na internetu bývá 

animovaná a barevně odlišená atd.  

A zde přichází nový rozměr, který nám rozšířená realita může nabídnout a to např. 

to, že se lidé mohou stát součástí samotné marketingové kampaně na různých projekcích. 

Díky rozšířené realitě si také mohou na vlastní kůži vyzkoušet brýle, šperky nebo oblečení 

z pohodlí domova nebo ve výloze obchodu. Množství aplikací je vytvořeno jako hra, kde 

se zákazník zábavným způsobem dozví bližší informace o společnosti nebo o výrobku. 

Zákazník při takovéto kampani není obtěžován, nýbrž zažívá příjemný pocit a především si 

odnáší zážitek, který zůstává mnohem déle v paměti a má obrovský vliv na vztah ke 

společnosti nebo k výrobku a také se o tento zážitek bude chtít podělit s dalšími 

potencionálními zákazníky. 
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3.3 Příklady úspěšných aplikací 

I když plnohodnotné využití rozšířené reality je očekáváno až za 5 – 10 let, tak ne 

jedna firma již využívá pro svůj marketing právě rozšířenou realitu. Ty nejúspěšnější 

budou níže blíže popsány. Prozatím většina aplikací pochází ze světa, ale v české republice 

se o rozšíření rozšířené reality snaží například společnost Vectoro s. r. o., která již 

realizovala několik ryze českých aplikací pro české firmy. 

3.3.1 IKEA 

Jedna z nejznámějších švédských firem, která se specializuje na výrobu a prodej 

nábytku a různých bytových doplňků, přišla s převratnou novinkou a tou je možnost 

vyzkoušet si jednotlivé kusy nábytku doma bez jakéhokoliv stěhování a to za pomoci 

tabletu nebo smartphonu  a katalogu společnosti IKEA. Poté zákazník položí katalog na 

vybrané místo v prostoru, kde by chtěl mít nábytek, který si zvolí v aplikaci. Pak už jen 

namíří kameru na katalog, kde se místo katalogu objeví 3D model zvoleného nábytku, se 

kterým může různě otáčet.  

 

Obrázek 8: Použití AR společností IKEA[12] 
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3.3.2 LEGO 

Společnost LEGO si rozšířenou realitu velice oblíbila. Důkazem je, že minulý rok 

realizovala již druhou kampaň za použití rozšířené reality. První kampaň probíhala pouze v 

kamenných prodejnách, kde za pomoci speciálního kiosku s webkamerou mohl zákazník 

přijít s krabicí se stavebnicí LEGO a místo klasického obrázku se mu na obrazovce objevil 

animovaný 3D model dané stavebnice. 

 

Obrázek 9: Kiosek společností LEGO[13] 

Druhou aplikaci LEGO představilo minulý rok a přichází s novou aplikací LEGO 

3D katalog a přináší fanouškům jedinečnou možnost prohlížení. Běžně by viděli přehled 

produktů s fotografií a stručným popisem. Nyní s pomocí 3D vizualizace mohou sledovat 

celou stavebnici v pohybu. Celý proces je velmi jednoduchý. Stačí do chytrého telefonu 

nebo tabletu stáhnout aplikaci z online obchodu, vybrat si produkt a přidržet zařízení nad 

označenou stránkou LEGO katalogu. Během pár vteřin se LEGO mini figurky, budovy i 

automobily začnou pohybovat. Každý pohyb zařízení nad katalogem znamená nový posun 

v příběhu.[29] 
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3.3.3 RayBan 

RayBan světově známá a oblíbená značka brýlí zase přichází s možností vyzkoušet 

si brýle a to z pohodlí svého domova. Uživatel potřebuje pouze připojení k internetu a 

webkameru. Poté stačí navštívit webové stránky aplikace, povolit prohlížeči přístup 

k webkameře, vybrat si z nabídky brýlí a uživatel může zkoušet, které mu nejvíce padnou. 

Aplikace sama rozezná, kde se nacházejí oči a funguje velice dobře. 

