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1 Vzdělávací program a jeho pojetí 

1.1 Základní údaje  

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a reg. číslo projektu  Podporujeme rozvoj dětí a žáků 

CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_032/0008148 

Název programu Robotika s VEX V5 

Název vzdělávací instituce Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. 

Adresa vzdělávací instituce 
a webová stránka  

Jana Palacha 804, 511 01 Turnov 

www.vctu.cz 

Kontaktní osoba PaedDr. Jaroslava Dudková, Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. 

Datum vzniku finální verze 
programu 

14. 12. 2020 

Číslo povinně volitelné 
aktivity výzvy 

4 

Forma programu prezenční 

Cílová skupina 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky 8 a 6letého gymnázia 

Délka programu    16 hodin (po 45 minutách) 

Zaměření programu 
(tematická oblast, obor 
apod.) 

Využívání kreativního a inovativního potenciálu žáků, rozvoj 
nadání dětí a žáků v rámci formálního, zájmového a neformálního 
vzdělávání, podpora dlouhodobé a systematické práce s nadanými 
dětmi a mládeží. 

Tvůrci programu 

Odborný garant programu 

Ing. Veronika Šolcová, Tomáš Sláma 

RNDr. Martina Šimůnková, PhD. 
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Odborní posuzovatelé   

Specifický program pro 
žáky se SVP (ano x ne) 

Ne 

 

1.2 Anotace programu 

Jde o vzdělávací program v neformální oblasti. Program je určen pro nadané žáky 2. stupně základní 
školy se zájmem o robotiku a programování. Program rozvíjí jejich konstrukční, algoritmické a logické 
dovednosti. Žáci v průběhu vzdělávacího programu pracují s robotickou stavebnicí VEX EDR V5 
a využívají moderní technologie, učí se pracovat v prostředí Mesh studio, učí se základům 
programovacího jazyka Blocky. Vzdělávací program je rozdělen do tří částí – Konstrukce robota, 
Reálný svět, Programování robota. V rámci části Reálný svět žáci navštíví science centrum a technické 
muzeum. 

1.3 Cíl programu 

Obecné cíle: cílem programu je rozvoj kreativity a manuálních schopností při konstrukcích robotů 
a rozvoj algoritmických a programovacích kompetencí u žáků 2. stupně základní školy v rámci 
neformálního vzdělávání. Zároveň jde o rozvoj kompetencí komunikativních, pracovních a k řešení 
problémů. 

Mezipředmětové vztahy: aktivity umožňují využívat dovednosti a znalosti z různých předmětů. 
Nejvíce jsou využity znalosti ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk 
a svět práce, Informační a komunikační technologie. Ve všech lekcích jsou využity moderní digitální 
technologie. Osmá a devátá lekce jsou realizovány ve vzdělávacím science centru v iQlandia v Liberci  
a v Technickém muzeu v Liberci. V těchto lekcích dochází k propojení se vzdělávací oblastí Člověk  
a jeho svět. 

Konkrétní cíle: absolvent dokáže pojmenovat části robotické stavebnice VEX EDR V5. Absolvent 
zkonstruuje robota, který se umí pohybovat a umí přemístit různé předměty. Absolvent ovládá 
robota pomocí dálkového ovladače.  

Absolvent naprogramuje robota a dokáže program spustit.  

Absolvent využívá logické a algoritmické kompetence k nalezení správného řešení.  

Absolvent dokáže řešit problémy ve skupinách a ve skupině dokáže efektivně komunikovat. 
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1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu 

Ve vzdělávacím programu jsou rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a k řešení problémů. Žáci používají nástroje a součásti stavebnice ke konstrukci robota, 
přistupují k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality a funkčnosti.  

Ve vzdělávacím programu je kladen důraz na skupinovou práci, proto je velmi důležitá komunikace 
mezi žáky, vzájemná spolupráce, respektování názorů druhých lidí a schopnost dohodnout 
se na kompromisu.  

Při programování jsou rozvíjeny i matematické kompetence, především logické a algoritmické. 

Celý vzdělávací program prakticky využívá softwarové aplikace, a tím rozvíjí schopnost práce 
s digitálními technologiemi. Žáci pracují s dotykovými tablety all-in-one, s interaktivní tabulí  
a chytrými mobily. V programu jsou často použity různé hry, které podporují schopnost učit 
se prostřednictvím digitálních technologií.  

1.5 Forma 

Forma vzdělávacího programu je prezenční a je realizována především v podobě skupinové práce. 
Jednotlivé aktivity podporují skupinovou práci a vedou žáky k diskuzi nad vzniklými problémy. Žáci 
společně hledají vhodná řešení konstrukčních a programovacích problémů.  

1.6 Hodinová dotace 

Vzdělávací program je plánován na 16 vyučovacích hodin, tj. po 45 minutách, a je rozdělen do tří 
bloků. V prvním bloku je zařazeno pět témat, tři z nich jsou určeny na jednu vyučovací hodinu a dvě 
témata jsou připravena jako dvouhodinové lekce, tj. 90 minut. Druhý vzdělávací blok obsahuje dvě 
vyučovací hodiny, které jsou realizovány mimo prostory školy. Třetí vzdělávací blok obsahuje pět 
témat, z nichž čtyři jsou probírány ve čtyřech vyučovacích hodinách. Jedno téma je rozděleno 
do třech vyučovacích lekcí. 

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny 

Vzdělávací program je určen pro žáky 6. až 9. ročníku 2. stupně základní školy a je realizován v oblasti 
n formálního vzdělávání. Ideální je nižší počet žáků – s jednou stavebnicí by měli pracovat dva až tři 
žáci. Obdobně s jedním dotykovým tabletem all-in-one pracují dva, max. tři žáci. Ideální je práce 
ve dvojici. Vzdělávací program byl ověřen v počtu tří až čtyř účastníků, tento počet se osvědčil. 
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1.8 Metody a způsoby realizace  

V programu je použito několik metod podle charakteru poznávacích činností žáků.  

V lekcích 1 až 7 jsou při seznámení s tématy využívány metody projekční a demonstrační. Ve všech 
těchto lekcích bylo v úvodu využito motivační metody. V lekci Montáž podvozku II a v programovací 
části se objevuje metoda problémového výkladu, kdy žáci řeší zadané problémy.  
V každé z lekcí 1 až 7 byla použita metoda skupinové práce žáků. Také jsou použity metody 
heuristické, tzv. problémové metody, situační a didaktická hra. Cílem těchto metod je podněcovat 
samostatné a tvořivé myšlení žáků. 

Z metod z hlediska pramene poznání a typů poznatků byly často využívány metody slovní  
a názorně-demonstrační. Z metod slovních převažovaly monologické metody (popis, vysvětlování, 
výklad) a dialogické metody (rozhovor, diskuze). U metod názorně-demonstračních bylo využito 
předvádění. Tato metoda byla využívána především při seznamování s tématem hodiny. 

Z hlediska fází výuky bylo na začátku lekce využito metod motivačních, dále pak expozičních (výklad), 
fixačních (opakování, procvičování, upevňování učiva), aplikačních (aplikace osvojeného učiva) 
a problémových (činnosti, při kterých žáci navrhují vlastní řešení konstrukce robotů nebo vlastní 
program pro činnost robotů). Často byla použita instruktáž, kdy žáci obdrželi informace o činnosti, 
kterou mají vykonávat, a jejich pozornost byla namířena na důležité kroky tak, aby správně zakončili 
zadaný úkol. Občas bylo vhodné zařadit metodu experimentování, kdy žáci samostatně zkoušeli 
možnosti práce se stavebnicí či práce v programovacím prostředí.  

Největší důraz byl v prvních sedmi lekcích kladen na vzájemnou spolupráci žáků. V programovací části 
(lekce 10 až 16) programovali žáci individuálně, tj. každý samostatně. 
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1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich 
anotace včetně dílčí hodinové dotace 

Tematický blok Název konkrétního tématu Časová náročnost 

1. Konstrukce robota 1. Robotická stavebnice VEX EDR V5 1 × 45 minut 

2. Montáž podvozku 1 × 45 minut 

3. Montáž podvozku 1 × 45 minut 

4. Dálkové ovládání robota 1 × 45 minut 

5. Robot s převodovými mechanismy 1 × 45 minut 

6. Robot s převodovými mechanismy 1 × 45 minut 

7. Clawbot V5 1 × 45 minut 

2. Reálný svět 8. Robotická zařízení a humanoidní robot 1 × 45 minut 

9. Vývoj vozidel 1 × 45 minut 

3. Programování 
robota 

10. Úvod do prostředí Robot Mesh Studio 1 × 45 minut 

11. Základy programování v jazyce Blocky 1 × 45 minut 

12. Práce se senzory 1 × 45 minut 

13. Teorie autonomního ovládání 1 × 45 minut 

14. Pokročilejší programování v jazyce 
Blocky 

1 × 45 minut 

15. Pokročilejší programování v jazyce 
Blocky 

1 × 45 minut 

16. Pokročilejší programování v jazyce 
Blocky 

1 × 45 minut 
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Tematický blok č. 1 – Konstrukce robota – obsahuje pět témat, která jsou rozvržena do sedmi 
vyučovacích hodin, tj. po 45 minutách. 

Téma č. 1 – Robotická stavebnice VEX EDR V5 – 1 hodina 

Prvním zpracovaným tématem v tomto tematickém bloku je seznámení s robotickou stavebnicí VEX 
EDR V5. Stavebnice je představována jako nová, se kterou se žáci dosud nesetkali. Jako motivace 
slouží možnosti využití stavebnice – konstrukce robotů, dálkové ovládání a programování v několika 
různých softwarech. Následně se žáci seznamují s jednotlivými ovládacími prvky a stavebními díly 
stavebnice. Žáci se učí správně česky a anglicky pojmenovat nejdůležitější části stavebnice. Součástí 
této lekce je didaktická hra, pomocí níž si žáci opakují základní prvky stavebnice. 

Téma č. 2 – Montáž základního podvozku – 2 hodiny 

Druhým tématem je montáž základního podvozku. Tomuto tématu jsou věnovány dvě vyučovací 
hodiny, tj. 2 × 45 minut. V úvodu jsou žáci seznámeni s původem slova robot a skloňováním tohoto 
slova v českém jazyce. Žáci se seznámí se základními částmi robota, použitím robotů v praxi 
a pojmem STEAM. Následuje vlastní montáž základního podvozku se čtyřmi koly poháněnými dvěma 
motory, řídicí jednotkou, baterií a radiomodulem. Součástí lekce č. 2 je didaktická hra. V lekci 
 č. 3 se žáci seznámí s rádiovými vlnami, frekvencí a vlnovou délkou rádiových vln. Po dokončení 
montáže základního podvozku provádí přípravu robota k provozu.  

Téma č. 3 – Dálkové ovládání robota – 1 hodina 

Třetím tématem je dálkové ovládání robota. Tomuto tématu je věnována jedna vyučovací hodina,  
tj. 1 × 45 minut. V úvodu jsou žáci seznámeni s měřítkem plánu. Žáci se naučí postup, jak ovládat 
robota pomocí dálkového ovladače. Žáci si navrhnou dráhu pro jízdu robota, návrh dráhy si narýsují 
ve vhodném měřítku. Poté trénují jízdu robota ovládaného dálkovým ovladačem. Mohou 
si uspořádat závody, kdo projede danou dráhu nejrychleji. Součástí lekce 4 je didaktická hra Tarsia. 
Žáci přikládají trojúhelníčky zadáním a výsledkem k sobě. Takto sestaví výsledný obrazec.  

Téma č. 4 – Robot s převodovými mechanismy – 2 hodiny 

Čtvrtým tématem je robot s převodovými mechanismy. Tomuto tématu jsou věnovány dvě vyučovací 
hodiny, tj. 2 × 45 minut. V úvodu 1. hodiny jsou žáci seznámeni s převodovými mechanismy a jejich 
základním rozdělením. V úvodu 2. hodiny je zařazeno téma o humanoidních robotech. Žáci montují 
robota s koly, kde se pohyb hnacího kola přenáší na hnané kolo pomocí ozubených kol. V následující 
lekci sestrojí zvedací mechanismus, jehož pohyb je umožněn dvěma ozubenými koly různých 
velikostí. Součástí lekce 5 je didaktická hra o převodových mechanismech. Součástí  
lekce 6 je didaktická hra o převodových mechanismech a humanoidních robotech a pracovní list 
o humanoidních robotech.  
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Téma č. 5 – Clawbot V5 – 1 hodina 

Pátým tématem je robot typu Clawbot V5. Tomuto tématu je věnována jedna vyučovací hodina,  
tj. 1 × 45 minut. V úvodu jsou žáci seznámeni s pojmy těžiště a hmotný střed tělesa a s významem 
těžiště při konstrukci robotů. Žáci montují robota Clawbot V5, který je opatřen zvedákem 
a úchopným zařízením. Žáci se naučí tohoto robota ovládat dálkovým ovladačem. Žáci rozlišují různé 
možnosti nastavení dálkového ovladače. Součástí lekce 7 je pracovní list, ve kterém žáci určují těžiště 
jednoduchých geometrických obrazců a těles (zobrazených dvojrozměrně). Poslední dva úkoly 
pracovního listu jsou určeny pro rychlé žáky a jsou náročnější.  

Tematický blok č. 2 – Reálný svět – obsahuje dvě témata, která jsou rozvržena do dvou vyučovacích 
hodin, tj. po 45 minutách.   

Téma č. 1 – Robotická zařízení a humanoidní robot – 1 hodina  

První lekce je zaměřena na uplatnění robotiky v praxi. Žáci se prostřednictvím pracovních listů 
pohybují po expozicích iQLANDIE a plní zadané úkoly. Jednotlivé úkoly jsou řazeny tak, aby se žáci 
pohybovali od přízemí po 4. patro. V přízemí se začíná v expozici Vodní svět, kde žáci sestaví ozubená 
kola tak, aby se rozezněl zvonek na hodinách. Ve 2. patře následují v expozici TULaborka aktivity 
s robotickým ramenem, robotem Engel. Dále se v expozici GEO žáci seznámí s inverzním kyvadlem. 
V expozici Živly žáci hledají mechanismus pro přeměnu rotace na posuvný pohyb. V aktivitě 
Letokruhy se žáci seznámí s vývojem počítačů a přenosových médií pro počítače. Ve 3. patře 
v expozici Člověk se žáci nechají identifikovat umělou inteligencí Big Brother a naučí se ovládat 
humanoidního robota. Na závěr ve 4. patře v expozici Kosmo si mohou žáci vyzkoušet sbírání vzorků 
hornin robotickou rukou a nejodvážnější žáci si mohou vyjet vesmírným vozítkem po povrchu Marsu.  

Téma č. 2 – Vývoj vozidel – 1 hodina 

Druhá lekce je zaměřena především na vývoj dopravy na Liberecku. V Technickém muzeu v Liberci 
jsou 4 pavilony. Pozornost žáků je věnována především pavilonu A, kde jsou dopravní prostředky 
osobní dopravy (automobily, motocykly a kola), pavilonu C o historii veřejné dopravy (autobusy, 
tramvaje) a pavilonu D (Království automobilů). Lekce je doplněna ukázkami moderních výrobních 
technologií (především 3D tisk) v pavilonu B. 

Tematický blok č. 3 – Programování robota – obsahuje pět témat, která jsou rozvržena do sedmi 
vyučovacích hodin, tj. po 45 minutách.  

