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VYUŽITÍ CHYTRÝCH BRÝLÍ NA SMÍŠENOU REALITU MICROSOFT HOLOLENS DO IoT A 

V RÁMCI VÝUKY ORTOTIKY A PROTETIKY 

 

Projekt na podporu rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik podporovaného SMO č. 

0660/2022/ŠaS/Neinv úspěšně pokračuje ve své realizaci a je v závěru řešení. Realizační tým projektu, ve kterém 

jsou zapojeni žáci všech ročníků oboru 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik se podílejí na začlenění chytrých 

brýlí Microsoft HoloLens 2 na smíšenou realitu do IoT a výuky odborných předmětů za pomocí odborníků 

z praxe. Stěžejní oblast při řešení projektu je propojení modelování ve 3D v systému Creo se smíšenou virtuální 

realitou. Jak jíž bylo dříve uvedeno, upravený 3D model inteligentní ortézy, umožňující pohyb v zápěstí na 

předloktí horní končetiny člověka se použil pro načtení do programu Vufria Studio. Zde se postupně připravil 

pro využití ve smíšené realitě. Takto připravený model lze prezentovat v libovolném prostoru pomocí chytrých 

brýlí Microsoft HoloLens 2. V budoucnu se takto budou připravovat i další 3D modely ortéz vytvořené v rámci 

výuky odborného kreslení. U takto vytvořených modelů se budou využívat i další možnosti programu Vufria 

Studio. To umožní žákům v rámci výuky odborných předmětů se blíže seznamovat s novými technologiemi, které 

do tohoto oboru vstupují a které se promítnou do praxe. To bude umožňovat, aby si klient mohl virtuálně 

vyzkoušet ortoticko-protetickou pomůcku pro rozcvičování (rehabilitování). Tyto získané zkušenosti budou 

postupně umožňovat lépe připravit 3D modely a jejich přípravu v programu Vufria Studio pro lepší praktické 

využití. V praxi to znamená, že klient, ortoticko-protetický technik, fyzioterapeut, odborný lékař, či kdokoliv jiný 

má možnost pomocí chytrých brýlí Microsoft HoloLens 2 vidět realitu (reálné prostředí) a zároveň 3D model 

pomůcky, kterou si bude moci v prostoru umístit dle potřeby a provádět příslušné činnosti. 

Ne méně důležité je i využití chytrých brýlí Microsoft HoloLens 2 pro smíšenou virtuální realitu v podobě 2D 

objektu ve formě různých testů. Jako první příklad byl vytvořen zábavný test, kde pro deset otázek je vždy 

odpověď ano nebo ne ze čtyř možností. Oblast otázek, na které je test zaměřen, je z odborného předmětu „Základy 

biomechaniky“. Odpověď na otázku se bude v budoucnu provádět pohybem inteligentní ortézy či jiným 

způsobem. Test je v současnosti připraven, tak aby se dal promítnout v podobě panelu v chytrých brýlích 

Microsoft HoloLens 2. Jeho vizualizace v chytrých brýlích Microsoft HoloLens 2 je znázorněno na obrázku. Na 

obrázku je vidět i možnost kombinovat zobrazení 2D a 3D objektů,  
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Pokud bude v testu zvolena odpověď ANO, políčko s touto odpovědí bude mít zelené pozadí a automaticky se 

přechází na další otázku v testu. Otázky se dají v testu jednoduše měnit a případně upravovat jejich celkový počet. 

Budou se vytvářet i další podobné aplikace určené mimo jiné i pro lidi s handicapem. Otázky je však vždy nutno 

připravit ve zdrojovém textu. K tomu, aby se daly otázky jednoduše měnit, či náhodně vybírat se bude postupně 

vytvářet databáze otázek. Vizualizace test v běžných prohlížečích je znázorněna na obrázku. Zeleně zbarvené 

políčko je správná odpověď. Po absolvování všech otázek dojde k automatickému vyhodnocení testu. 

 

   
 

Příprava testu, který je vidět na obrázku výše vyžaduje samozřejmě účast odborníka z praxe. Odborník z praxe 

členům řešitelského týmu ukazuje v jakém programu a jak se to dá provést. Žáci si pak některé další dílčí úkony 

vyzkoušejí samy. Do budoucna mají možnost tuto problematiku nastudovat a samy si něco podobného připravit. 

Ukázka z tvorby testu je znázorněna na obrázku. 

 

 



Žáci v současnosti umí využívat řadu funkcí, které brýle Microsoft HoloLens 2 nabízí a tyto dovednosti prezentují 

na řadě významných akcích pořádaných SOŠ AHOL, s.r.o. Dne 23. 11. 2022 proběhnul na naší škole den 

otevřených dveří, na kterém žáci oboru 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik předvedly brýle Microsoft 

HoloLens 2. Dále při prezentacích na základních devítiletých školách byly s úspěchem prezentovány výsledky 

projektu. Výsledky projektu byly rovněž prezentovány ve zdravotnických zařízeních v rámci pořádaných exkurzí, 

jako např. návštěva Dětské nemocnice – Fakultní nemocnice Brno, konkrétně Dětského rehabilitačního oddělení, 

na které žáky provázel prim. MUDr. Radek Brauner. Dále pak návštěva na Dětském oddělení v Lázní 

Klimkovice, na které žáky provázel primář MUDr. Mgr. Tomáš Bauko, MBA. Zde byla probrána i možnost 

budoucí spolupráce. Výsledky projektu byly prezentovány i pro jiné obory a při dalších akcích. V současnosti se 

připravujeme na Den otevřených dveří, který se bude konat na SOŠ Ahol, s.r.o. 7. 1. 2023. Řešitelský tým, který 

se podílí na všech výsledcích je vidět na obrázku. 

 

   
 

Využívání chytrých brýlí Microsoft HoloLens 2 nabízí v oblasti zdravotnictví, konkrétně ortoticko-protetické 

praxi řadu nových aplikací v široké škále využití. Výsledky tohoto projektu k tomu přispívají a poukazují na 

vybrané aplikace v praxi. Finanční prostředky na realizaci projektu AHOL TALENT 2022  č. 

0660/2022/ŠaS/Neinv byly poskytnuty z rozpočtu SMO. 
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