 

Obrázek 10: Aplikace společnosti RayBan[14] 

RayBan přidal do zkoušení brýlí úplně nový rozměr, který nejen zvýšil celkový 

zájem o značku díky netradiční aplikaci. Ale v druhé řadě se zákaznici již nemusí bát 

nakupování brýlí přes internet. Doposud se módní doplňky kupované na internetu nedaly 

vyzkoušet, ovšem díky rozšířené realitě je jen otázka času, kdy společnost RayBan budou 

ostatní firmy následovat.[14] 
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3.3.4 National Geographic Magazine 

Bezesporu zajímavou a divácky úspěšnou kampaň přinesl National Geographic 

Magazine, který již v několika zemích představil své projekční promítání rozšířené reality 

pro širokou veřejnost. Většinou se jednalo o muzea nebo obchodní centra, kde bylo 

postaveno projekční plátno, a pomocí kamery byli snímáni lidé a ti se mohli na plátně vidět 

společně s kosmonautem, pravěkým dinosaurem, nebo velrybou. National Geographic tuto 

kampaň neskutečně propracovalo, animované 3D modely vypadají více než věrohodně.  

 

Obrázek 11: Projekce rozšířené reality National Geographic[15] 

National Geographic dostal rozšířenou realitu na velice vysokou úroveň a pomohl 

odkrýt skutečný potenciál rozšířené reality v marketingu. V této kampaní se ani tak 

nejednalo o samotnou propagaci ale hlavně neskutečné prohloubení vztahu s veřejností. Z 

těchto akcí bylo vytvořeno nespočet video reportáží ať už od světových televizních stanic 

nebo samotných účastníku projektu. V těchto reportážích bylo jasně vidět, jak se účastníci 

snaží dotýkat animovaných 3D modelů, hladit je apod. A hlavní co si účastníci odnášeli, 

byl neskutečný zážitek a úsměv. 
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Obrázek 12 Virtuální kosmonaut od National Geographic[16] 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz je jedna z mnoha automobilek, která k propagaci svých vozidel 

využila technologii rozšířené reality. Automobilka Mercedes-Benz dává svým 

potencionálním i stávajícím zákazníkům možnost vyzkoušet si rozšířenou realitu se 

spojením vozidel dvěma způsoby. Prvním způsobem jak si fanoušek může vyzkoušet 

rozšířenou realitu je, že pomoci chytrého telefonu nebo tabletu si prohlédne ve 3D modelu 

několik modelů Mercedesů. Stačí k tomu opět pouze jednoduchá aplikace, kterou lze 

stáhnout v internetovém obchodě a poté marker místo, kterého se bude zobrazovat model. 

Uživatel si na modelu může vyzkoušet změnit různé parametry jako např. barvu či kola. 

Anebo může na svůj vůz zkusit přidat nosič na kola či střešní nosič.  
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Obrázek 13: 3D model Mercedes-Benz v AR[17] 

Díky druhé aplikaci si naopak může prohlédnout pomoci rozšířené reality interiér 

některých modelů Mercedesů. Opět k tomu postačí jednoduchá aplikace z internetového 

obchodu, ale zde již není třeba žádný marker. Po samotném spuštění aplikace se na 

obrazovce zobrazí interiér vozidla a otáčením chytrého telefonu či tabletu kolem sebe se 

uživatel může rozhlížet po interiéru jako by seděl uvnitř vozidla. 

 

Obrázek 14: Interiér vozidla v rozšířené realitě[18] 
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3.3.6 Domy G SERVISE 

Společnost Domy G SERVISE je jedna z českých firem, které se rozhodla pro svůj 

marketing využít právě rozšířenou realitu. Aplikaci pro G SERVISE realizovala již 

zmíněná společnost Vectoro s.r.o. G SERVISE využívá rozšířenou realitu jako rozšíření 

běžného katalogu. Potencionální zákazník má možnost si jednotlivé domy prohlédnout 

jako 3D modely. Z internetových stránek společnosti si uživatel stáhne jednoduchou 

aplikaci do chytrého telefonu nebo tabletu. Marker je umístěn v tištěném časopise 

společnosti nebo jej lze stáhnout také na internetových stránkách společnosti G SERVISE. 

Poté uživatel spustí aplikaci, vybere si z nabídky domu a namíří kameru na marker, kde se 

objeví 3D model domu. 

 

Obrázek 15: 3D model domu od společnosti G SERVISE[19] 

 

3.3.7 Ostatní marketingové aplikace v AR 

V předchozích kapitolách bylo pospáno několik již úspěšně realizovaných aplikací, 

nicméně je to jen hrstka z již existujících marketingových aplikací v rozšířené realitě. V 

rozsahu této práce není možné popsat větší množství aplikací, proto dále budou již jen 

zmíněny další firmy, které ke svým marketingovým kampaním využili právě rozšířenou 
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realitu. V české republice se prozatím jedná pouze o pár desítek aplikací. Ovšem ve světě 

je rozšířená realita již o podstatný kus dále.  