Téma č. 1 – Úvod do prostředí Robot Mesh Studio – 1 hodina  

V první hodině tohoto tematického bloku se žáci seznamují s programovacím prostředím Robot Mesh 
Studio, ve kterém budou následně programovat svého robota. Učí se, jak si tuto aplikaci nainstalovat 
ve vhodném počítačovém prohlížeči a seznamují se se základním rozvržením a funkcemi tohoto 
programu. Žáci se dále naučí, jak si v aplikaci Robot Mesh Studio vytvořit nový projekt a jak úspěšně 
nastavit a hardwarově propojit robota s programem, tak aby s ním správně komunikoval. Následuje 
tvorba a vyzkoušení prvního jednoduchého programu v programovacím jazyce Blocky, který přinutí 
robota jet 3 vteřiny vpřed, a následné nahrání programu do robota. Jedna z alternativ 
k programování reálného robota je seznámení žáků s webovou stránkou, na které je možné programy 
psát a vykonávat na virtuálním robotovi v simulaci. Součástí lekce jsou návodné příklady, na kterých 
si žáci osvojují práci s nastavováním robota a programem Robot Mesh Studio. 
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Téma č. 2 – Základy programování v jazyce Blocky – 1 hodina 

Tato kapitola se věnuje základním blokům, které tvoří programovací jazyk Blocky, bez kterých by 
se robot programoval jen stěží. Žáci se seznamují se základními programovými příkazy/bloky, které 
slouží k naprogramování robota. Učí se sestavovat programy k jednoduchému ovládání robota – 
zapnutí  
a vypnutí motorů, nastavení rychlosti pohybu robota, jeho otáčení. Dále se seznamují s pojmy 
blokující a neblokující bloky a jejich rozdílem a významem během vykonávání programu. Naučí 
se také používat smyčky, což je příkaz, pomocí kterého se jednotlivé bloky v programu automaticky 
opakují. Následuje tvorba programu s využitím nových bloků, který umožní jízdu robota na určitou 
vzdálenost. Během lekce se žáci učí využívat blok pro psaní komentářů. Komentáře jsou užitečné 
ve složitějších programech a slouží ke zpřehlednění programovacího kódu. Na každé probírané 
subtéma navazuje vždy příklad pro naprogramování robota v jazyce Blocky, který pomáhá žákům 
osvojit si danou problematiku.  

Téma č. 3 – Práce se senzory – 1 hodina 

Třetím tématem je práce se senzory. V úvodu jsou žáci seznámeni s pojmem enkodér, což je senzor 
nezbytný k přesnému pohybu robota, jelikož měří otáčky jeho kol. Díky tomu lze (s dobrou přesností) 
určit, kde se robot nachází, a přizpůsobit tomu i psaní programů. Všichni roboti, které žáci používají, 
již mají v motorech zabudovaný optický enkodér. Žáci se dozvědí o principu jeho fungování a seznámí 
se s programovacími bloky, které jej využívají. Dalším senzorem, se kterým se žáci seznámí, je senzor 
nárazu. Využívá se při pohybu robota a zjišťuje, zda robot nenarazil na překážku. Žáci si osvojují 
připojení těchto senzorů k robotovi, jejich nastavení a naprogramování. Následuje naprogramování 
robota tak, aby jel dopředu, dokud se nestiskne jeho senzor nárazu, a poté následují další praktické 
příklady pohybu robota s využitím senzoru nárazu a programovacího jazyka Blocky. Závěrečná část 
lekce se věnuje úvodu do tématu teorie autonomního ovládání robota. Tato část je (oproti ostatním) 
více teoretická, nicméně obsahuje informace důležité k programování autonomního robota – robota 
fungujícího samostatně pouze na základě vykonávaného programu. Žáci se v této lekci seznámí 
s první z probíraných metod k autonomnímu ovládání robota, kterou je metoda tzv. „mrtvého 
počítání“. Žáci si vyzkouší dva praktické příklady naprogramování robota s využitím této metody. 

Téma č. 4 – Teorie autonomního ovládání – 1 hodina 

V této lekci se žáci seznámí s druhou základní metodou autonomního ovládání robota. Jedná 
se o metodu „bang-bang“, jež je založena na monitorování vzdálenosti, kterou robot již ujel; pokud 
robot přesáhne cíl, zastavíme ho. Během lekce se žáci učí princip a využití této metody 
při programování pohybu robota v jazyce Blocky. Následují tři praktické programovací příklady, 
na kterých se tato metoda procvičuje. V druhé části hodiny se žáci seznamují s tématem proměnných 
(variables). Proměnné patří mezi základní stavební kameny v oblasti programování a lze do nich 
ukládat informace typu číslo nebo slovo. Žáci si zkusí vytvořit novou proměnnou a použít nově 
dostupné programovací příkazy v jazyce Blocky s využitím proměnných k ovládání robota.   

Téma č. 5 – Pokročilejší programování v jazyce Blocky – 3 hodiny 

Pátému tématu tohoto bloku jsou věnovány 3 vyučovací hodiny, tj. 3 × 45 minut. Žáci se seznamují  
s pokročilejšími metodami programování v jazyce Blocky. V první hodině se navazuje na téma 
proměnných z minulé hodiny. Proměnné nabývají hodnot, které mohou být buď čísla, nebo text. Žáci 
se učí na příkladech programovat svého robota s využitím programovacích bloků s číselnými 
proměnnými. Druhá hodina je věnována tématu funkce, které se používají při složitějším 
programování nejen v jazyce Blocky.   
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Funkce slouží jako zkratka pro více příkazů, které často používáme. Mohou mít navíc parametry – 
proměnné –, které se pro funkci nastaví, aby například robot urazil určitou vzdálenost, nebo se otočil 
o určitý úhel. Žáci se seznámí s programovacími bloky pro definování a vykonání funkce a na dvou 
příkladech si vyzkouší definování funkcí s různými parametry. V závěrečné lekci se žáci seznámí 
s pojmem druhý start, kterého se využívá při programování komplexnějších programů a který slouží 
k tomu, aby robot dokázal vykonávat více bloků současně. Navazuje praktický programovací příklad. 
Dále se žáci teoreticky i prakticky seznámí s tématem podmínky, které se v programovacích jazycích 
vyskytuje velmi často, a na příkladu si vyzkoušejí použití podmínek. Ke konci lekce lektor doporučuje, 
jakým směrem se vydat, pokud má žák zájem dál rozvíjet své vzdělání v oboru robotiky a informatiky. 
Nabízí se účast v různých robotických soutěžích, případně programování v jazyce Python – obdoba 
jazyku Blocky. 

1.10 Materiální a technické zabezpečení 

Pro realizaci programu je zapotřebí jedna místnost, která je dostatečně velká pro 4 až 9 žáků. 
Místnost je vybavena dostatečně velkými stoly. Místnost je vybavena interaktivní tabulí 
pro prezentování učiva a interaktivní didaktické hry. Ve vzdělávacím programu jsou použity dotykové 
tablety all-in-one. V konstrukční části je jeden tablet určen pro dvojici žáků a v programovací části 
je pro každého žáka nutné mít jeden počítač. Je třeba, aby učebna byla vybavena bezdrátovým 
internetovým připojením. Pro přenos prezentací a úkolů do dalších tabletů je potřeba mít alespoň 
jeden USB flashdisk. V některých lekcích je možno využít chytré mobilní telefony. 

Pro každou dvojici, max. trojici žáků, je k dispozici robotická stavebnice VEX EDR V5 Super Kit. 

1.11 Plánované místo konání 

Vzdělávací program je realizován v prostředí volnočasové instituce, případně ve školském zařízení, 
konkrétně bude využita interaktivní učebna, kde budou mít žáci přístup k dotykovým tabletům 
a kde bude bezdrátové internetové připojení. Lekce z druhého tematického bloku Reálný svět se 
uskuteční v science centru iQlandia v Liberci a v Technickém muzeu v Liberci. Je možné využít také 
dalších technicky zaměřených institucí typu technického nebo science centra, případně technicky 
zaměřeného muzea. 

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu 

Zvolené aktivity průběžně naplňují cíle, rozvíjí klíčové kompetence, především kompetence pracovní, 
komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů.  

Aktivity jsou využitelné v oblasti neformálního vzdělávání a jsou určeny pro žáky pokročilé v oblasti 
robotiky. Prioritně jsou určeny pro žáky 6.–9. ročníků 2. stupně základní školy, ale mohou být použity  
i na střední škole. Program je možné realizovat jako volnočasový kroužek při škole nebo 
v mimoškolním vzdělávání (např. domy dětí a mládeže, střediska volného času, talent centra). 

Vzdělávací program je určen pro velmi malé skupiny žáků – minimálně dva žáci, maximálně 8 žáků. 
Zvolené aktivity podporují propojení s formálním vzděláváním především v oblasti 
mezipředmětových vztahů s informatikou, fyzikou, matematikou a pracovními činnostmi. 
U realizátora se předpokládá vysokoškolské pedagogické vzdělání, případně jiné vysokoškolské 
vzdělání technického typu a zkušenosti s výukou na základní škole (odborník specialista). 
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení 
projektu 

Počet realizátorů/lektorů: 3 (lektor, pracovník science centra, pracovník technického muzea) 

Položka  
Předpokládané 

náklady 

Celkové náklady na realizátory/lektory 17 000,- 

z toho 

Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora 
včetně odvodů 

500,- 

Ubytování realizátorů/lektorů 0,- 

Stravování a doprava realizátorů/lektorů 8 000,- 

Náklady na zajištění prostor 3 200,- 

Ubytování, stravování a doprava účastníků 2 000,- 

z toho 
Doprava účastníků 2 000,- 

Stravování a ubytování účastníků 0,- 

Náklady na učební texty 1 500,- 

z toho 
Příprava, překlad, autorská práva apod. 1 000,- 

Rozmnožení textů – počet stran:  500,- 

Režijní náklady 38 000,- 

z toho 

Stravné a doprava organizátorů 1 500,- 

Ubytování organizátorů 0,- 

Poštovné, telefony 2 000,- 

Doprava a pronájem techniky 12 800,- 

Propagace 5 000,- 

Ostatní náklady 10 300,- 

Odměna organizátorům 6 400,- 

Náklady celkem  61 700,- 

Poplatek za 1 
účastníka 

Při předpokládaném počtu 8 účastníků 7 900,- 
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1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití 

www.rvp.cz, https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/robotika-s-vex-v5/ 

Vzdělávací program je zveřejněn pod licencí Creative Commons ve variantě BY-SA (uveďte původ – 
zachovejte licenci). 

Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky, fotografie, schémata atd. jsou autorským dílem tvůrců 
programu nebo pochází z volně dostupných databází bez povinnosti citace. 

 

 

  

http://www.rvp.cz/
https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/robotika-s-vex-v5/
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu 

2.1 Tematický blok č. 1 – Konstrukce robota – 7 hodin 

2.1.1 Téma č. 1 – Stavebnice VEX EDR V5 – 1 hodina 
 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Lekce je zaměřena na seznámení s robotickou stavebnicí VEX EDR V5 Super Kit. Na začátku vyučující 
motivuje žáky možnostmi využití této stavebnice. Následuje přehled ovládacích a stavebních částí 
robotické stavebnice. Žáci se učí rozpoznat a pojmenovat česky a anglicky jednotlivé díly stavebnice.  

Metody 

Výuka probíhá zpočátku frontálně. Následuje individuální metoda doplněná o slovní  
a názorně-demonstrační metody. Na konci vyučovací lekce je zařazena didaktická hra pro rozvoj 
schopnosti učit se.  

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one, stavebnice VEX EDR V5, prezentace Robotická stavebnice VEX 
EDR V5 (4.1 Příloha č. 1), Interaktivní didaktická hra LAB_01 (4.2 Příloha č. 2), Pracovní list VEX EDR 
(4.3 Příloha č. 3), Dotazník spokojenosti lekce 1 (4.4 Příloha č. 4), psací pomůcky. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Co je VEX EDR? 

Seznámíme se s možnostmi stavebnice VEX EDR V5. Už jste se s podobnou stavebnicí setkali? 
Kde naleznete podobný princip v praxi? K čemu byste tuto stavebnici mohli použít? 

Ovládací a stavební prvky 

Ovládací a stavební prvky stavebnice si představíme s pomocí prezentace (4.1 Příloha č. 1). 
Co všechno vidíte v krabici? Snažte se zapamatovat názvy dílů, se kterými budeme pracovat. 

Řídicí jednotka, dálkový ovladač, baterie, radiomodul, nabíječky, motory, senzory (světelný senzor, 
přepínač nárazníku), konektory a stavebními díly (kola, ozubená kola, ocelové nosníky a desky, 
hřídele, ložiskové bloky, objímky, podložky, šrouby, nýty, matice atd.).  

Jak na montáž? 

Seznamte se s nářadím k montáži robota. Máte nějaké zkušenosti s montováním nábytku, kutilstvím 
apod.? Vyzkoušejte si práci s nářadím. 

Hra 

V didaktické hře (4.2 Příloha č. 2) na all-in-one tabletech si ve dvojicích zopakujete využití stavebnice 
a názvosloví dílů stavebnice česky i anglicky.  
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Pracovní list 

Pokud jste hotovi, vyplňte pracovní list (4.3 Příloha č. 3), kde jsou zadány anglické názvy některých 
částí stavebnice. Doplňte české názvy. 

Dotazník spokojenosti 

Vyplníme dotazník spokojenosti (4.4 Příloha č. 4) – vybarvíme 0–5 hvězdiček podle toho, jak jsme 
spokojeni s lekcí 1. Nejvyšší spokojenost ohodnotíme pěti hvězdičkami.  

Shrnutí 

Známe stavebnici VEX EDR, zvládneme pojmenovat ovládací a stavební prvky stavebnice česky  
i anglicky. Víme, k čemu slouží řídicí jednotka a dálkový ovladač. Umíme rozlišit ovládací a stavební 
prvky stavebnice. Dokážeme používat nářadí k montáži prvků stavebnice. 

 

2.1.2 Téma č. 2 – Montáž základního podvozku – 2 hodiny 
 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Lekce je zaměřena na montáž základního typu podvozku ze stavebnice VEX EDR V5 Super Kit. 
Na začátku vyučující seznámí žáky s původem slova robot a objasní skloňování slova robot. Seznámí 
žáky se základními částmi každého robota a naznačí použití robotů v praxi. Vyučující žáky motivuje 
pomocí STEAM. V této lekci žáci smontují základní rám podvozku s řídicí jednotkou. Montáž bude 
dokončena v následující lekci. 

Metody 

Výuka probíhá zpočátku frontálně. Následuje individuální metoda doplněná o slovní  
a názorně-demonstrační metody. Na konci vyučovací lekce je zařazena didaktická hra pro rozvoj 
schopnosti učit se. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one, stavebnice VEX EDR V5, prezentace Montáž podvozku I VEX 
EDR V5 (4.5 Příloha č. 5), Interaktivní didaktická hra LAB_02 (4.6 Příloha č. 6), Dotazník spokojenosti 
lekce 2 (4.7 Příloha č. 7), psací pomůcky. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Kde se vzalo slovo robot? 

Víte, kdo vymyslel slovo robot? Jak se skloňuje slovo robot? 

Slovo robot vymyslel Josef Čapek a poprvé bylo použito v roce 1921 při premiéře hry Karla Čapka 
R.U.R. V tomto projektu bude vždy voleno skloňování rodu mužského životného podle vzoru pán. 
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Základní části robota 

Jaké základní části má robot? Které z těchto částí musí mít každý robot? 

Základními částmi robota jsou: rám, řídicí systém, manipulátory, hnací ústrojí. Každý robot musí mít 
řídicí systém. 

Použití robotů 

K čemu se dají používat v dnešním světě roboti? 

V současnosti se roboti využívají v průmyslu, ve výzkumu (např. vesmíru), v sociální sféře a také 
ve vzdělávání. 

STEAM 

Už jste se někdy setkali s termínem STEAM? Víte, co to znamená? 

STEAM zahrnuje kombinaci vědy, technologie, strojírenství, matematiky, estetiky, umění a podporuje 
týmovou práci. 

Jak na montáž základního podvozku 

Připravte si potřebné díly (nosníky, hřídele, kola, ložiskové bloky, motory, řídicí jednotku), spojovací 
prvky (šrouby, matice, podložky, objímky) a nářadí. Montáž provádějte podle prezentace (4.5 Příloha 
č. 5) a pracujte ve dvojicích. Nejprve namontujte pomocí ložiskových bloků řídicí jednotku na nosníky. 
Na podélné nosníky nejprve přišroubujte ložiskové bloky a poté tyto nosníky spojte pomocí šroubů  
a matic s nosníky řídicí jednotky. Pomocí hřídelí a šroubů připevněte oba motory. 

Hra 

V didaktické hře LAB_2 (4.6 Příloha č. 6) na all-in-one tabletech si ve dvojicích doplňte text o původu 
slova robot, zopakujte si otáčením kartiček názvy dílů a seznamte se s výzkumem vesmíru. 

Dotazník spokojenosti 

Odpovězte na otázky v dotazníku lekce 2 (4.7 Příloha č. 7):  
 
1. Myslím, že bych sám dokázal z této stavebnice zkonstruovat podvozek pro robota. 
2. Doporučil bych tuto stavebnici všem, kteří se zajímají o robotiku? 

Shrnutí 

Známe původ a skloňování slova robot. Víme, jaké základní části mohou mít roboti a k čemu 
se v současnosti roboti používají. Robotika poskytuje jedinečnou kombinaci pilířů STEAM. Umíme 
si připravit potřebné díly a nářadí k montáži základního podvozku. Umíme smontovat základní rám 
podvozku s řídicí jednotkou a dvěma motory. 

  



18 
 

2. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Lekce je zaměřena dokončení montáže základního typu podvozku ze stavebnice VEX EDR V5 Super 
Kit. Na začátku vyučující seznámí žáky s rádiovými vlnami, pomocí nichž funguje radiomodul této 
stavebnice. Vyučující vysvětlí pojmy frekvence a vlnová délka. V této lekci žáci osadí základní rám 
podvozku koly, namontují nosník s baterií, přišroubují radiomodul a připraví robota k provozu. 

Metody 

Výuka probíhá zpočátku frontálně. Následuje individuální metoda doplněná o slovní  
a názorně-demonstrační metody. Na konci vyučovací lekce je zařazen pracovní list s osmi otázkami 
k probíranému tématu. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one, stavebnice VEX EDR V5, prezentace Montáž podvozku II VEX 
EDR V5 (4.8 Příloha č. 8), Pracovní list (4.9 Příloha č. 9), Dotazník spokojenosti lekce 3 (4.10 Příloha  
č. 10), psací pomůcky. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Jak komunikuje řídicí jednotka robota s ovladačem? 

Komunikaci řídicí jednotky a ovladače zajišťuje radiomodul V5 pomocí bezdrátového rádiového 
spojení. 

Co jsou to rádiové vlny? 

Rádiové vlny jsou částí spektra elektromagnetického záření. V prostoru se šíří rychlostí světla. 

Co to je frekvence vln a vlnová délka? 

Frekvence je počet opakování periodického děje za určitý čas a vlnová délka je vzdálenost dvou 
nejbližších bodů vlnění, které kmitají stejně. 

Jak dokončit montáž základního podvozku 

Na hřídele z motorů nasaďte kola, na hřídel na opačných koncích nosníků rámu nasaďte vícesměrová 
kola. Kola zajistěte pomocí objímek. Na ocelovou desku přišroubujte ložiskové bloky pro upevnění 
baterie. Tuto desku přišroubujte k rámu pomocí krátkých zahnutých nosníků. Vložte do ložiskových 
bloků baterii. Na vhodné místo rámu přišroubujte radiomodul. Speciálním kabelem propojte řídicí 
jednotku a radiomodul. Levý motor zapojte pomocí USB kabelu do portu 1, pravý motor do portu 
10 a radiomodul do portu 15. 
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Pracovní list 

Vyplňte pracovní list lekce 3 (4.9 Příloha č. 9). To, co nevíte, vyhledejte na internetu.  

Dotazník spokojenosti 

Odpovězte na otázku v dotazníku lekce 3 (4.10 Příloha č. 10): Co mě v dnešní lekci nejvíce zaujalo? 

Shrnutí 

Víme, k čemu robotovi slouží rádiové vlny. Rozumíme pojmům frekvence a vlnová délka. Umíme 
smontovat základní rám podvozku se čtyřmi koly, nosníkem s baterií, radiomodulem. Víme, 
jak propojit motory, baterii a radiomodul s řídicí jednotkou pomocí USB kabelů. Víme, že čísla portů 
jsou důležitá pro programování robota. 

2.1.3 Téma č. 3 – Dálkové ovládání robota – 1 hodina 
 

Forma a bližší popis realizace 

V této lekci se žáci naučí dálkovému ovládání robota ze stavebnice VEX EDR V5 pomocí dálkového 
ovladače. Na začátku lekce si žáci s vyučujícím zopakují měřítko mapy a plánu (učivo matematiky  
7. ročníku).  Na konci lekce žáci navrhnou dráhu pro jízdu robota.  

 

Metody 

Výuka probíhá zpočátku frontálně. Následuje individuální metoda doplněná o slovní  
a názorně-demonstrační metody. Didaktická hra rozvíjí schopnost učit se. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one, stavebnice VEX EDR V5, prezentace Dálkové ovládání robota 
(4.11 Příloha č. 11), hra Tarsia (4.12 Příloha č. 12), Dotazník spokojenosti lekce 4 (4.13 Příloha č. 13), 
psací a rýsovací pomůcky. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Znáš z matematiky měřítko plánu? 

Vzpomeneš si, co vyjadřuje měřítko plánu a mapy? Kdy se používá měřítko plánu a kdy se používá 
měřítko mapy? Dalo by se měřítko plánu využít v robotice? 

Dálkové ovládání robota 

Zkontrolujte zapojení motorů, baterie a radiomodulu do portů řídicí jednotky. Zapněte řídicí jednotku 
a ovladač. Vyberte na displeji řídicí jednotky režim pro ovládání dálkovým ovladačem. Naučte 
se spustit a ukončit tento režim. Prozkoumejte možnosti různých nastavení tlačítek a akcelerátorů 
ovladače. Zkuste ovládat jízdu robota. 

Návrh dráhy a závody 

Zkuste navrhnout ve vhodném měřítku dráhu pro jízdu robota. Uspořádejte závody, kdo projede 
dráhu nejrychleji a nejpřesněji. 
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Didaktická hra 

Poskládejte dílky (4. 12 Příloha č. 12) k sobě tak, aby byly k sobě přiloženy příklad a jeho výsledek, 
příp. pojmy, které sobě odpovídají. 

Dotazník spokojenosti 

Odpovězte na otázku v dotazníku lekce 4 (4.13 Příloha č. 13): Co mě v dnešní lekci nejvíce zaujalo? 

Shrnutí 

Umíme spočítat skutečné rozměry v měřítku plánu. Umíme narýsovat nebo načrtnout plán dráhy 
pro robota ve vhodném měřítku. Víme, jak nastavit dálkový ovladač robota. Trénujeme dálkové 
ovládání jízdy robota po určité dráze. 

2.1.4 Téma č. 4 – Robot s převodovými mechanismy – 2 hodiny 
 

 1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

V této lekci žáci montují podvozek robota s ozubenými koly mezi předními a zadními koly určenými 
pro jízdu robota. Na začátku lekce se žáci seznámí se základním rozdělením převodových 
mechanismů. Na konci lekce je připraven rám podvozku se šesti ozubenými koly, čtyřmi koly pro jízdu 
a dvěma motory. Ve druhé hodině žáci dokončí montáž robota s ramenem opatřeným úchopným 
zařízením.  

Metody 

Výuka probíhá zpočátku frontálně. Následuje individuální metoda doplněná o slovní  
a názorně-demonstrační metody. Didaktická hra rozvíjí schopnost učit se. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one, stavebnice VEX EDR V5, prezentace Robot s převodovými 
mechanismy 1. část VEX EDR V5 (4.14 Příloha č. 14), didaktická hra LAB_05 (4.15 Příloha č. 15), 
Dotazník lekce 5 (4.16 Příloha č. 16), psací pomůcky. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

K čemu slouží převodový mechanismus? 

Viděli jste někdy nějaký převodový mechanismus? K čemu by mohla sloužit ve stavebnici VEX EDR V5 
ozubená kola? Jsou ve stavebnici VEX EDR V5 ještě nějaké jiné převodové mechanismy? 

Jaký je rozdíl mezi hnacím a hnaným kolem? 

Které kolo je roztáčeno vnější silou? Co je zdrojem této síly ve stavebnici VEX EDR V5? 

Základní rozdělení převodových mechanismů 

Existují převodové mechanismy přímé (ozubené, třecí) a nepřímé (řemenové, řetězové, lanové, třecí). 
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Ozubená kola 

Jak se přenáší síla mezi ozubenými koly? Může dojít k proklouznutí? 

Montáž podvozku s ozubenými koly 

Připravte si 6 větších ozubených kol a čtyři kola pro jízdu robota. Také si připravte nosníky, spojovací 
materiál, hřídele a nářadí. Podle pokynů v prezentaci (4.14 Příloha č. 14) sestrojte základní rám 
podvozku se dvěma motory.  

Hra 

V didaktické hře LAB_5 (4.15 Příloha č. 15) na all-in-one tabletech ve dvojicích k sobě přiřazujte 
pojmy týkající se převodových mechanismů, v další aktivitě rozdělte převodové mechanismy 
na přímé a nepřímé. 

Dotazník  

Odpovězte na otázku v dotazníku lekce 5 (4.16 Příloha č. 16): Bude podvozek s převodovými 
mechanismy lepší než podvozek bez nich? 

Shrnutí 

Známe základní druhy převodových mechanismů. Víme, k čemu můžeme použít ozubená kola 
ve stavebnici VEX EDR V5. Umíme použít ozubená kola pro převod mezi předním a zadním kolem 
podvozku. 

2. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

V úvodu této lekce se seznámíme s humanoidními roboty ve světě i u nás. Žáci dokončí montáž 
robota se zdvihacím ramenem. Pohyb tohoto ramene je zajištěn pomocí ozubených kol. Na konci 
lekce je smontován robot s řídicí jednotkou, radiomodulem, baterií, šesti ozubenými koly pro čtyři 
kola poháněná dvěma motory a zdvihacím ramenem s jedním motorem. Žáci vyzkouší ovládání jízdy 
a pohybu zdvihacího ramene dálkovým ovladačem.  

Metody 

Výuka probíhá zpočátku frontálně. Následuje individuální metoda doplněná o slovní  
a názorně-demonstrační metody. Didaktická hra rozvíjí schopnost učit se. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one, stavebnice VEX EDR V5, prezentace Robot s převodovými 
mechanismy, 2. část VEX EDR V5 (4.17 Příloha č. 17), didaktická hra LAB_06 (4.18 Příloha č. 18), 
Pracovní list lekce 6 (4.19 Příloha č. 19), psací pomůcky. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Co to je humanoidní robot? 

Je humanoidní robot svým vzezřením podobný člověku? Jaké má hlavní části? 
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Robot ATLAS 

Slyšeli jste někdy o tomto dvounohém robotovi? Jak dlouho vydrží fungovat bez dobíjení? 

Montáž řídicí jednotky, baterie a radiomodulu 

Na základní rám podvozku z minulé lekce připevněte řídicí jednotku, baterii a radiomodul. 
Vše propojte pomocí USB kabelů a dodržujte čísla portů: levý motor do portu 1, pravý motor 
do portu 10 a radiomodul do portu 15. 

Montáž zdvihacího ramene 

Podle návodu v prezentaci (4.17 Příloha č. 17) sestrojte zvedací rameno a přimontujte 
ho k základnímu rámu podvozku. Dbejte na správné vytvoření převodového mechanismu pro zvedák. 
Motor zvedáku připojte pomocí USB kabelu k řídicí jednotce do portu 8. 

Hra 

V didaktické hře (4.18 Příloha č. 18) na all-in-one tabletech si ve dvojicích doplňte text o převodových 
mechanismech. V další aktivitě vymyslete alespoň tři činnosti, které by podle vás měl umět 
humanoidní robot. Diskutujte o tom ve skupinách. V poslední aktivitě rozlište starší a inovovaný typ 
robota ATLAS. 

Pracovní list 

Vyhledejte na internetu alespoň tři humanoidní roboty používané v ČR a napište jejich jména. 
Ke každému napište, jaké byly nebo jsou jejich úkoly. Nakonec najděte videa humanoidních robotů 
v akci. 

Shrnutí 

Rozumíme funkci převodových mechanismů. Umíme vyhledat informace o současném vývoji 
humanoidních robotů. Dokážeme smontovat robota se zvedacím zařízením, kterého umíme ovládat 
dálkovým ovladačem. 

2.1.5 Téma č. 5 – Clawbot V5 – 1 hodina 
 

 1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

V této lekci žáci montují robota typu Clawbot V5. Tento robot umí jezdit pomocí čtyř kol ovládaných 
dvěma motory a umí zvedat a převážet drobná tělesa pomocí zvedacího ramene a úchopného 
zařízení. Na začátku lekce se žáci seznámí s pojmem těžiště a hmotný střed tělesa. Žáci se seznámí 
s možnostmi nastavení dálkového ovladače pro ovládání pohybu robota Clawbot V5. 

Metody 

Výuka probíhá zpočátku frontálně. Následuje individuální metoda doplněná o slovní  
a názorně-demonstrační metody. Didaktická hra rozvíjí schopnost učit se. 
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Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one, stavebnice VEX EDR V5, prezentace Clawbot V5 (4.20 Příloha  
č. 20), pracovní list lekce 7 (4.21 Příloha č. 21), psací a rýsovací potřeby. Menší předmět pro uchopení 
robotem, např. plechovka od Coca Coly nebo plastový kroužek o průměru cca 7 cm. Příručka Clawbot 
Build Instructions ze stránek vexrobotics.com. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Těžiště a hmotný střed tělesa 

Co to je těžiště? Je to totéž jako hmotný střed tělesa? 

Montáž robota Clawbot V5 

Postupujte při montáži podle pokynů v prezentaci (4.20 Příloha č. 20) a podle příručky Clawbot Build 
Instructions. Využijte všech svých předchozích znalostí a dovedností při montáži robota ze stavebnice 
VEX EDR V5. Zvažte, zda použijete všechna čtyři kola stejná, nebo kombinaci s vícesměrovými koly. 
V případě použití vícesměrových kol si uvědomte, zda právě tato kola mají být poháněna motory. 
Vyzkoušejte všechny čtyři možnosti nastavení dálkového ovladače pro jízdu a ovládání zvedáku 
a úchopného zařízení. 

Pracovní list 

Vypracujte pracovní list (4.21 Příloha č. 21). Rýsujte tužkou. Poslední dva úkoly jsou dobrovolné. 

Evaluace 

Vyučující provede se žáky krátký rozhovor. Žáci sdělí své dojmy z této lekce. 

Shrnutí 

Víme, co to je těžiště. Umíme sestrojit robota s koly, zvedákem a úchopným zařízením. Umíme 
tohoto robota ovládat dálkovým ovladačem. Víme, že se dá změnit nastavení dálkového ovladače. 
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2.2 Tematický blok č. 2 – Reálný svět – 2 hodiny 

2.2.1 Téma č. 1 – Robotická zařízení a humanoidní robot – 1 hodina 
 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Vyučovací hodina probíhá v iQlandii Liberec. Cílem je seznámení se s různými robotickými zařízeními 
v praxi. Žáci se v iQlandii pohybují ve skupině 3–4 žáků. Skupina má společně pracovní listy, které 
řeší. Při řešení žáci spolupracují mezi sebou i s vyučujícím. Předávají si navzájem informace 
k jednotlivým tématům aktivit, kterými procházejí. 

Metody 

V této aktivitě žáci pracují ve skupině. Jsou použity především metody motivační, dialogické a situační 
hry. 

Pomůcky 

Stálé expozice iQLANDIA – Vodní svět, TULaborka, GEO, Živly, Člověk a Kosmo. Pracovní listy  
(4.24 Příloha č. 24) pro každou tříčlennou skupinu žáků, psací potřeby. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Po vstupu do areálu iQLANDIE jsou žáci i doprovod seznámeni s pravidly chování v expozicích. Potom 
jsou žáci rozděleni do skupin, ve kterých budou procházet expozicemi, a jsou jim rozdány pracovní 
listy s pokyny. Cílem návštěvy science centra je poznání použití robotických zařízení v běžném životě.  

Ozubená kola (přízemí – expozice Vodní svět) 

Sestavte ozubená kola tak, aby se rozezněl zvoneček na hodinách. 

Robotické rameno (2. patro – expozice TULaborka) 

Zadejte ramenu správně a včas příkazy tak, aby rameno vzalo míč a hodilo jej do koše. 

Robot Engel (2. patro – expozice TULaborka) 

Odpovězte na otázky v kvízu a robot sestaví svoje jméno. 

Inverzní kyvadlo (2. patro – expozice TULaborka) 

Vidíte rozdíl v pohybu kmitání kyvadla při pohybu tam a zpět? 

Přeměna energie (2. patro – expozice GEO) 

Sedněte si na rotoped a podívejte se, co byste dokázali pohánět svojí energií. 
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Hamr (2. patro – expozice Živly) 

Najdete mechanismus, který mění otáčivý pohyb na posuvný pohyb kladiva? 

Letokruhy 

Najděte rok výroby prvního počítače, prvního CD a prvního flashdisku. Sledujte, kolik let uběhlo 
od doby prvního počítače. Jak se počítače za tuto dobu změnily? 

Big Brother (3. patro – expozice Člověk) 

Dokáže toto zařízení poznat váš věk a pohlaví? Zamyslete se, jak to dokáže. 

Humanoidní robot (3. patro – expozice Člověk) 

Dokážete, aby vám robot zamával? 