Z českých aplikací stojí za zmínku společnost Interobal, která využila rozšířenou realitu 

pro propagaci širokého portfolia obalů. Dále technologii rozšířené reality využilo 

nakladatelství Albatros, které vydalo aplikací pro rozšíření dětské knihy Pufík z Pohádkové 

Lhoty. Aplikace Magic Cards skončila druhá v prestižní soutěži Vodafone Nápad roku 

2013. A přidává nový rozměr do klasických pohlednic, které díky rozšířené realitě ožijí. V 

neposlední řadě aplikace Korunka byla vytvořena pro Loterie Korunka a.s., která tuto 

aplikaci použila při svých promo akcích po TipSport Barech, ve kterých je loterie Korunka 

k dispozici. V první fázi byla využita pouze interně na firemních iPadech, které 

návštěvníkům TipSport Barů zapůjčovaly hostesky. 

 

Obrázek 16: Zástupci českých marketingových aplikací v AR 
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Světový trh je podstatně širší a to jak v oborech, které využívají pro svou propagaci 

rozšířenou realitu, tak v kvantitě aplikací. Mezi první obory využívající rozšířenou realitu 

pro rozšíření svých marketingových kampaní byly různé automobilky. Např. automobilka 

Mini, Volkswagen, Toyota, Audi, Mercedes-Benz. Tyto aplikace většinou rozšiřují tištěné 

materiály o 3D modely vozů. Dále se může zákazník dozvědět jak je tvarovaná samotná 

karoserie a kde jsou umístěny bezpečnostní prvky atd. Zábavnou hru McMission pro své 

zákazníky připravil McDonald's. Vlastní kampaň s rozšířenou realitou již měla také 

společnost Coca-Cola, kterou následovala konkurence Pepsi Cola. Nejznámější značková 

móda Adidas také využívá rozšířenou realitu. Na dalším obrázku můžeme vidět množství 

renomovaných firem, které do svých reklamních kampaní zahrnují rozšířenou realitu, a 

prokazuje její marketingový potenciál. 

 

Obrázek 17: Zástupci světových společností využívající AR 

 



Jan Grundza: Marketingový potenciál rozšířené reality 

2015   19 

 

3.4 Budoucnost rozšířené reality v marketingu 

V současnosti je na trhu již množství firem, které pro svůj marketing využívají právě 

rozšířenou realitu, ale uživatelů rozšířené reality je podstatně méně, jelikož je většina 

kampaní závislá na aktivním přístupu zákazníků. Dnešní uživatel rozšířené reality musí 

připravit svůj chytrý telefon či tablet na použití rozšířené reality instalací prohlížeče nebo 

instalací speciální aplikace pro zobrazení rozšířené reality. Také musí být všímavý a 

kameru svého zařízení namířit na daný marker a až poté si může vychutnat zážitek z 

rozšířené reality. V minulých kapitolách již bylo zmíněno, že kladnou roli zde hraje lidská 

zvědavost, ale na druhou stranu může hrát roli čas, který uživatel bude muset investovat, 

dále společnosti přicházejí o technicky méně zdatné uživatele.  

Zde přichází na řadu chytré brýle. Na této technologii dnes pracuje několik 

světových společnosti jako např. Google nebo Microsoft. Chytré brýle jsou dokonce již 

dostupné pro veřejnost, avšak prozatím jejich cena není příliš příznivá, pohybuje se v 

řádech desítek tisíc korun. Jak tyto brýle fungují, bude popsáno níže v kapitole technické 

prostředky, ale v podstatě se jedná o zařízení, které je schopno zobrazovat rozšířenou 

realitu v reálném čase s minimální námahou uživatele. Uživatel si brýle pouze nasadí na 

hlavu a popřípadě je může ovládat hlasem nebo malým touchpad na straně brýlí. 