Robotická ruka (4. patro – expozice Kosmo) 

Vyzkoušejte pomocí robotické ruky sebrat vzorek horniny. 

Mars Rover (4. patro – expozice Kosmo) 

Jak se jmenuje poslední sonda, která přistála na Marsu? Troufnete si vyzkoušet jízdu na vesmírném 
vozítku po povrchu Marsu? 

Shrnutí a evaluace 

Jak se vám návštěva science centra líbila? Co se vám líbilo nejvíce? Co jste zjistili o technických 
exponátech, které jste viděli? Dokážete si vysvětlit jejich spojitost s robotickou stavebnicí, se kterou 
pracujeme? Jak mohou roboti pomáhat člověku? Vidíte nějaká rizika nebo nebezpečí v rozvoji 
techniky?  

2.2.2 Téma č. 2 – Vývoj dopravy – 1 hodina 
 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Cílem této vyučovací hodiny je seznámení se s vývojem dopravy na Liberecku. Žáci se po muzeu 
pohybují společně s průvodcem. Průvodce provádí výklad k jednotlivým exponátům. Při vstupu 
je žákům nabídnut pracovní list s tajenkou. 

Metody 

Výklad průvodce probíhá frontálně, dále jsou použity metody motivační a dialogické. 

Pomůcky 

Stálé expozice Technického muzea v Liberci – pavilony A, B, C a D –, psací potřeby. 
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Podrobně rozpracovaný obsah 

Po vstupu do pavilonu A jsou žáci i vyučující seznámeni s bezpečností při pohybu v expozicích. 
Po celou dobu je celá skupina spolu s průvodcem. Průvodce vede výklad, klade žákům otázky, 
podněcuje diskuzi. Celá skupina se přemisťuje do dalších pavilonů na pokyn průvodce. 

Dopravní prostředky osobní dopravy (pavilon A) 

Víte, jak se jmenovala nejstarší automobilka v Čechách? Víte, která firma tuto automobilku koupila? 
Co to je kostitřas? K čemu slouží červený exponát, na němž je žlutými písmeny napsáno ROBOT? Víte, 
jak vypadal první mobilní telefon? 

Textilní minulost Liberce a moderní výrobní technologie (pavilon B) 

Seznamte se s Vojenskou odbornou školou leteckých mechaniků. Seznamte se s největší 3D 
tiskárnou. 

Historie veřejné dopravy (pavilon C) 

Jaký druh dopravy preferujete při cestování po Liberci? Seznamte se vývojem tramvajové  
a autobusové dopravy v Liberci.  

Království automobilů (pavilon D) 

Který automobil z této expozice se vám nejvíce líbí? 

Shrnutí a evaluace 

Jak se vám návštěva expozic líbila? Které místo vás nejvíc zaujalo? Kde v technickém muzeu jste našli 
prvky společné s robotikou? Kde byste v expozici hledali předchůdce dnešních robotů? Co má 3D tisk 
společného s robotikou? Můžete 3D tisk nějak využít v běžném životě? Jak se liší fungování 
historického vozidla od moderních aut? Jaká jsou rizika nebo nebezpečí moderní techniky a její 
výroby? 
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2.3 Tematický blok č. 3 – Programování robota – 7 hodin     

2.3.1 Téma č. 1 – Úvod do prostředí Robot Mesh Studio – 1 hodina 
 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

V úvodní lekci se žáci seznamují s prostředím Robot Mesh Studio, ve kterém budou programovat 
svého robota. Žáci si dle návodu instalují software, ve kterém se učí základní orientaci. Dále zde 
vytvoří a pojmenují nový projekt. Učí se, jak správně propojit robota s programem a úspěšně nastavit  
a pojmenovat jeho motory. Vytváří první jednoduchý program v jazyce Blocky, který poté nahrají 
do robota. Žáci si vyzkouší spustit vytvořený program na virtuálním robotovi prostřednictvím stránky 
Hour of Code. 

Metody 

Úvod hodiny proběhne frontálně formou vysvětlování. Následuje metoda problémového výkladu, 
kdy žáci řeší zadané problémy. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one s nainstalovaným programovacím prostředím Robot Mesh 
Studio, libovolný VEX V5 robot (s kabelem k připojení k počítači), učebnice Úvod do programování 
VEX V5, kap. 1, psací potřeby, špejle, ruličky od toaletního papíru, papíry. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Vytváření nového projektu 

K tomu, aby s prohlížečem (ve kterém budeme robota programovat) robot komunikoval, je potřeba 
nainstalovat do prohlížeče addon. Aktuálně je dostupný pouze pro FireFox a Google Chrome. 
Po nainstalování addonu přejdeme na stránku https://www.robotmesh.com/studio. K vytvoření 
nového projektu postupujte podle pokynů v učebnici (kap. 1.1). 
 
Robot Mesh Studio se skládá se z několika částí: 

• Horní (ovládací) část – slouží ke spouštění, pozastavování a zastavování programu. 

• Levá (příkazová) část – obsahuje příkazy k ovládání robota. 

• Pravá (hardwarová) část – obsahuje nastavení motorů/senzorů (hardwaru). 

• Prostřední (programová) část – obsahuje samotný program. 

• Dolní (statusová) část – zobrazuje chybové hlášky/oznámení o běhu programu. 

 

Příklad: Vytvořte si nový projekt s nějakým zajímavým jménem. 

  

https://www.robotmesh.com/studio
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Nastavení robota 

Zapněte robota, přes USB ho připojte k počítači a obnovte okno – text „Detecting RMC plugin...“ 
by měl zmizet. Je také možné, že se místo této zprávy objeví požadavek na updatování firmwaru 
robota. Ten můžete odkliknout a počkat, než se update nainstaluje. 
Předtím, než robota začneme programovat, je potřeba nastavit motory. Na našem robotu by motory 
podvozku měly být připojeny k portům 1 a 10 – v hardwarové části tedy klikněte na ozubené kolečko 
napravo od čísla 1 a poté postupujte podle pokynů v učebnici (kap. 1.2). 
 
Příklad: Přiřaďte svému robotu motory. Nastavte jejich jména na motor_pravy a motor_levy. 
 
Náš první Blocky program 

Programovací jazyk Blocky funguje na principu „bloků.“ Program vždy začíná v bloku „start“ a poté 
pokračuje do bloku, který je pod tím, který právě dokončil. Jakmile dojdou bloky k vykonávání, 
program i robot se zastaví. Pojďme naprogramovat základní program, který řekne robotovi, aby jel  
3 vteřiny dopředu – postupujte podle návodu v učebnici (kap. 1.3). 

Pozastavování a nahrávání 

Kromě spouštění programů by se nám také hodilo program zastavit. Toho můžeme docílit tlačítkem 
(„modrý čtverec v kruhovém poli“ – viz kap. 1.3.1), které je nahoře v ovládací části. Pro testování 
pokročilejších programů se nám však může stát, že by se nám mohlo hodit program do robota pouze 
nahrát, a spustit ho až po odpojení kabelu/nastavení robota. K tomu slouží tlačítko (viz kap. 1.3.1) 
nahoře v ovládací části. 

Příklad: Nahrajte tímto způsobem náš první program, robota odpojte a teprve poté ho přes jeho 
display spusťte. 

Programování virtuálního robota 

Jedna z alternativ k programování reálného robota (pokud robot není k dispozici) je stránka Hour 
of Code (https://www.robotmesh.com/studio/60dc4cc7c25db45029899495), na které je možné 
programy psát a vykonávat na virtuálním robotovi v simulaci. Více o práci v prostředí této aplikace 
najdete v učebnici (kap. 1.4).  
 
Příklad: Spusťte přednastavený program. Co virtuální robot dělá? 

Příklad: Vytvořte a spusťte program z minulé části na virtuálním robotovi. 

Shrnutí 

Známe prostředí Robot Mesh Studio. Víme, jak založit nový projekt. Umíme propojit robota 
s programem, nastavit a pojmenovat motory. Víme, jak vytvořit jednoduchý program pro jízdu robota 
v jazyce Blocky. Dokážeme simulovat program na virtuálním robotovi v Hour of Code. 

  

https://www.robotmesh.com/studio/60dc4cc7c25db45029899495
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2.3.2 Téma č. 2 – Základy programování v jazyce Blocky – 1 hodina 
 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Tato kapitola se věnuje základním blokům, bez kterých by se robot programoval jen stěží. Žáci se učí 
základní programovací příkazy/bloky k ovládání motorů robota, poznávají rozdíl mezi blokujícími 
a neblokujícími bloky ve vykonávaném programu. Naučené si zkoušejí ve vlastních programech 
při programování robota. Během hodiny se dále seznamují s pojmem smyčky, hojně používaným 
v programování. Smyčky slouží k opakování bloků buď po stanovený čas, nebo donekonečna. Žáci 
si na příkladech vyzkoušejí, jak smyčky fungují a naučí se je využívat při otáčení robota. Nakonec 
si naprogramují robota, aby jel slalomovou dráhu. V závěru se naučí používat komentáře při psaní 
programů. 

Metody 

Jsou použity metody slovní a názorně-demonstrační, z metod slovních převažuje dialogická metoda. 
Největší důraz je kladen na heuristickou metodu problémového učení a experimentování. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one s nainstalovaným programovacím prostředím Robot Mesh 
Studio, libovolný VEX V5 robot (s kabelem k připojení k počítači), psací potřeby, učebnice Základy 
programování v jazyce Blocky, kap. 2. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Základní ovládání motorů 

K ovládání motorů robota budeme pro začátek používat dva základní příkazy (k nalezení v příkazové 
části, v sekci VEX V5 Motors). Oba slouží k nastavování rychlosti motoru: vizuální podoba bloků  
(viz kap. 2.1) 

● 1. blok – zapne daný motor dopředu (forward) nebo dozadu (reverse) na danou rychlost 

(velocity) v procentech 

● 2. blok – vypne daný motor 

Když robot vykonává náš program a potká tyto dva bloky, tak zapne/vypne daný motor a jde 
okamžitě na další příkaz. Takovým blokům říkáme neblokující, protože „neblokují“ běh programu. 
K tomu, abychom mohli psát komplexnější programy, budeme potřebovat ještě jeden příkaz, 
se kterým jsme se setkali v minulé části: vizuální podoba bloku (viz kap. 2.1). 
 

● 3. blok – čeká daný čas 
 
Tento příkaz je blokující – jakmile na něho při běhu programu dojde, musí počkat, než uplyne zadaný 
čas. Poté se začnou vykonávat bloky pod ním. To mimo jiné znamená, že pokud je to poslední blok 
programu, tak neudělá nic, protože program ho vykoná a hned poté skončí (už nemá co dalšího 
vykonávat). 
 
Příklad: Naprogramujte robota, aby jel dvě vteřiny rovně, otočil se (otáčením doleva/doprava) a poté 
jel dvě vteřiny dozadu. Nastavte rychlost tak, aby robot jel rozumně rychle. 
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Příklad: Naprogramujte robota, aby se „plížil“ – pomalu jel levým kolem dopředu 1 sekundu a poté 
pomalu pravým kolem dopředu 1 sekundu. Opakujte dvakrát. 
 
Smyčky 

V posledním příkladu jsme několikrát opakovali stejné bloky, což může být pro programátora 
nepříjemné. Výrazně jednodušší by bylo, kdybychom mohli prohlásit „opakuj tyto bloky“ – 
to  je  naštěstí přesně to, co dělají smyčky. 
Dvě nejzákladnější (k nalezení v příkazové části, v sekci Loops) vypadají takto: vizuální podoba bloků 
(viz kap. 2.2) 

● 1. blok – opakuje bloky uvnitř několikrát 

● 2. blok – opakuje bloky uvnitř donekonečna 

Příklad: Upravte poslední příklad tak, aby využíval smyčku. Místo dvakrát ho opakujte desetkrát. 
 
Příklad: Naprogramujte robota, aby donekonečna jezdil do čtverce (1 vteřinu rovně, poté otočení 
doprava/doleva a opakovat). 

Jízda na vzdálenost 

Zatím umíme zapnout daný motor a na nějakou dobu jej udržet v chodu, ale občas by se nám hodilo 
říct motoru „otoč se o tolik stupňů/otáček.“ Kombinací příkazů motoru a smyček toho můžeme 
docílit. Budeme k tomu potřebovat následující nové bloky: vizuální podoba bloků (viz kap. 2.3) 
 

● 1. blok – zapne motor, dokud se neotočí o daný počet stupňů (degrees) nebo otáček 
(revolutions). Je neblokující – zapne motor a jde na další blok 

● 2. blok – nastaví rychlost motoru, ale nezapne ho 

● 3. blok – čeká, než (until) platí podmínka 

● 4. blok – podmínka, která říká, zda daný motor skončil 

Program pro jízdu robota rovně se 3 otáčkami kol najdeme v učebnici v kap. 2.3. Program nejprve 
nastaví rychlost motorům a následně je zapne na 3 otáčky. Poté počká, než oba motory skončí  
(až se dotočí) a před koncem programu je vypne (což není úplně nutné, ale je to v programu 
přehledné). 

 
Příklad: Naprogramujte robota, aby jel rovně tři otáčky kol, otočil se (otáčením doleva/doprava, opět 
pomocí odhadnutí otáček) a poté jel dvě otáčky kol dozadu. 
Příklad: Vytvořte pro robota slalomovou dráhu (např. z ruliček/slepených papírů) a naprogramujte 
robota, aby dráhu co nejrychleji projel a vrátil se zpět do cíle. Bonusové body jsou za to, pokud robot 
cestou nepřevrhne ani jednu tyčku. 
 
Komentáře 

Při psaní komplexnějších programů je užitečné kód, který není na první pohled přehledný, 
komentovat. Je to příjemné jak pro ostatní programátory, kteří ho vidí poprvé, tak i pro vás jako 
připomenutí (protože po měsíci vám bude připadat, že napsaný program vidíte poprvé). 
 
  



31 
 

Ke psaní komentářů slouží následující blok: 
 
Vizuální podoba bloku viz kap. 2.4 – blok, který nic nedělá (pouze komentuje kód). 
 
Příklad: Vezměte některý ze svých již vytvořených programů a okomentujte jej. 

Shrnutí 

Seznámili jsme se základními bloky (příkazy) pro programování robota, rozlišujeme blokující 
a neblokující bloky. Víme, k čemu slouží smyčky a kdy se hodí je použít v programu. Umíme vhodně 
zařadit komentář do programu. 

2.3.3 Téma č. 3 – Práce se senzory – 1 hodina 
 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Tato kapitola se věnuje tématu práce se senzory. V úvodu se žáci seznámí s pojmem enkodér 
a optický enkodér, ten je již součástí obou robotových motorů. Enkodér měří otáčky kol a lze díky 
němu určit robotovu polohu. Žáci si namontují na svého robota také senzory nárazu, se kterými 
budou dále pracovat a využívat je ve svých programech. Druhým probíraným tématem této kapitoly 
je teorie autonomního ovládání robota. Žáci se seznámí s tím, co autonomní ovládání znamená, 
a seznámí se teoreticky i prakticky s nejzákladnějším typem autonomního ovládání – tzv. „mrtvé 
počítání“.  

Metody 

Jsou použity metody slovní a názorně-demonstrační, z metod slovních převažuje dialogická metoda. 
Největší důraz je kladen na heuristickou metodu problémového učení a experimentování. 
Je podporována individuální, samostatná práce žáků, kdy poznatky získávají vlastním úsilím. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one s nainstalovaným programovacím prostředím Robot Mesh 
Studio, libovolný VEX V5 robot (s kabelem k připojení k počítači), učebnice Práce se senzory,  
kap. 3 a kap. 4.1 Teorie autonomního ovládání – metoda „mrtvé počítání“, psací potřeby. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Enkodér 

Enkodér je senzor nezbytný k přesnému pohybu robota, jelikož měří otáčky jeho kol. Díky tomu jde  
(s dobrou přesností) určit, kde se robot nachází, a přizpůsobit tomu i naše programy. Jeden  
z nejčastějších typů enkodérů je optický enkodér. Funguje na principu světelného senzoru, na který 
svítí světlo (většinou laser). Otáčením kolečka se senzor postupně zakrývá/odkrývá a touto změnou 
je tedy možné určit, že se kolečko otočilo (viz kap. 3.1). Všechny motory, se kterými náš robot 
pracuje, v sobě už enkodér zabudovaný mají. 
 
Obr. 5 (učebnice, kap. 3.1) 
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Příklad: Kolečko v obrázku nahoře odkrývá a zakrývá senzor, z čehož počítáme uraženou vzdálenost. 
Dokážeme z této informace také určit, jakým směrem se kolečko točí? Pokud ne, kolik koleček 
na to budeme potřebovat? 
 
Senzor nárazu 

Senzor nárazu (anglicky Bumper Switch) je další ze senzorů, které budeme k pohybu robota využívat. 
Hodí se, když budeme chtít rozpoznávat, zda robot náhodou do něčeho nenarazil a např. by se tedy 
měl otočit a jet jinam. Funguje na velice přímočarém principu – pokud není stlačen, obvod uvnitř není 
propojený; jakmile stlačen je, obvod se propojí. 
 
Příklad: Přimontujte na zadní část našeho robota dva senzory nárazu. 
 
Nastavení senzoru 

K připojení senzoru tohoto typu (tři drátky) klikneme na „ozubené kolečko“ napravo od písmene, 
do kterého je senzor na našem robotu zapojený (A–H), vybereme Bumper a stiskneme OK. 
 

Programování se senzorem 

Bloky k programování typů těchto vstupů jsou k nalezení v sekci TriPort Input. Pro senzor nárazu nám 
bude stačit následující: 
 
Vizuální podoba bloku (kap. 3.2.2) 
 

● 1. blok – podmínka, která říká, zda je daný senzor stisknutý 
 
Následující kód naprogramuje robota, aby jel dopředu, dokud se nestiskne jeho senzor nárazu: 
 
Vizuální podoba programu viz kap. 3.2.2. 
 
Příklad: Naprogramujte robota, aby opakovaně prováděl (v tomto pořadí) následující: 

1. jel dozadu, dokud do něčeho nenarazí (detekujte přes blok ukázaný výše) 

2. po nárazu jel kousek dopředu 

3. otočil se doleva 

 

Teorie autonomního ovládání 

Druhá část této kapitoly je věnována tématu teorie autonomního ovládání robota, což znamená, 
že robot se pohybuje zcela sám na základě vykonávaného programu. K autonomnímu ovládání 
robota existuje řada metod, které se liší převážně přesností. Ta jde však ruku v ruce se složitostí 
provedení,  
a proto se budeme bavit pouze o těch nejzákladnějších metodách. 
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Mrtvé počítání 

Mrtvé počítání je nejzákladnější typ autonomního ovládání robota a funguje na velice jednoduchém 
principu: pokud chceme, aby robot jel 20 m, a víme, že se pohybuje průměrnou rychlostí 5 m/s, 
tak musí jet 20/5 = 4 s.  
Princip je to velice jednoduchý, ale poněkud nepřesný – co se stane, když: 

• začne docházet baterie a robot pojede pomaleji? 

• robotu proklouzne kolečko a na chvilku se zastaví? 

Tyto problémy nejdou metodou mrtvého počítání řešit, protože robot neví, co se okolo něho děje. 
Nevyužívá totiž žádné senzory, které by ho informovaly o tom, že se něco změnilo/pokazilo. 
 
Příklad: Několikrát změřte průměrnou rychlost našeho robota, když motory pustíte na maximální 
výkon po dobu 5 s. Jak moc jsou výsledky přesné (liší se od sebe o milimetry/centimetry)? 

Příklad: Napište program v jazyce Blocky, po jehož spuštění robot ujede 3 m. Použijte průměrnou 
rychlost vypočítanou v minulém příkladu. 

Shrnutí 

Víme, co to je enkodér a senzor nárazu. Umíme programovat robota s pomocí těchto senzorů. Víme, 
co to je autonomní ovládání robota a umíme použít metodu „mrtvého počítání“. 

2.3.4 Téma č. 4 – Teorie autonomního ovládání – 1 hodina 
 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Tato kapitola navazuje na téma autonomního ovládání robota z předešlé hodiny. V této lekci se žáci 
seznámí s dalším základním typem tohoto ovládání a tím je metoda „bang-bang“. Osvojí si princip 
této metody, který je názorně odvozen z matematického výpočtu. Na třech příkladech si vyzkouší 
praktické využití této metody při programování robota. Druhá část hodiny je věnována proměnným 
(variables) a jejich použití při programování. Žáci si zkusí vytvořit proměnnou a osvojí si programovací 
bloky/příkazy s jejich využitím. Seznámí se s programem, který robota otáčí doleva o 1 otáčku, poté  
o 2, dále o 3 apod. (s tím, že po jízdě vždy chvíli čeká). 
 

Metody 

Jsou použity metody slovní a názorně-demonstrační, z metod slovních převažuje dialogická metoda. 
Největší důraz je kladen na heuristickou metodu problémového učení a experimentování. 
Je podporována individuální, samostatná práce žáků, kdy poznatky získávají vlastním úsilím. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one s nainstalovaným programovacím prostředím Robot Mesh 
Studio, libovolný VEX V5 robot (s kabelem k připojení k počítači), učebnice Teorie autonomního 
ovládání, kap. 4.2 – metoda „bang-bang“ – a kap. 5.1 – proměnné –, psací potřeby. 
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Podrobně rozpracovaný obsah 

Bang-bang 
 

Bang-bang se snaží do jisté míry napravit nedostatky minulé metody tím, že do ovládání 
zakomponuje data o tom, co se děje. Z kapitoly 3.1 víme, že každý z našich motorů obsahuje enkodér, 
a můžeme tedy měřit, kolik otáček dané robotovo kolo udělalo. Když nyní chceme, aby robot ujel 
nějakou vzdálenost, nejprve spočítáme obvod kolečka vzorečkem: 
 
obvod = 2 ∙ π ∙ poloměr 
 
a poté počet otáček, které musí robot udělat, vzorečkem: 
 
otáčky = vzdálenost/obvod = vzdálenost/2 ∙ π ∙ poloměr 
 
Samotný princip bang-bangu je ten, že zapneme motor a kontrolujeme, jakou vzdálenost už robot 
ujel – pokud už jsme přesáhli cíl, robota zastavíme. Přesně to jsme vlastně dělali v kapitole 2.3. Díky 
zakomponování dat z reálného světa jsme sice vyřešili problémy jako prokluzování koleček a vybitá 
baterie, ale stále máme problém s přesností – i pokud zastavíme hned po přesažení cíle, robot kvůli 
setrvačnosti tento cíl o nějakou (často i nemalou) vzdálenost přejede. 
 

Tento problém skvěle řeší pokročilejší metody, kde jedna z nejpoužívanějších je PID. Ta počítá, 
jak se robot pohyboval v minulosti, jak se pohybuje aktuálně a jak se pravděpodobně bude 
pohybovat v budoucnosti a je díky tomu (pokud je správně naprogramován) výrazně přesnější. 
Ukázka PIDu je např. toto video: https://www.youtube.com/watch?v=4Y7zG48uHRo. 
 
Příklad: Spočítejte poloměr koleček na našem robotovi. Kolik metrů ujede za deset otáček? 
 
Příklad: Napište program v jazyce Blocky, po jehož spuštění robot ujede přesně 3 m. Použijte 
vzoreček výše a poloměr kolečka spočítaný v minulém příkladu. 
 
Příklad: Napište program v jazyce Blocky, po jehož spuštění se robot otočí o přesně 90°. Nezkoušejte 
tipovat, výsledek spočítejte přesně. 
 

Pokročilejší programování v jazyce Blocky – proměnné 

Proměnné jsou krabičky, do kterých si robot může při běhu programu ukládat informace různých 
typů, jako např. čísla nebo slova. Jsou jedním z nejdůležitějších konceptů v programování ve všech 
jazycích a dovolují nám dělat řadu věcí, které bychom s našimi dosavadními znalostmi nemohli. 
 
K vytvoření proměnné stačí jít do sekce Variables v příkazové části, kliknout na „create variable…“, 
nějak ji pojmenovat a kliknout na OK. Jako jméno je vhodné zvolit něco, co odpovídá obsahu dané 
proměnné – proměnná ukládající počet nárazů robota by se rozhodně neměla jmenovat mrkvový 
guláš! 
 
Po vytvoření libovolné proměnné budeme mít k dispozici příkazy, kterými s proměnnou budeme 
moci pracovat (k nalezení v části Variables): 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4Y7zG48uHRo
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Vizuální podoba bloků/příkazů v kap. 5.1 
 

● 1. blok – změní danou proměnnou o dané číslo 
● 2. blok – hodnota dané proměnné 
● 3. blok – nastaví hodnotu dané proměnné 

 
Příklad využití proměnných je program, který nalezneme v učebnici v kap. 5.1. 
 
Shrnutí 
 
Umíme prakticky použít metodu „bang-bang“ pro autonomní ovládání robota. Víme, k čemu slouží 
v programování proměnná, umíme ji vytvořit a použít. 
 

2.3.5 Téma č. 5 – Pokročilejší programování v jazyce Blocky – 3 hodiny 
 

1. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Žáci se seznamují s pokročilejšími metodami programování v jazyce Blocky. V první hodině 
se navazuje na téma proměnných z minulé hodiny. Proměnné nabývají hodnot, které mohou být buď 
čísla, nebo text. Žáci se učí na příkladech programovat svého robota s využitím programovacích bloků 
s číselnými proměnnými. 

Metody 

Jsou použity metody slovní a názorně-demonstrační, z metod slovních převažuje dialogická metoda. 
Největší důraz je kladen na heuristickou metodu problémového učení a experimentování. 
Je podporována individuální, samostatná práce žáků, kdy poznatky získávají vlastním úsilím. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one s nainstalovaným programovacím prostředím Robot Mesh 
Studio, libovolný VEX V5 robot (s kabelem k připojení k počítači), psací potřeby, učebnice Pokročilejší 
programování v jazyce Blocky – proměnné –, kap. 5.1, 5.1.1, 5.1.2. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Proměnné – čísla 
 
Čísla jsou jeden z typů informací, které do proměnné můžeme ukládat. Hodí se např. když chceme 
počítat, kolikrát jsme narazili, o kolik stupňů jsme se otočili nebo kolik ještě otáček chceme dělat.  
K tomu, abychom s nimi mohli pracovat, se nám budou hodit následující bloky (k nalezení v části 
Math): 
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Vizuální podoba bloků/příkazů viz kap. 5.1.1 
 

● 1. blok – spočítá výsledek dané matematické operace 

● 2. blok – podmínka pro běžné matematické testy (sudé/liché, kladné/záporné…) 

● 3. blok – číselná hodnota 

● 4. blok – hodnota běžných matematických konstant (π, e, √2…) 

● 5. blok – hodnota náhodného čísla v daném rozmezí 

 

Příklad: Naprogramujte robota, aby jel otáčku dopředu a dozadu, poté dvě otáčky dopředu a dozadu 
apod. (donekonečna). 
 

Příklad: Naprogramujte robota, aby ujel vzdálenost, kterou mu na začátku programu uložíte 
do proměnné vzdálenost (v metrech). Všechny výsledky ke spočítání otáček/stupňů proveďte 
přes matematické bloky. 
 

Příklad: Naprogramujte samovyrovnávajícího robota, který bude stát na místě a dívat se rovně. 
Pokud do něj někdo strčí, tak se sám narovná do původního směru. 
 
Příklad: Naprogramujte robota, aby jel do trojúhelníku, poté do čtverce, poté do pětiúhelníku apod.  
(v jednom programu, donekonečna). 
 
Proměnné – text 
 
Druhým typem hodnot, se kterými se seznámíme, je text. Opět zde nepůjdeme příliš do detailu – 
stačí nám vědět, že i text do proměnných ukládat umíme a můžeme s ním různými operacemi 
pracovat  
(k nalezení v částech Text a VEX V5 Display): 
 
Vizuální podoba bloků/příkazů viz kap. 5.1.2 
 

● 1. blok – text 

● 2. blok – vypsání textu na daný řádek 

● 3. blok – smazání textu na daném řádku 

 

Shrnutí 

 

Víme, že proměnné nabývají hodnot číselných nebo textových. Umíme pomocí číselných proměnných 

naprogramovat robota tak, aby vykonal pohyb po určité dráze a aby se sám dokázal vrátit 

do původního směru. Víme, jak vypsat text na displej řídící jednotky robota pomocí textové 

proměnné. 
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2. hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Druhá hodina je věnována tématu funkce, které se používají při složitějším programování nejen 
v jazyce Blocky.  Funkce slouží jako zkratka pro více příkazů, které často používáme. Mohou mít navíc 
parametry – proměnné –, které se pro funkci nastaví, aby například robot ujel určitou vzdálenost 
nebo se otočil o určitý úhel. Žáci se seznámí s programovacími bloky pro definování a vykonání 
funkce a na dvou příkladech si vyzkouší definování funkcí s různými parametry. 

Metody 

Jsou použity metody slovní a názorně-demonstrační, z metod slovních převažuje dialogická metoda. 
Největší důraz je kladen na heuristickou metodu problémového učení a experimentování. 
Je podporována individuální, samostatná práce žáků, kdy poznatky získávají vlastním úsilím. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one s nainstalovaným programovacím prostředím Robot Mesh 
Studio, libovolný VEX V5 robot (s kabelem k připojení k počítači), učebnice Pokročilejší programování 
v jazyce Blocky – funkce – , kap. 5.2, psací potřeby. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Funkce 
 
Při programování složitějších programů v Blocky (a ostatních jazycích) se občas hodí mít „zkratky“ 
pro části kódu, které často používáme. Kdybychom měli například posloupnosti bloků pro otáčení 
doleva, otáčení doprava a jízdu rovně a chtěli bychom naprogramovat robota pro jízdu 
v komplikovaném bludišti, není moc příjemné kopírovat několik stejných bloků za sebou. Právě 
k tomu se hodí funkce, které jsou pouze několik bloků za sebou, obalené do jednoho velkého bloku. 
Mohou mít navíc parametry – proměnné –, které se pro funkci nastaví, aby například robot ujel 
určitou vzdálenost, nebo se otočil o určitý úhel. 
 
K jejich vytváření a používání budeme používat následující bloky (k nalezení v části Functions): 
 
Vizuální podoba bloků/příkazů viz kap. 5.2 
 

● 1. blok – definování funkce; jméno lze upravit kliknutím. Rozkliknutím je možné přidat 
parametry funkce, které lze následně použít stejně jako proměnné 

● 2. blok – vykonání funkce 

Příklad: Vytvořte tancujícího robota – definujte funkce doprava, doleva, dopředu a dozadu, které 
posunou robota o malý kousek daným směrem. Poté použijte svou oblíbenou písničku a pomocí 
volání funkcí robota naprogramujte, aby do písničky tancoval! 
 
Příklad: Vytvořte funkce 

• jed s parametrem vzdalenost, kde robot ujede danou vzdálenost (v centimetrech). 
• otoc s parametrem uhel, kde se robot otočí o daný úhel (ve stupních) doprava. 
 

Příklad: Vytvořte bludiště, které robot musí projet (kraje lze vymezit např. volnými kovovými díly 
stavebnice). K otáčení doprava/doleva použijte funkce z příkladu 5.6. 
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Shrnutí 
 
Víme, k čemu slouží v programování funkce a umíme je použít. Umíme nastavit parametry funkcí. 
Dokážeme roztančit robota, umíme vytvořit program pro průjezd bludištěm. 
 
 3. hodina 
 
Forma a bližší popis realizace 

V závěrečné lekci tematického bloku se žáci seznámí s pojmem druhý start, který se využívá 
při programování komplexnějších programů a slouží k tomu, aby robot dokázal vykonávat více bloků 
současně. Navazuje praktický programovací příklad. Dále se žáci teoreticky i prakticky seznámí 
s tématem podmínky, které se v programovacích jazycích vyskytuje velmi často, a na příkladu 
si vyzkoušejí jejich použití. Ke konci lekce lektor doporučuje, jakým směrem se vydat, pokud má žák 
zájem dál rozvíjet své vzdělání v oboru robotiky a informatiky. Nabízí se účast v různých robotických 
soutěžích, případně programování v jazyce Python, což je jen modifikovaný jazyk Blocky. 

Metody 

Jsou použity metody slovní a názorně-demonstrační, z metod slovních převažuje dialogická metoda. 
Největší důraz je kladen na heuristickou metodu problémového učení a experimentování. 
Je podporována individuální, samostatná práce žáků, kdy poznatky získávají vlastním úsilím. 