 

Obrázek 18: Brýle pro zobrazení rozšířené reality[20] 

Tyto brýle jsou na tom podobně jako mobilní telefony, když před 10 lety by si 

nikdo nepředstavil, že lidé budou mít k dispozici telefony s dotykovou obrazovkou. Proto 

je jen otázkou času, kdy je začne využívat široká veřejnost. V tento moment se reklama v 



Jan Grundza: Marketingový potenciál rozšířené reality 

2015   20 

 

rozšířené realitě stane součástí každodenního života každého uživatele chytrých brýlí, 

stejně jako reklama v televizi. Chvíle kdy používání chytrých brýlí bude součástí běžného 

života, ale nemusí přinést pouze pozitivní ohlasy na rozšířenou realitu a marketing. Jedním 

z důvodů bude všednost, uživatele si na rozšířenou realitu zvyknou a nebudou si již 

odnášet tak silný zážitek jako dnes, když tato technologie je celkem výjimečná. Druhým 

negativním dopadem může být přehlcení, stejně jako dnes např. televizní reklama, 

billboardy atd. 

3.4.1 Brand Killer v rozšířené realitě 

Brand Killer neboli zabiják značek je prototyp aplikace, která by měla eliminovat 

již zmíněné přehlcování reklamou. Studenti z americké University of Pennsylvania 

vytvořili prototyp aplikace, která je velice podobná aplikaci AdBlock. AdBlock je rozšíření 

internetového prohlížeče, které umí zamezit zobrazování nežádoucích reklam. Brand Killer 

by měl fungovat velice podobně s tím, že bude rozmazávat reklamy v reálném světě.[21]  

S nástupem chytrých brýlí obdobné aplikace budou mít jistě široké využití, pro 

marketingové kampaně to ale nemusí být konec, díky těmto aplikacím bude mít uživatel 

možnost reklamu například třídit. Na řadu také může přijít cílená reklama, kterou uživatel 

zrovna vyhledává a služby nebo zboží podobného typu potřebuje. 

 

Obrázek 19: Aplikace Brand Killer[21] 
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3.4.2 AR v retail oblasti 

Rozšířená realita do oblasti marketingu v budoucnu může přinést velkou spoustu 

užitečných aplikací, které uživatelům mohou usnadňovat život. Cílená reklama na internetu 

je dneska běžná. Představa cílené reklamy v rozšířené realitě by poté mohla vypadat ještě 

zajímavěji. Např. uživatel si chce zakoupit novou tiskárnu a vyhledává tiskárny na 

internetu. Chytré brýle jsou připojeny k internetu a ve chvíli, kdy zákazník mine obchod 

s elektronikou, se mu v rozšířené realitě objeví aktuální akční nabídka tiskáren v prodejně.  

V druhém případě představa, kdy si zákazník z pohodlí domova napíše nákupní 

seznam. Tento nákupní seznam napíše do aplikace, která bude spojená s určitým nákupním 

centrem. Zákazník přijíždí do nákupního centra a je navigován postupně po směru, jak jsou 

požadované výrobky umístěny.  

Aplikací, které rozšířená realita přinese ať už v marketingovém nebo jiném odvětví 

bude jistě ještě mnoho. 

 

Obrázek 20: Rozšířená realita v retail oblasti[22] 
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4 Technické prostředky 

Aby rozšířená realita mohla fungovat, jsou klíčové dva faktory. Prvním je, že daná 

aplikace musí znát aktuální stav reálného světa a zároveň aktuální stav vkládaného 

virtuálního objektu. A v druhé řadě aplikace potřebuje zobrazovací zařízení, které přidá 

virtuální objekt do reálného světa. Pokud jsou splněny tyto dva faktory, poté uživatel 

vnímá virtuální objekty jako součást reálného světa.  

Aby tyto faktory fungovaly v praxi, jsou potřebné tři hlavní komponenty: 

1. Senzory, které zjistí aktuální stav reálného světa a polohu uživatele rozšířené 

reality. 

2. Procesor pro zpracování dat a následnou generaci signálu pro zobrazovací 

zařízení. 

3. Vhodné zobrazovací zařízení, aby uživatel nabyl co nejsilnějšího dojmu, že 

virtuální prvek patří do reálného světa. 

4.1 Hardwarové komponenty 

Rozšířená realita pro svou funkci potřebuje tyto hardwarové komponenty. 