Pomůcky 

Interaktivní tabule, tablety all-in-one s nainstalovaným programovacím prostředím Robot Mesh 
Studio, libovolný VEX V5 robot (s kabelem k připojení k počítači), psací potřeby, učebnice Pokročilejší 
programování v jazyce Blocky, kap. 5.3, 5.4, 6. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Druhý start 
 
Při programování komplexnějších programů může být užitečné, aby robot dokázal vykonávat více 
bloků současně, např. když je potřeba současně řídit robota a vypisovat text na obrazovku. Blocky má 
pro tento případ přímočaré řešení – pokud program obsahuje dva starty, tak se začnou vykonávat 
oba najednou. Příkladem je následující kód, který naprogramuje robota, aby jel dopředu a vypisoval  
u toho čísla od 1 výše (učebnice, kap. 5.3). 
 
Příklad: Naprogramujte robota, aby jel donekonečna rovně a ukazoval při tom, kolik otáček již ujel 
(k nalezení ve VEX V5 Motors → Motor Detail). Použijte k tomu dva starty. 
  



39 
 

Podmínky 
 
Poslední, co nám zbývá, je vykonávat kód v závislosti na nějakých podmínkách (např. podle hodnoty 
nějaké proměnné). K tomu nám pomohou následující čtyři bloky (k nalezení v části Logic): 
 
Vizuální podoba bloků/příkazů viz kap. 5.4. 
 

● 1. blok – vykoná bloky uvnitř, pokud je podmínka pravda 

● 2. blok – vykoná bloky v první části, pokud je podmínka pravda, jinak ve druhé 

● 3. blok – porovná dvě čísla 

● 4. blok – pro and musí být levá i pravá strana pravda, pro or stačí jedna 

 
Příklad: Naprogramujte Fizz buzz robota, který bude postupně na obrazovku vypisovat čísla 
(viz předchozí část) od 1 dále. Pokud je číslo dělitelné 3, otočí se u toho doleva. Pokud 5, tak doprava. 
Pokud 3 i 5, provede oboje. K testování dělitelnosti použijte blok pro běžné matematické testy z části 
5.1.1. 
 
Robotické soutěže 
 
Firma VEX pořádá několik soutěží (pro své různé stavebnice), převážně pro žáky středních škol, které 
jsou zaměřené na stavění a programování robotů. Většinou je potřeba robota naprogramovat, 
aby plnil (autonomně i ovládaný hráčem) různé úkoly. 
Je nemalá šance, že někde ve vašem okolí už existuje tým robotiky, který se této nebo jiné soutěži 
věnuje. V případě zájmu o účast v nějaké robotické soutěži ho rozhodně doporučuji kontaktovat – lidí 
nadšených do robotiky není nikdy dost. 
Pokud žádný tým v okolí neexistuje, je vždy možné (byť pracnější a nákladnější) ho založit. 
 
Python 
 
Python je jeden z nejpopulárnějších jazyků světa a je využívaný v nesčetné řadě oborů (statistika, 
matematika, vývoj aplikací, robotika). Možná si to neuvědomujete, ale v Pythonu jsme vlastně 
programovali celou dobu – Blocky je pouze nadstavba, která je před spuštěním přeložena 
do Pythonu. 
 
Příklad přeloženého Blocky programu do Python programu naleznete v učebnici kap. 6.2. 
 
Ke studiu Pythonu existuje řada online zdrojů. Jeden, vhodný pro začátečníky, je např. Python from 
the very beginning – v angličtině. Python představuje od úplných základů a obsahuje řadu cvičení  
(i s nápovědami a řešeními), díky kterým se z něho učí příjemně. 
  

https://coherentpdf.com/python/pythonfromtheverybeginning.html
https://coherentpdf.com/python/pythonfromtheverybeginning.html
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Algoritmy a datové struktury 
 
Pokud byste raději chtěli zkusit řešit příklady spíše teoreticky, jedno ze skvělých míst 
je Korespondenční seminář z programování (především kategorie Z).  
 
Podrobnější (ale na čtení znatelně obtížnější) je Průvodce labyrintem algoritmů, který rozebírá řadu 
běžně používaných algoritmů a datových struktur a měl by spíše sloužit jako reference než jako 
učebnice. 
 
Shrnutí 
 
Umíme vytvořit program se dvěma paralelními starty. Víme, k čemu v programování slouží různé typy 
podmínek a umíme je použít. 
 

  

http://ksp.mff.cuni.cz/
http://ksp.mff.cuni.cz/z/
http://pruvodce.ucw.cz/
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3 Metodická část 

Soubor metodických materiálů 

Vzdělávací program Robotika s VEX V5 je určen nadaným žákům 2. stupně základní školy se zájmem 
o robotiku a programování. Program rozvíjí jejich konstrukční, algoritmické a logické dovednosti. 
Předpokládá nadstavbové znalosti matematiky a velký zájem o problematiku ze strany účastníků. 
Vzdělávací program je určen pro velmi malé skupiny žáků – minimálně dva žáci, maximálně 8 žáků. 
Zvolené aktivity podporují propojení s formálním vzděláváním především v oblasti 
mezipředmětových vztahů s informatikou, fyzikou, matematikou a pracovními činnostmi.  

U realizátora se předpokládá vysokoškolské pedagogické vzdělání, případně jiné vysokoškolské 
vzdělání technického typu a zkušenosti s výukou na základní škole (odborník specialista). Nezbytné 
je určité nadšení pro robotiku, které je pak možné přenést na účastníky programu. Vzhledem 
k obtížnosti tématu je třeba dbát na jasnou formulaci myšlenek a přesné vysvětlování spojené 
s názorností. 

Žáci v průběhu vzdělávacího programu pracují s robotickou stavebnicí VEX EDR V5 a využívají 
moderní technologie, učí se pracovat v prostředí Mesh Studio, učí se základům programovacího 
jazyka Blocky. Je nutné zajistit dostatečné materiální zázemí, počítače v dostatečném počtu, připojení 
k internetu a především stavebnici VEX V5 Super Kit, se kterou se v programu pracuje. 

Vzdělávací program je rozdělen do tří částí – Konstrukce robota, Reálný svět, Programování robota. 
V rámci části Reálný svět žáci navštíví science centrum a technické muzeum. Při ověření programu 
žáci navštívili iQlandii Liberec a Technické muzeum Liberec. Exkurzi je ovšem možné upravit pro jinou 
instituci typu science nebo technického centra nebo muzea technického typu. Je důležité exkurzi 
zaměřit na exponáty, které propojují svět robotiky a programování s reálným prostředím, poukazují 
na technologický pokrok nebo umožňují objevování podobných spojitostí s reálným světem. 

Interaktivní přílohy tohoto vzdělávacího programu jsou vytvořené ve formátu SMART Notebook 
a primárně určené pro práci na interaktivních tabulích, all-in-one zařízeních apod., přičemž právě 
platforma SMART Notebook je nejběžněji používanou platformou na ZŠ a SŠ v ČR. Lze je však 
provozovat s drobnými omezeními i na jakýchkoli běžných počítačích, bez nutnosti připojení 
k interaktivním periferiím či vlastnictví plné licence softwaru SMART Notebook. Pro otevření příloh 
ve formátu SMART Notebook lze použít následující alternativy: 

1) Z URL https://www.smarttech.com/en/products/education-

software/notebook/download/basic si stáhněte instalační balíček programu SMART 

Notebook Basic, který po instalaci umožňuje takřka neomezené využití interaktivních prvků 

jednotlivých příloh. Pro získání instalačního balíčku je zapotřebí toliko vyplnění stručného 

registračního formuláře. Využití této verze je zdarma i bez připojených interaktivních 

periferií. 

2) Na stránce https://overbits.herokuapp.com/notebookviewer je možné přímo 

prostřednictvím jakéhokoli aktuálního webového prohlížeče otevřít obsah příloh SMART 

Notebook v jejich statické podobě. Získáte tak zcela volně přístup k jejich obsahu, 

ale nebudou k dispozici interaktivní funkce. 

  

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/t3_mat_nefor_met.pdf
https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/t3_mat_nefor_met.pdf
https://www.smarttech.com/en/products/education-software/notebook/download/basic
https://www.smarttech.com/en/products/education-software/notebook/download/basic
https://overbits.herokuapp.com/notebookviewer
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3) Do prohlížeče Google Chrome si můžete prostřednictvím odkazu 

https://chrome.google.com/webstore/detail/smart-notebook-viewer-

and/fnlkfpfnhmjocfgkhkjgieihjebdblic/related?hl=cs nainstalovat doplněk Smart Notebook 

Viewer and Reader, který umožňuje stejně jako v případě bodu 2) volně staticky prohlížet 

obsah souborů ve formátu SMART Notebook bez interaktivních funkcí. 

Statické „obrazy“ jednotlivých snímků interaktivních materiálů jsou k dispozici alternativně také 
ve formátu PDF, který má nejširší možnou podporu napříč všemi platformami včetně mobilních. 
V tomto případě se také jedná pouze o statický obsah příloh bez interaktivních funkcí. Pak lze 
materiály využít jako zdroj obrázků a motivů pro další činnosti. 

Další užívané softwarové programy jsou volně dostupné ke stažení pod odkazy v jednotlivých 
kapitolách, případně je možné s nimi pracovat online. 

3.1 Metodický blok č. 1 – Konstrukce robota 

První metodický blok je zaměřen na konstrukce robotů ze stavebnice VEX EDR V5 Super Kit. Účastníci 
se zde setkají s pěti tématy. Prvním tématem je seznámení se s robotickou stavebnicí VEX EDR V5, 
druhým tématem je konstrukce základního podvozku, třetím tématem je dálkové ovládání robota, 
čtvrtým tématem jsou převodové mechanismy a pátým tématem je konstrukce robota s úchopným 
zařízením (Clawbot V5). Druhé až páté téma předpokládá znalost terminologie.  

3.1.1 Téma č. 1 – Stavebnice VEX EDR V5 
 

1. hodina 

Tato lekce je zamýšlena jako lekce seznamovací, kde se žáci seznámí s jednotlivými částmi robotické 
stavebnice. Předpokládá se, že se s touto stavebnicí nikdy nesetkali. Hodina je připravena 
pro minimálně 2 žáky, maximálně 8 žáků.  

Žáci s vyučujícím se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí, příp. se na stůl 
položí tablet all-in-one (vždy jeden tablet pro dva žáky). Použití tabletu all-in-one je stejné jako  
u běžného tabletu, nevyžaduje nadstandardní znalosti žáků. Předpokládá se, že žáci mají s tablety již 
nějakou zkušenost. 

Cíl  

Žák rozpozná a pojmenuje česky a anglicky jednotlivé díly stavebnice VEX EDR V5. 

Rozvíjené kompetence 

Lekce rozvíjí především kompetence k učení, kompetence komunikativní, sociální a personální. Tyto 
kompetence jsou rozvíjeny i v didaktické hře. Pracovní list je zaměřen na kompetence k učení. Žáci 
musí při všech aktivitách této lekce dodržovat vymezená pravidla.  

Co je VEX DR? 

Otevře se připravená stavebnice (po dodání od distributora je nutné vybalit a roztřídit jednotlivé díly, 
motory a senzory). Vyučující klade dotazy na vlastní zkušenost žáků: „Už jste někdy pracovali 
s robotickou stavebnicí? Kde najdete podobný princip fungování?“  

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/smart-notebook-viewer-and/fnlkfpfnhmjocfgkhkjgieihjebdblic/related?hl=cs
https://chrome.google.com/webstore/detail/smart-notebook-viewer-and/fnlkfpfnhmjocfgkhkjgieihjebdblic/related?hl=cs
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Ovládací a stavební prvky 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.1 Příloha č. 1) vytvořenou v interaktivním softwaru Smart Notebook.  
V prezentaci je popsáno, jakými způsoby se dá stavebnice používat. Poté se žáci pomocí prezentace 
seznámí s jednotlivými částmi stavebnice a přitom berou do ruky jednotlivé díly a snaží 
se zapamatovat si české i anglické názvy dílů. 

Jak na montáž?  

Vyučující předvede žákům, jak pomocí šroubu a matice spojit dva ocelové nosníky a ložiskový blok 
s nosníkem. Montáž provede pomocí šroubováku, imbusového klíče a klíče. Ukáže žákům, jak poznat 
vhodný šroubovák, klíč a imbusový klíč. Vysvětlí, kdy je vhodné použít šroubovák a kdy je vhodné 
použít imbusový klíč (v případě, že prostor je tak malý, že se tam šroubovák nevejde). 

Hra 

Potom vyučující spustí didaktickou hru LAB_01 (4.2 Příloha č. 2). Hra je vytvořena v softwaru Smart 
Notebook, verze 17 a vyšší. Je vhodné, aby se vyučující zaregistroval ve Smart výukovém softwaru. 
Po registraci obdrží svoje ID. Vyučující hru stáhne do Smart výukového softwaru, protože z tohoto 
online softwaru se hra lépe spouští. Pod ID vyučujícího se žáci přihlašují k aktivitám na stránkách 
hellosmart.com. Hru lze samozřejmě spouštět i z desktopového softwaru Smart Notebook. Žáci 
pracují samostatně nebo ve dvojicích. Tyto aktivity dovedou všechny žáky ke správnému řešení, 
vyučující nemusí mít správné řešení vytištěné. Hru si žáci mohou spustit na tabletech all-in-one nebo 
na chytrých mobilech. 

Pracovní list 

Pro rychlé žáky si vyučující nakopíruje pracovní list lekce 1 (4.3 Příloha č. 3), kde žáci doplňují české 
názvy pro anglické pojmenování nejdůležitějších dílů stavebnice. Řešení pracovního listu lze nalézt 
v kapitole č. 5, Soubor metodických materiálů (5.1 Příloha č. 1). 

Dotazník spokojenosti 

Na závěr lekce vyučující rozdá žákům vytištěný Dotazník spokojenosti lekce 1 (4.4 Příloha č. 4) 
se dvěma otázkami: Jak se mi líbí stavebnice VEX EDR V5? Jak jsem spokojen s lektorem? Žáci vybarví  
0 až 5 hvězdiček, podle toho, jak jsou spokojeni s lekcí (5 hvězdiček znamená největší spokojenost).  

3.1.2 Téma č. 2 – Montáž podvozku 
 

1. hodina 

Tato lekce je zaměřena na montáž základního podvozku ze stavebnice VEX EDR V5 s řídicí jednotkou 
a dvěma motory. Hodina je připravena pro minimálně 2 žáky, maximálně 8 žáků.  

Žáci a vyučující se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí, příp. se na stůl položí 
tablet all-in-one (vždy jeden tablet pro dva žáky). Použití tabletu all-in-one je stejné jako u běžného 
tabletu, nevyžaduje nadstandardní znalosti žáků. Žáci pracují ve dvojicích s jednou stavebnicí, 
potřebují dostatečně velký pracovní prostor. 

Cíl  

Žák umí smontovat základní podvozek robota, který bude mít kola. 
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Rozvíjené kompetence 

Lekce rozvíjí především kompetence pracovní, kompetence komunikativní, sociální a personální. Tyto 
kompetence jsou rozvíjeny i v didaktické hře společně s kompetencí k učení.  

Kde se vzalo slovo robot? 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.5 Příloha č. 5). Slovo robot vymyslel Josef Čapek. 

Základní části robota 

Žáci shlédnou prezentaci (4.5 Příloha č. 5). Základními částmi robota jsou tělo (rám), řídicí systém, 
manipulátory a hnací ústrojí. 

Použití robotů 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.5 Příloha č. 5). Vyučující klade žákům dotazy týkající se vlastní zkušenosti: 
„Setkali jste se někdy s nějakým robotem? A kde?“ V současnosti se roboti používají v průmyslu, 
ve výzkumu (především výzkum vesmíru) a ve vzdělávání. 

STEAM 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.5 Příloha č. 5). STEAM je zkratka pro kombinaci vědy, technologií, 
strojírenství, matematiky, estetiky, umění a podpory týmové práce. 

Jak na montáž základního podvozku? 

Žáci postupují podle prezentace (4.5 Příloha č. 5) – připraví si díly a nářadí, smontují základní rám 
s řídicí jednotkou a dvěma motory. Mohou navrhnout a uskutečnit vlastní řešení.  

Didaktická hra 

Potom vyučující spustí didaktickou hru LAB_02 (4.6 Příloha č. 6). Hra je vytvořena v softwaru Smart 
Notebook, verze 17 a vyšší. Je vhodné, aby se vyučující zaregistroval ve Smart výukovém softwaru. 
Po registraci obdrží svoje ID. Vyučující hru stáhne do Smart výukového softwaru, protože z tohoto 
online softwaru se hra lépe spouští. Pod ID vyučujícího se žáci přihlašují k aktivitám na stránkách 
hellosmart.com.  Hru lze samozřejmě spouštět i z desktopového softwaru Smart Notebook. Žáci 
pracují samostatně nebo ve dvojicích. Tyto aktivity dovedou všechny žáky ke správnému řešení, 
vyučující nemusí mít správné řešení vytištěné. Hru si žáci mohou spustit na tabletech all-in-one nebo 
na chytrých mobilech. 

Dotazník spokojenosti 

Na závěr lekce vyučující rozdá žákům vytištěný Dotazník spokojenosti lekce 2 (4.7 Příloha č. 7). 
Na první otázku odpoví žáci slovně, u druhé otázky vybarví kolečko 1, 2 nebo 3 (1 znamená nejméně,  
3 nejvíce).   

2. hodina 

Tato lekce je zaměřena na dokončení montáže základního podvozku ze stavebnice VEX EDR V5 s řídicí 
jednotkou, dvěma motory, čtyřmi koly, baterií a radiomodulem. Hodina je připravena pro minimálně  
2 žáky, maximálně 9 žáků.  
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Žáci a vyučující se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí, příp. se na stůl položí 
tablet all-in-one (vždy jeden tablet pro dva žáky). Použití tabletu all-in-one je stejné jako u běžného 
tabletu, nevyžaduje nadstandardní znalosti žáků. Žáci pracují ve dvojicích s jednou stavebnicí, 
potřebují dostatečně velký pracovní prostor. 

Cíl  

Žák umí smontovat základní podvozek robota, který bude mít dva motory, čtyři kola, řídicí jednotku, 
baterii a radiomodul. 

Rozvíjené kompetence 

Lekce rozvíjí především kompetence pracovní, kompetence komunikativní, sociální a personální. 
Kompetence k učení je rozvíjena pomocí pracovního listu. 

Jak komunikuje řídicí jednotka robota s ovladačem? 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.8 Příloha č. 8). Vyučující pokládá žákům otázku: „Víte, jak je propojena 
řídicí jednotka s ovladačem?“ Řídicí jednotka komunikuje s ovladačem bezdrátově prostřednictvím 
rádio modulu V5. 

Co jsou to rádiové vlny? 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.8 Příloha č. 8). Rádiové vlny jsou částí spektra elektromagnetického 
záření. Pro komunikaci na malé a střední vzdálenosti se používají střední a krátké vlny o frekvencích 
v rozmezí od 0,3 MHz do 30 MHz.  

Co to je frekvence vln a vlnová délka? 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.8 Příloha č. 8). Frekvence je počet opakování periodického děje za určitý 
čas. Vlnová délka je vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění, které kmitají stejně.  

Jak dokončit montáž základního podvozku? 

Žáci postupují podle prezentace (4.8 Příloha č. 8) – na hřídele nasadí kola, našroubují ložiskové bloky 
pro připevnění baterie na ocelovou desku, kterou připevní k rámu, vloží baterii, přišroubují 
radiomodul, propojí motory, baterii a radiomodul s řídicí jednotkou. Připraví robota k provozu – 
zkontrolují nabití baterie a radiomodulu.  

Pracovní list 

Vyučující kopíruje pracovní list lekce 3 (4.9 Příloha č. 9), kde žáci odpovídají na různé otázky vztahující 
se ke stavebnici VEX EDR V5. Řešení pracovního listu lze nalézt v kapitole č. 5, Soubor metodických 
materiálů (5.4 Příloha č. 4). 

Dotazník spokojenosti 

Na závěr lekce vyučující rozdá žákům vytištěný Dotazník spokojenosti lekce 3 (4.10 Příloha č. 10). Žáci 
písemně odpoví na otázku: Co mě v dnešní lekci nejvíce zaujalo? 

  



46 
 

3.1.3 Téma č. 3 – Dálkové ovládání robota 
 

1. hodina 

V této lekci se žáci naučí dálkovému ovládání robota ze stavebnice VEX EDR V5 pomocí dálkového 
ovladače. Žáci navrhnou dráhu pro jízdu robota. Hodina je připravena pro minimálně 2 žáky, 
maximálně 9 žáků.  

Žáci a vyučující se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí, příp. se na stůl položí 
tablet all-in-one (vždy jeden tablet pro dva žáky). Použití tabletu all-in-one je stejné jako u běžného 
tabletu, nevyžaduje nadstandardní znalosti žáků. Žáci pracují ve dvojicích s jedním robotem, 
potřebují dostatečně velký pracovní prostor. Je vhodné využít i chodbu, pokud je dostatečně široká. 

Cíl  

Žák umí ovládat dálkovým ovladačem pohyb robota. Žák umí nastavit režim ovladače na řídicí 
jednotce. Žák navrhne dráhu pro jízdu robota. 

Rozvíjené kompetence 

Lekce rozvíjí především kompetence pracovní, kompetence komunikativní, sociální a personální.  

Znáš z matematiky měřítko plánu? 

Vyučující klade žákům dotazy: „Kde se setkáváte s měřítkem plánu a mapy? Umíte počítat skutečné 
rozměry zobrazené na plánu či mapě? Umíte narýsovat jednoduchý plánek ve zvoleném měřítku?“  
Žáci zhlédnou prezentaci (4.11 Příloha č. 11). Plán se používá ve výrobní oblasti (strojírenství, 
stavebnictví), ale také je plán ve smyslu kartografickém. Měřítko plánu udává, kolikrát jsou zmenšeny 
skutečné velikosti nebo vzdálenosti. Nejjednodušší měřítko je 1 : 100. Jeden centimetr na plánu 
odpovídá jednomu metru ve skutečnosti. 

Dálkové ovládání robota 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.11 Příloha č. 11). Vyučující ukáže žákům zapínání a vypínání řídicí 
jednotky a ovladače. Vyučující seznámí žáky s možnostmi nastavení režimu ovladače. Předvede 
žákům ovládání motorů pro jízdu robota. 

Návrh dráhy a závody 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.11 Příloha č. 11). Pro inspiraci je přiložen návrh dráhy (5.8 Příloha č. 8). 

Didaktická hra 

Vyučující si předem vytiskne pro každého žáka didaktickou hru na měřítko mapy (4.12 Příloha č. 12). 
Po zalaminování vyučující rozstříhá jednotlivé dílky a vloží do sáčků nebo obálek. Řešení hry lze nalézt 
v kapitole č. 5, Soubor metodických materiálů (5.6 Příloha č. 6).  

Dotazník spokojenosti 

Na závěr lekce vyučující rozdá žákům vytištěný Dotazník spokojenosti lekce 4 (4.13 Příloha č. 13). Žáci 
písemně odpoví na otázku: Co mě v dnešní lekci nejvíce zaujalo? 
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3.1.4 Téma č. 4 – Robot s převodovými mechanismy – 2 hodiny 
 

1. hodina 

V této lekci se žáci naučí používat ozubená kola k vytvoření převodového mechanismu. Hodina 
je připravena pro minimálně 2 žáky, maximálně 9 žáků.  

Žáci a vyučující se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí, příp. se na stůl položí 
tablet all-in-one (vždy jeden tablet pro dva žáky). Použití tabletu all-in-one je stejné jako u běžného 
tabletu, nevyžaduje nadstandardní znalosti žáků. Žáci pracují ve dvojicích s jedním robotem, 
potřebují dostatečně velký pracovní prostor.  

Cíl  

Žák ví, k čemu slouží převodové mechanismy. Rozumí principu použití ozubených kol v konstrukci 
robota ze stavebnice VEX EDR V5. 

Rozvíjené kompetence 

Lekce rozvíjí především kompetence pracovní, kompetence komunikativní, sociální a personální.  

K čemu slouží převodový mechanismus? 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.14 Příloha č. 14). Vyučující klade žákům dotazy: „Setkali jste se někdy 
s nějakými převodovými mechanismy? Co může sloužit jako převodový mechanismus? K čemu 
se převodové mechanismy dají použít?“ Převodové mechanismy se používají pro přenos síly mezi 
pohyblivými částmi robota, nejčastěji při otáčivém pohybu. 

Jaký je rozdíl mezi hnacím a hnaným kolem? 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.14 Příloha č. 14). Vyučující klade žákům dotaz: „Čím se od sebe liší hnací 
a hnané kolo?“ Hnací kolo je roztáčeno vnější silou motoru. Hnané kolo je roztáčeno hnacím kolem.  

Základní rozdělení převodových mechanismů 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.14 Příloha č. 14). Převodové mechanismy se dělí na přímé a nepřímé. 
Přímými mechanismy jsou mechanismy ozubené a třecí. Nepřímými mechanismy jsou mechanismy 
řemenové, řetězové, lanové a třecí. 

Ozubená kola 

Pokud jsou všechna ozubená kola stejného průměru, zůstává moment síly stejný. Pokud se hnané 
kolo otáčí rychleji než hnací kolo, tak se moment síly zmenšuje. Pokud se hnané kolo otáčí pomaleji 
než hnací, tak se moment síly zvětšuje. 

Montáž podvozku s ozubenými koly 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.14 Příloha č. 14). Vyučující ukáže žákům ozubená kola různých velikostí 
a předvede, jak fungují. Vyučující seznámí žáky s možnostmi použití ozubených kol při konstrukci 
robota ze stavebnice VEX EDR V5. 
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Hra 

Potom vyučující spustí didaktickou hru LAB_05(4.15 Příloha č. 15). Hra je vytvořena v softwaru Smart 
Notebook, verze 17 a vyšší. Je vhodné, aby se vyučující zaregistroval ve Smart výukovém softwaru. 
Po registraci obdrží svoje ID. Vyučující hru stáhne do Smart výukového softwaru, protože z tohoto 
online softwaru se hra lépe spouští. Pod ID vyučujícího se žáci přihlašují k aktivitám na stránkách 
hellosmart.com.  Hru lze samozřejmě spouštět i z desktopového softwaru Smart Notebook. Žáci 
pracují samostatně nebo ve dvojicích. Tyto aktivity dovedou všechny žáky ke správnému řešení, 
vyučující nemusí mít správné řešení vytištěné. Hru si žáci mohou spustit na tabletech all-in-one nebo 
na chytrých mobilech. Pokud vyučující nechce nebo nemůže pracovat s Smart výukovým softwarem, 
aktivitu je možné vynechat. 

Dotazník  

Na závěr lekce vyučující rozdá žákům vytištěný Dotazník lekce 5 (4.16 Příloha č. 16). Žáci písemně 
odpoví na otázku: Bude podvozek s převodovými mechanismy lepší než podvozek bez nich? 

2. hodina 

V úvodu lekce se žáci seznámí s humanoidním robotem ATLAS. V této lekci žáci dokončí stavbu 
robota s převodovými mechanismy. Větší ozubená kola stejné velikosti jsou použita pro převody mezi 
předními a zadními koly podvozku. Velké a malé ozubené kolo je použito pro zdvihací rameno robota. 
Hodina je připravena pro minimálně 2 žáky, maximálně 9 žáků.  

Žáci a vyučující se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí, příp. se na stůl položí 
tablet all-in-one (vždy jeden tablet pro dva žáky). Použití tabletu all-in-one je stejné jako u běžného 
tabletu, nevyžaduje nadstandardní znalosti žáků. Žáci pracují ve dvojicích s jedním robotem, 
potřebují dostatečně velký pracovní prostor.  

Cíl  

Žák ví, k čemu slouží humanoidní roboti. Žák umí použít ozubená kola pro montáž zdvihacího ramene 
robota ze stavebnice VEX EDR V5.  

Rozvíjené kompetence 

Lekce rozvíjí především kompetence pracovní, kompetence komunikativní, sociální a personální.  

Co to je humanoidní robot? 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.17 Příloha č. 17). Vyučující klade žákům otázky: „Víte, jak vypadá 
humanoidní robot? Musí mít všechny části těla jako člověk?“ Humanoidní robot svojí konstrukcí 
připomíná tělo člověka, může mít ruce, nohy, trup a hlavu. 

Robot ATLAS 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.17 Příloha č. 17). První verze dvounohého robota ATLAS byla představena 
v roce 2013 a v roce 2015 byla inovována.  

Montáž řídicí jednotky, baterie a radiomodulu 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.14 Příloha č. 14). Převodové mechanismy se dělí na přímé a nepřímé. 
Přímými mechanismy jsou mechanismy ozubené a třecí. Nepřímými mechanismy jsou mechanismy 
řemenové, řetězové, lanové a třecí. 
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Montáž zdvihacího ramene 

Pokud jsou všechna ozubená kola stejného průměru, zůstává moment síly stejný. Pokud se hnané 
kolo otáčí rychleji než hnací kolo, tak se moment síly zmenšuje. Pokud se hnané kolo otáčí pomaleji 
než hnací, tak se moment síly zvětšuje. 

Didaktická hra 

Potom vyučující spustí didaktickou hru LAB_06 (4.18 Příloha č. 18). Hra je vytvořena v softwaru Smart 
Notebook, verze 17 a vyšší. Je vhodné, aby se vyučující zaregistroval ve Smart výukovém softwaru. 
Po registraci obdrží svoje ID. Vyučující hru stáhne do Smart výukového softwaru, protože z tohoto 
online softwaru se hra lépe spouští. Pod ID vyučujícího se žáci přihlašují k aktivitám na stránkách 
hellosmart.com.  Hru lze samozřejmě spouštět i z desktopového softwaru Smart Notebook. Žáci 
pracují samostatně nebo ve dvojicích. Tyto aktivity dovedou všechny žáky ke správnému řešení, 
vyučující nemusí mít správné řešení vytištěné. V této hře je použita aktivita Zapoj se. Žáci vymyslí tři 
činnosti, které by měl podle nich umět vykonat humanoidní robot. Hru si žáci mohou spustit 
na tabletech all-in-one nebo na chytrých mobilech. Pokud vyučující nechce nebo nemůže pracovat 
se Smart výukovým softwarem, aktivitu je možné vynechat. 

Pracovní list  

Na závěr lekce vyučující rozdá žákům vytištěný Pracovní list lekce 6 (4.19 Příloha č. 19). Žáci vyhledají 
na internetu alespoň tři humanoidní roboty používané v ČR. Do pracovního listu napíší jejich jména 
a k čemu se používají. Nejrychlejší žáci vyhledají na internetu videa humanoidních robotů v akci. 

3.1.5 Téma č. 5 – Clawbot V5 – 1 hodina 
 

V této lekci žáci montují robota typu Clawbot V5 se čtyřmi koly poháněnými dvěma motory, zvedacím 
a úchopným zařízením. Robota ovládají pomocí dálkového ovladače.  Hodina je připravena 
pro minimálně 2 žáky, maximálně 9 žáků.  

Žáci a vyučující se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí, příp. se na stůl položí 
tablet all-in-one (vždy jeden tablet pro dva žáky). Použití tabletu all-in-one je stejné jako u běžného 
tabletu, nevyžaduje nadstandardní znalosti žáků. Žáci pracují ve dvojicích s jedním robotem, 
potřebují dostatečně velký pracovní prostor.  

Cíl  

Žák ví, k čemu slouží převodové mechanismy s různě velkými ozubenými koly. Žák ví, jak funguje 
úchopné zařízení a k čemu slouží. Žák rozumí pojmům těžiště a hmotný střed tělesa.  

Rozvíjené kompetence 

Lekce rozvíjí především kompetence pracovní, kompetence komunikativní, sociální a personální.  

Těžiště a hmotný střed tělesa 

Žáci shlédnou prezentaci (4.20 Příloha č. 20). Vyučující motivuje žáky k přemýšlení, zda je důležité 
myslet na polohu těžiště při konstrukci robota v souvislosti s tím, k čemu bude robot určen. 
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Montáž robota Clawbot V5 

Žáci zhlédnou prezentaci (4.20 Příloha č. 20). Při konstrukci robota se řídí pokyny v prezentaci a jako 
doplňkový materiál mohou použít příručku Clawbot Build Instructions. Tuto příručku si vyučující 
stáhne ze stránek vexrobotics.com a barevně vytiskne. Montáž zvedacího a úchopného zařízení 
vyžaduje již určité zkušenosti, které žáci získali v minulých lekcích. Žáci se seznámí s možnostmi 
nastavení dálkového ovladače pro ovládání robota Clawbot V5. Na dálkovém ovladači se volí položka 
Vex a dále položka ClawBot. Žáci ovládají pohyb robota Clawbot V5 a přemísťují nějaký vhodný menší 
předmět (např. plechovka od Coca Coly) pomocí zvedacího a úchopného zařízení. 

Pracovní list 

Žáci vypracují pracovní list (4.21 Příloha č. 21). Rýsují tužkou. Poslední dva úkoly jsou dobrovolné 
pro nejrychlejší a přemýšlivé žáky. 