Zobrazovací zařízení jako např. displej, který bude promítat reálný svět s přidanou 

rozšířenou realitou. Kamera, která funguje jako sledovací zařízení. Toto sledovací zařízení 

snímá reálný svět a posílá informace do výpočetního procesoru. V neposlední řadě další 

senzory jako je GPS, elektronický kompas a akcelerometr. Všechny tyto komponenty 

obsahují dnešní chytré telefony a tablety, proto jsou dnes nejhojněji využívaným zařízením 

k práci s rozšířenou realitou. 

4.1.1 Sledovací zařízení 

Pro sledování rozšířené reality je použitelný jakýkoliv displej. Kvalita displeje má poté 

vliv na vnímání rozšířené reality uživatelem. Větší kvalita rovná se věrohodnější dojem. 

Pro zobrazení rozšířené reality se dnes využívají: 

- HMD (Head-up displej), kdy displej je integrován do brýlí 

- Displej chytrých telefonů a tabletů 

- Monitory počítačů a televize 
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Největší obliby se v dnešní době těší právě displeje integrované do brýlí, jelikož v tomto 

případě se jedná o nejkomfortnější zařízení pro sledování rozšířené reality. Toto řešení se 

dá realizovat dvěma způsoby.[28] 

 Prvním způsobem je využití polopropustného zrcadla, na kterém uživatel vidí odraz 

virtuálních objektů vytvořených počítačem. Virtuální objekty jsou synchronizovány 

s reálným světem pomoci senzoru umístěného v brýlích. 

 

Obrázek 21: Použití polopropustného zrcadla 

Druhá varianta využívá displej, na kterém je zobrazována reálná scéna získávaná 

kamerou. A do této scény jsou přidávány virtuální objekty vytvořené počítačem. 

Synchronizaci virtuálních objektů s reálnou scénou opět zajištuje senzor umístěný 

v brýlích. 
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Obrázek 22: Použití kamery a displeje 

4.1.2 Kamery 

Kamery jsou dnes součástí většiny chytrých telefonů a tabletů. A právě kamera 

slouží jako základní vstupní zařízení pro snímání reálného světa. S tímto vstupem dále 

může pracovat procesor, který přidává virtuální objekty do této scény. Kvalita dnešních 

kamer je již na vysoké úrovni, což je pro rozšířenou realitu klíčové. Opět platí čím větší 

kvalita obrazu, tím věrohodnější bude mít uživatel zážitek z rozšířené reality. 

4.1.3 GPS 

GPS neboli Global Positioning Systém je navigační systém, který je schopen určit 

polohu uživatele po celém světě, mimo oblast severního a jižního pólu. GPS je satelitní 

navigační systém a pro určování polohy jsou využívány vesmírné družice. Tento satelitní 

systém je schopen fungovat za každého počasí 365 dní v roce. Původně vznikl pro 

americkou armádu, dnes se však jedná o nejvyužívanější navigační systém.  
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 V případě venkovního použití rozšířené reality je tento systém ideálním k určení 

polohy uživatele. Výhodou je opět že tento systém zvládá většina chytrých telefonů. 

Nevýhodou může být přesnost navigačního systému, a také že systém nedokáže určit směr, 

kterým se uživatel dívá. Proto se GPS používá společně s elektronickým kompasem a 

prostorovými senzory. 

4.1.4 Elektronický kompas 

Nedostatek navigačního systému GPS, který nedokáže vyhodnotit, jakým směrem 

se uživatel dívá, řeší právě elektronický kompas. Jedná se o zařízení fungující na stejném 

principu, jako je klasický kompas. Jelikož klasický kompas by asi kazil dnešní designový 

koncept chytrých telefonů a zároveň jeho propojení s aplikacemi by nebylo jednoduché. 

Proto přichází na řadu právě elektronický kompas, který je tvořen elektronickými 

součástkami a dokáže určit přesný směr, jakým je uživatel natočen. 

4.1.5 Procesor a výpočetní technika 

Rozšířená realita pro plynulý běh potřebuje vysoký výpočetní výkon procesoru, 

který opět dnešní chytré telefony mají ve své výbavě. A v druhé řadě pro zpracování 

snímku z kamery je třeba RAM paměť. Stolní počítače a notebooky s tímto výkonem 

zajisté nemají problém. Chytré telefony a tablety jsou dnes již také na úrovni, kdy by 

neměl nastávat problém s výkonem. A díky miniaturizaci se i chytré brýle nemusí stydět za 

svůj výpočetní výkon a velikost. 

4.1.6 Brýle pro rozšířenou realitu 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, tzv. chytré brýle pro zobrazování 

rozšířené reality jsou klíčové pro budoucnost rozšířené reality. Již dnes na trhu je více než 

desítka těchto prototypů brýlí pro zobrazování rozšířené reality. Ve většině případů se 

právě jedná pouze o prototypy určené pro vývojáře. Ovšem existuje již několik řešení 

těchto brýlí, které jsou volně v prodeji pro širokou veřejnost. Jediným problémem je 

prozatím pořizovací cena chytrých brýlí, dnešní zákazník za tyto brýle zaplatí řádově 

desítky tisíc korun.  

Jedním ze zástupců jsou brýle Moverio od společností Epson. Brýle fungují na 

základě polopropustných displejů a vzhledem k absenci kamery a hloubkového snímání tak 
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pouze zobrazují virtuální obraz. Brýle vyžadují kabelové připojení k ovladači alias telefonu 

s operačním systémem Android. Aktuálně je v prodeji model Moverio BT-200 za necelých 

20 000 Kč.  

 

Obrázek 23: Brýle Epson Moverio[23] 

 Jako druhý příklad jsou uvedeny brýle od společnosti Vuzix. Ta na trhu s chytrými 

brýlemi není žádným nováčkem a její aktuální model Vuzix M100 je dnes v prodeji za 

necelých 30 000 Kč. Na rozdíl od Moverio brýle Vuzix M100 mají neprůhledný displej 

umístěny před jedním okem. A také brýle od společnosti Vuzix nepotřebují kabelové 

připojení s žádným externím zařízením. Jsou schopné fungovat samostatně díky 

integrované mobilní platformě s operačním systémem Android. 

 

Obrázek 24: Brýle Vuzix M100[23] 
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4.2 Software k rozšířené realitě 

Software neboli programové vybavení se, kterým rozšířená realita pracuje, se dělí. 

V prvé řadě jde o vývojářský nástroj pro samotnou tvorbu rozšířené reality a poté jsou to 

prohlížeče rozšířené reality. V dalších kapitolách bude popsáno několik z nich. 

4.2.1 ARToolKit 

ARToolKit je multiplatformní open source programová knihovna pro tvorbu 

aplikací využívající rozšířenou realitu. Tato aplikace již byla přenesena do mnoha jazyků. 

A byla použita na mnoha platformách jako je Android, Flash či Silverlight.  

ARToolKit je aplikace pracující na technice sledování videa. Díky této technice je 

vypočtena vzdálenost a orientace kamery ke značkám tzv. markerum, a to vše v reálném 

čase. Jakmile je známa pozice reálné kamery, virtuální kamera je posazena do stejného 

bodu a 3D modely vykresleny přesně na místě fyzické značky. Tím ARToolKit řeší oba 

dva klíčové problémy rozšířené reality.  

 

Obrázek 25: Rozšířená realita vytvořená v ARToolKit[24] 
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4.2.2 Mixare 

Opět se jedná o open source aplikaci, která je dostupná na platformách iOs a 

Android. Spíše se jedná o prohlížeč rozšířené reality. Pracuje zcela jako autonomní 

aplikace a lze ji použít také pro vývoj vlastních implementací ale její rozšíření je v tomto 

případě malé. Její jediná funkcionalita spočívá v tom, že pomocí pozice z GPS a polohy 

elektronického kompasu zobrazuje na displeji informace z internetu, které mají svou 

lokační značku, a umisťuje je korektně do promítnutého prostoru. 

 

Obrázek 26: Ukázka z aplikace Mixare[25] 

4.2.3 Metaio 

Společnost Metaio se na světovém trhu řadí mezi lídry v oblasti výzkumu a 

realizace rozšířené reality. Tuto platformu využívá již více než 65 tisíc vývojářů. A také na 

této platformě běží přes tisíc aplikací, z odvětví jako je právě marketing, průmysl a 

vzdělávání.  

Hlavním nástrojem společnosti Metaio je Metaio Creator. Jedná se o vývojový 

nástroj pro tvorbu rozšířené reality. Metaio Creator dokáže vytvářet a nasazovat rozšířenou 

realitu na základě sledování reálného obrazu. 
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Metaio Creator nabízí tyto funkce pro tvorbu rozšířené reality: 

 Grafické uživatelské prostředí 

 Import 2D a 3D modelů, video a audio souborů, včetně nastavení kvality 

videa a 3D animace 

 Možnost přidat stín ke 3D modelům 

 Podpora CAD modelů 

 Možnost dát určitému objektu scénář chování 

 Podpora platforem Windows, Mac OS X a také 

mobilní operační systémy Android a iOS 

 

Obrázek 27: Pracovní plocha Metaio Creator 

Druhým nástrojem od společnosti Metaio je Juniao. Jedná se o software, který 

slouží pro samotné publikování rozšířené reality. Projekty vytvořené v Metaio Creatoru 

jsou nahrány na cloudové uložiště Metaio Cloud nebo na vlastní server uživatele, který 

projekt vytvořil.[26] 
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Obrázek 28: Aplikace Junaio[27] 

Nástroje společnosti Metaio využívají, světově známe společnosti jako např. IKEA, 

Volkswagen, Audi, Mitsubishi Electric, McDonalds, Lego a další. Proto tyto nástroje 

využiji také já ve své praktické části mé bakalářské práce. 
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5 Vlastní aplikace rozšířené reality 

Jedním z cílů mé bakalářské práce bylo vytvořit vlastní aplikaci, která by 

demonstrovala potenciál rozšířené reality v marketingu. Po konzultaci s vedoucím práce 

jsem se rozhodl vytvořit si vlastní interaktivní vizitku. Mnou vytvořená vizitka by měla 

sloužit jako rozšíření klasické vizitky. Klasická vizitka slouží jako pouhý nosič základních 

kontaktních údajů. Mnou vytvořená vizitka by měla k těmto informacím přidat něco navíc. 

Má interaktivní vizitka bude navíc rozšířená o video sekvenci, kde budu moct ve 

stručnosti předat krátké sdělení. Tento nový rozměr potencionálního zákazníka osloví 

mnohem více než klasická vizitka a také má možnost dovědět se mnohem více o osobě 

uvedené na vizitce. 

K vytvoření vizitky budu potřebovat dva klíčové softwary. Jeden pro zpracování videa 

a druhý pro samotnou tvorbu rozšířené reality z tohoto videa. Dále budu potřebovat 

klasickou vizitku, která bude sloužit jako marker pro zobrazení interaktivní vizitky. A 

v neposlední řadě kameru, pomocí které bude natočeno video. 

5.1 Příprava video nahrávky 

Prvním krokem bylo vytvořit si samotné video s krátkým sdělením. Pro vytvoření 

videa jsem použil videokameru umístěnou na chytrém telefonu. Konkrétně se jednalo o 

model Samsung Galaxy S2. Video jsem natočil s jednobarevným pozadím pro 

zjednodušení pozdější úpravy. Jako jedno barevné pozadí jsem použil zelenou deku. 

Pro zpracování videa jsem použil software Adobe AfterEffects, který je schopen 

právě díky jednobarevného pozadí jednoduše oříznout požadovaný objekt. Pro oříznutí 

obrysu postavy jsem v Adobe AfterEffects použil nástroj klíčování (Keylight). Poté jsem si 

kapátkem označil barvu, kterou jsem chtěl odstranit a nástroj Keylight odstranil vše, co 

mělo zelenou barvu. V tuhle chvíli už stačilo pouze vyexportovat oříznutý video soubor, 

který bude dále zpracován až do finální podoby.  
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Obrázek 29: Před klíčováním 

 Na obrázku výše je vidět jak vypadalo video před použitím nástroje klíčování. Poté 

na obrázku níže je vidět jako vypadá video již s vyklíčovaným pozadím. 

 

Obrázek 30: Po použití nástroje klíčování 
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5.2 Vytváření rozšířené reality 

Jak již bylo zmíněno v kapitole software pro tvorbu vlastní aplikace v rozšířené 

realitě, jsem využil nástroj Metaio Creator. Tento vývojářský nástroj je dostupný v plné 

verzi za 490 eur. Pro tvorbu své aplikace jsem využil demo verzi, která nepodporuje export 

finální verze vlastní aplikace. A pro finální export jsem využil Metaio Creator v plné verzi, 

kterou má dostupnou vedoucí mé práce Ing. Filip Beneš, Ph.D. 

Demo verze Metaio Creatoru je dostupná ke stažení na stránkách společnosti Metaio. 

Tuto verzi jsem si tedy stáhl do svého počítače a následně naistaloval. Po spuštění 

programu se mi zobrazila pracovní plocha Metaio Creatoru. 

 

Obrázek 31: Metaio Creator 

Ve spodní části pracovní plochy se nachází tlačítko pro přidání markeru. Metaio 

Creator umožnuje použít jako marker obrázek, QR kód, 3D objekt, reálný objekt nebo 

budovu a dokonce v beta verzi lze použít jako marker také obličej. Pro svou aplikaci jsem 

použil jako marker vlastní vizitku. 
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Obrázek 32: Přiřazení markeru do Metaio Creatoru 

V tuhle chvíli, když mám přiřazený marker, už jen zbývá přiřadit video sekvenci. 

K tomu poslouží nabídka umístěná po levé straně. Metaio Creator umožnuje vkládat 3D 

objekty, videa různých formátů, audio nahrávky, odkazy, texty a tlačítkové interaktivní 

prvky. Pro svou aplikaci jsem využil vložení in-page videa (vložení videa do prostoru). 

S vloženým videem lze dále pracovat, jako např. měnit velikost nebo pozici, dále lze měnit 

jeho pozice v prostoru oproti markeru. 

 

Obrázek 33: Přiřazení videa k markeru 
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  V poslední fázi již stačí pouze hotovou aplikaci nahrát na Metaio cloud, odkud poté 

bude dostupná na každém zařízení, které má prohlížeč Junaio. Při nahrávání aplikace bude 

vygenerován QR kód, díky kterému se do jakéhokoli zařízení stáhne rozšířená realita 

v podobě mého videa a přiřadí ji právě k markeru, čili k mé vizitce. Tento QR kód bude 

umístěn na zadní straně vizitky. 

 

Obrázek 34: Moje interaktivní vizitka 
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5.3 Návod na použití aplikace 

Uživatel si stáhne aplikaci Junaio, která je dostupná na Google Play nebo Appstore. 

Po stažení aplikace stačí naskenovat QR kód umístěný níže. (Obr. 35.) 

 

Obrázek 35: QR kód pro stažení AR 

Po naskenování QR kódu uživatel namíří kameru svého zařízení na marker 

umístěny níže (obr. 36) a aplikace mu zobrazí mojí interaktivní vizitku. 

 

 

Obrázek 36: Marker pro zobrazení rozšířené reality 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat potenciál rozšířené reality 

v marketingu. V první části práce byla vysvětlena samotná technologie rozšířené reality. 

Byly popsány uváděné definice, zákony rozšířené reality a první počátky rozšířené reality.  

 Hlavním cílem teoretické části byl popis a analýza rozšířené reality v oblasti 

marketingu. Blíže popsán byl samotný marketing a poté nový rozměr, který rozšířená 

realita do jeho odvětví přináší. Tento nový rozměr byl demonstrován na již fungujících 

aplikacích světově uznávaných firem, které využili ke svému marketingu rozšířenou 

realitu. Rozšířená realita v současné době není plnohodnotně využitá technologie ale právě 

tyto světové firmy, jako je např. IKEA, LEGO, Mercedes-Benz, Coca-Cola aj. pomáhají 

dostat tuto technologii dostat do povědomí široké veřejnosti. V práci byla zmíněna také 

možná budoucnost, kterou rozšířené realita může přinést a to například v oblasti 

nakupování. 

 V kapitole technické prostředky byly popsány hardwarové komponenty a potřebný 

software k využívání rozšířené reality. Mezi hlavní hardwarové komponenty patří 

sledovací zařízení, jako jsou kamery, navigační systém GPS nebo elektronický kompas. 

Dalším klíčovým komponentem je výpočetní jednotka, která zpracovává a vytváří 

rozšířenou realitu. V neposlední řadě byly popsány chytré brýle jako nástroj pro komfortní 

zobrazování rozšířené reality.  

 Praktická část byla zaměřená na tvorbu vlastní aplikace rozšířené reality. Tato 

aplikace přidává nový rozměr klasické vizitce. Kdy klasická vizitka slouží jako statický 

nosič základních kontaktních údajů. Má interaktivní vizitka tyto údaje rozšiřuje o krátké 

audiovizuální sdělení. 

 Souhrnně lze tedy konstatovat, že všechny stanovené cíle mé bakalářské práce byly 

naplněny.  
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