Evaluace 

Vyučující provede se žáky krátký rozhovor. Žáci sdělí své dojmy z této lekce. 
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3.2 Metodický blok č. 2 - Reálný svět 

3.2.1 Téma č. 1 – Robotická zařízení a humanoidní robot – 1 hodina 
 

 1. hodina 

Vyučovací hodina probíhá v iQlandii Liberec nebo jiném science centru. Cílem je seznámení 
se s různými robotickými zařízeními v praxi. Žáci se v iQlandia pohybují ve skupině 3–4 žáků. Skupina 
má společně pracovní listy, které řeší. Při řešení žáci spolupracují mezi sebou i s vyučujícím. Předávají 
si navzájem informace k jednotlivým tématům aktivit, kterými procházejí. 

Cíl 

Žáci realizují vybrané aktivity, odpovídají na otázky v pracovních listech, spolupracují ve skupině. 
Všechny aktivity nějakým způsobem souvisí s robotikou, žáci získávají ucelený náhled na vývoj 
robotiky. 

Rozvíjené kompetence 

Během návštěvy iQlandie jsou rozvíjeny občanské kompetence tím, že žáci musí reagovat na nová 
pravidla v novém prostředí. Při společných aktivitách se učí trpělivosti a ohleduplnosti. 

Tato lekce svými aktivitami rozvíjí také kompetence pracovní, komunikativní a sociální. Většina aktivit 
vede ke spolupráci mezi žáky, společnému hledání řešení a sdílení zkušeností. Aktivity podporují 
schopnost učit se. 

Metodický popis 

Při vstupu do science centra proběhne poučení o bezpečnosti a o pravidlech chování v jednotlivých 
expozicích. Vyučující žáky seznámí s pravidly pohybu v celém areálu, žáci se budou pohybovat 
v předem určených skupinkách se svým vyučujícím. 

V této lekci byly použity především metody dialogické, kdy si žáci a vyučující vyměňovali vzájemně 
svoje názory a diskutovali o technickém provedení jednotlivých instalací. 

Ozubená kola (přízemí – expozice Vodní svět) 

Žáci sestaví ozubená kola tak, aby se rozezněl zvoneček na hodinách. Mohou pracovat jednotlivě 
nebo ve skupině, hledají různá řešení. Doporučujeme práci ve dvojicích, aby došlo k aktivnímu 
zapojení všech žáků. Žáci, kteří právě nepracují, by neměli sledovat postup práce, aby mohli zapojit 
vlastní invenci, když přijdou na řadu. 

Robotické rameno (2. patro – expozice TULaborka) 

Žáci zadají ramenu správně a včas příkazy tak, aby rameno vzalo míč a hodilo jej do koše. Mohou 
spolupracovat ve skupině, radit se a hledat společně řešení, které vede co nejrychleji ke splnění 
úkolu. Vyučující se může ptát, na jakém principu program robotického ramene funguje (žáci pouze 
spouští tlačítka).  

Robot Engel (2. patro – expozice TULaborka) 

Žáci odpovídají na otázky v kvízu a robot sestaví svoje jméno. Pokud odpovídají správně, sestaví 
jméno ENGEL. 
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Inverzní kyvadlo (2. patro – expozice TULaborka) 

Žáci hledají rozdíl v pohybu kmitání kyvadla při pohybu tam a zpět? Je to celkem obtížné, vyžaduje 
to velké soustředění. Exponát je možné vynechat, pokud je to pro žáky v dané skupině příliš náročné. 

Přeměna energie (2. patro – expozice GEO) 

Žáci se snaží jízdou na rotopedu vyvinout co nejvyšší výkon, svůj výkon sledují na panelu, 
kde se zobrazí, jaké zařízení by mohli svojí energií pohánět. Na panelu je zobrazen rekord v kWh. 
Vyučující by měl zdůraznit spotřebu energie technickým zařízením, k tématu se může vrátit 
v závěrečné evaluaci. Jaká jsou rizika současného technologického rozvoje? 

Hamr (2. patro – expozice Živly) 

Žáci hledají mechanismus, který mění otáčivý pohyb na posuvný pohyb kladiva. Zdůrazníme spojitost 
s pohybem robota a využití převodů. 

Letokruhy 

Žáci hledají v letokruzích rok výroby prvního počítače, prvního CD a prvního flashdisku. Žáci by si měli 
uvědomit, jak rychle se technologie vyvíjí, jaké jsou změny od prvního počítače po dnešní 
technologie. Mohou se zamyslet nad tím, jak vývoj bude postupovat dál a jak rychle. 

Big Brother (3. patro – expozice Člověk) 

Toto zařízení dokáže poznat věk a pohlaví člověka, kterého snímá. K čemu podobná technologie 
může sloužit? Můžeme rozvést rozhovor na téma technologie a ochrana osobních údajů. 

Humanoidní robot (3. patro – expozice Člověk) 

Žáci ovládají robota tak, aby jim zamával. Musí přemýšlet, jakou sestavu pohybů musí učinit, 
aby splnit úkol. Rozvíjí algoritmizaci. 

Robotická ruka (4. patro – expozice Kosmo) 

Žáci zkouší pomocí robotické ruky sebrat vzorek horniny. Použití manuálně ovládaného robota. 
Kde se podobná technologie využívá? Jak ji můžeme nahradit programováním?  

Mars Rover (4. patro – expozice Kosmo) 

Žáci mají odpovědět na otázku: Jak se jmenuje poslední sonda, která přistála na Marsu?  
Kdo si troufne, může vyzkoušet simulaci jízdy po povrchu Marsu ve vozítku Mars Rover. Tato část 
je velmi lákavá, žáci musí splňovat minimální věk a výšku.  

Řešení všech aktivit je uvedeno v příloze (5.14 Příloha č. 14). 

Na závěr vyučující provede evaluaci návštěvy science centra formou krátkého rozhovoru. Užívá 
návodné otázky: Jak se vám návštěva science centra líbila? Co se vám líbilo nejvíce? Co jste zjistili  
o technických exponátech, které jste viděli? Dokážete si vysvětlit jejich spojitost s robotickou 
stavebnicí, se kterou pracujeme? Jak mohou roboti pomáhat člověku? Vidíte nějaká rizika nebo 
nebezpečí v rozvoji techniky?  
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3.2.2 Téma č. 2 – Vývoj dopravy – 1 hodina 
 

1. hodina 

Cílem této vyučovací hodiny je seznámení se s vývojem dopravy na Liberecku. Žáci se po muzeu 
pohybují společně s průvodcem. Průvodce provádí výklad k jednotlivým exponátům. Žáci se mohou 
dobrovolně účastnit znalostní soutěže o drobné ceny. 

Cíl 

Žáci se seznámí s vývojem osobní i hromadné dopravy na Liberecku. 

Rozvíjené kompetence 

Lekce rozvíjí kompetence sociální, občanské, personální a komunikativní. 

Během návštěvy Technického muzea jsou rozvíjeny občanské kompetence tím, že žáci musí reagovat 
na nová pravidla v novém prostředí. Při společných aktivitách se učí trpělivosti a ohleduplnosti. 

Při prohlídce exponátů se rozvíjí především kompetence občanské a komunikativní. Žáci diskutují 
o technickém provedení jednotlivých modelů. V expozici o Vojenské odborné škole leteckých 
mechaniků dochází k rozvoji kompetencí sociálních a personálních. 

Metodický popis 

Žáci a vyučující jsou při vstupu do areálu seznámeni s pravidly chování a s organizací návštěvy. Žáci 
se pohybují společně za doprovodu vyučujícího a průvodce z Technického muzea. Expozice jsou 
umístěny v několika budovách, přechod mezi budovami probíhá na pokyn průvodce. 

V této lekci byly použity především metody názorné a demonstrační. Žáci pozorovali reálné předměty 
a zamýšleli se nad jejich konstrukcí. 

Dopravní prostředky osobní dopravy (pavilon A) 

V expozici jsou vystaveny kola, motocykly, osobní automobily, modely autíček. Zaměříme se na vývoj 
motorismu, rozdíly mezi historickými vozidly a moderními auty, jak se v dnešní době v autech 
uplatňuje robotika a programování. 

Textilní minulost Liberce a moderní výrobní technologie (pavilon B) 

Žáci se seznámí s Vojenskou odbornou školou leteckých mechaniků a s největší 3D tiskárnou. 
Zaměříme se na využití 3D tisku v robotice a technických oborech. Jaká je spojitost mezi 3D tiskem 
a programováním? 

Historie veřejné dopravy (pavilon C) 

Žáci se seznámí s vývojem tramvajové a autobusové dopravy v Liberci. Jaké technologie mohou 
sloužit ve veřejné dopravě? Jak se doprava vyvíjela? 

Království automobilů (pavilon D) 

V této expozici jsou vystaveny automobily různých značek. Je možné se zaměřit na design? Je důležitý 
také pro robotiku?  
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Na závěr vyučující provede evaluaci návštěvy Technického muzea formou krátkého rozhovoru. Užívá 
návodných otázek: Jak se vám návštěva expozic líbila? Které místo vás nejvíc zaujalo? 
Kde v technickém muzeu jste našli prvky společné s robotikou? Kde byste v expozici hledali 
předchůdce dnešních robotů? Co má 3D tisk společného s robotikou? Můžete 3D tisk nějak využít 
v běžném životě? Jak se liší fungování historického vozidla od moderních aut? Jaká jsou rizika nebo 
nebezpečí moderní techniky a její výroby? 
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3.3 Metodický blok č. 3 – Programování robota      

Třetí metodický blok je zaměřen na programování robota VEX V5 v prostředí Robot Mesh Studio. Žáci 
se zde setkají s pěti tématy. Prvním tématem je seznámení s prostředím Robot Mesh Studio, druhým 
tématem jsou základy programování v jazyce Blocky, třetím tématem je práce se senzory, čtvrtým 
tématem je teorie autonomního ovládání a pátým tématem je pokročilejší programování v jazyce 
Blocky s využitím proměnných, funkcí a podmínek.  

3.3.1 Téma č. 1 – Úvod do prostředí Robot Mesh Studio – 1 hodina 
 

1. hodina 

Cíl 

Žák se seznámí s prostředím Robot Mesh Studio, naučí se založit nový projekt, propojit robota 
s programem, nastavit a pojmenovat motory. Žák se naučí vytvořit jednoduchý program pro jízdu 
robota v jazyce Blocky. Žák umí simulovat program na virtuálním robotovi v prostředí Hour of Code. 

Rozvíjené kompetence 

Ve vzdělávacím programu jsou rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a k řešení problémů.  

Žáci se učí samostatně vyjadřovat své myšlenky a vhodně pomocí odborných termínů formulovat 
svoje názory. Žáci se učí správně položit otázku a také se učí říci si o radu.  

Při programování jsou rozvíjeny i matematické kompetence, především logické a algoritmické. 

Celý vzdělávací program prakticky využívá softwarové aplikace a tím rozvíjí schopnost práce 
s digitálními technologiemi. Žáci pracují s dotykovými tablety all-in-one a chytrými mobily.  

Metodický popis 

Příprava 

V rámci přípravy na každou hodinu je důležité si prostudovat materiál dané kapitoly a ujistit se, 
že bude jeho podání pro účastníky dostatečně pochopitelné a srozumitelné. 
 
Příprava je obzvlášť důležitá u příkladů – kromě pochopení řešení je nutné si připravit věci na jejich 
úspěšné řešení (papírové ruličky/špejle u robotího slalomu, papíry/náhradní díly robota při vytváření 
bludiště apod.) 
  



56 
 

Příklady a řešení 
 
Řešení příkladů je hlavní mechanismus, kterým se účastníci naučí a opravdu pochopí probíranou 
látku. Při řešení je však nesmírně důležité, aby na řešení přišli sami – vyzrazením řešení se účastník 
prakticky nic nenaučí. Při zaseknutí je výrazně efektivnější účastníka popostrčit správným směrem, 
než mu vyzradit řešení: 

● chápeš, na co přesně se tě příklad ptá? 

● zkoušel jsi použít tento blok? 

● jsi si jistý, že tato část programu dělá to, co si myslíš? 

 

Pro účastníky, kteří jsou znatelně rychlejší než ostatní, je dobré vymýšlet obtížnější variace 

na problémy: 

● robot měl jezdit do čtverce – ať jezdí do trojúhelníku, 

● robot se měl otočit doprava – ať se otočí doprava s použitím jednoho kola, 

● robot se měl otočit přesně o 90°– ať se otočí o 45°. 

Způsob výkladu 

 

V průběhu hodiny budou účastníci mít k dispozici notebooky/počítače, na kterých budou robota 
programovat. U samotného výkladu (který bude ukazován na projektoru/monitoru) je ale nejlepší, 
když je nepoužívají a plně se soustředí na lektora – látku si zapamatují lépe, poslouchat a zároveň vše 
zkoušet nefunguje. Na začátku výkladu je to dobré zdůraznit, „teď je čas poslouchat“, „teď pracujte 
samostatně“. 
 
Tam, kde je to možné, je nejlepší látku ukazovat přímo na příkladech na samotném robotovi. Je vždy 
lepší využít praktické ukázky než pouze výkladu. Je přínosnější robota vidět v činnosti než si teoreticky 
pohyb představovat. 
 
Atmosféru hodiny ovlivňuje především hlas a výraz učitele – energický výklad s úsměvem pomáhá 
přenést zapálení i na ostatní, stejně jako monotónní výklad se znuděným výrazem má tendenci 
uspávat.  
 
Průběh běžné hodiny  
 
V rámci struktury hodiny je dobré se držet stejného formátu. 
 
Rozhodně není nutné dodržovat formát rozepsaný níže – je dobré experimentovat (v rozumné míře, 
ať z hodiny účastníci něco mají) s různými formáty a najít ten, který lektorovi osobně sedí nejvíc. 
Doporučený formát výuky: 
 
Úvod (2 minut): 
Krátká otázka o tom, co všichni přes týden dělali / co je zaujalo / nad čím přemýšleli. Žáky volné 
zamyšlení „probudí“ a připraví na to se něco nového naučit. Můžeme rozvést krátkou diskuzi/debatu, 
například i nad tím, co je asi na dané hodině čeká.  
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V úvodní hodině programovací části je třeba provést stručné seznámení s obsahem části – učitel 
začíná, v kroužku všichni postupně zodpoví (například s kolujícím předmětem): 

● co se jim líbilo v předchozím bloku 

● co od vzdělávacího programu očekávají (včetně lektora!) 

● jako mají zkušenost v oblasti programování  

 
Výuka (35–40 minut) 
Hlavní část hodiny. Probírání nové látky, plnění příkladů. V úvodu vysvětlování, prezentace s využitím 
praktických ukázek, dále skupinová nebo individuální práce, řešení problémových úloh, diskuze 
a testování řešení. 
 
Zakončení (5 minut) 
Shrnutí toho, co žáci za danou hodinu zvládli. Prostor na dotazy k probranému tématu a drobné 
nastínění toho, co žáky čeká příští hodinu.  
 
Není nutné dodržovat stejný formát na všech hodinách, protože záleží na jejich konkrétním obsahu 
(pokud celou hodinu probíhala soutěž v programování pohybu robota v bludišti, je její opakování 
poněkud zbytečné). 

Na co si dát pozor 

Úvodní kapitola je zaměřena na nastavení programovacího prostředí. Je třeba dávat pozor na to, 
aby se žádný z účastníků během vytváření nového projektu neztratil, jelikož bez vytvořeného 
projektu robota programovat nelze. 
 
Na počítači každého účastníka je rovněž nezbytné otestovat první Blocky program a odladit případné 
chyby, protože (opět) bez fungujícího prostředí robota programovat nejde. 
 
U virtuálního robota doporučuji zmínit, že se jedná o vhodný způsob, jak programování cvičit doma  
(s předpokladem, že má účastník doma funkční počítač a internet). 
 

 

3.3.2 Téma č. 2 – Základy programování v jazyce Blocky – 1 hodina 
 

1. hodina 

Cíl 

Žák se seznámí se základními programovacími příkazy (tzv. bloky) k ovládání motorů robota. Žák 
rozliší blokující a neblokující příkazy. Žák si vyzkouší bloky smyček. Žák vytvoří program pro jízdu 
robota na slalomové dráze. Žák se naučí používat komentáře při psaní programů a chápe, k čemu tyto 
komentáře slouží.  
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Rozvíjené kompetence 

Ve vzdělávacím programu jsou rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a k řešení problémů.  

Žáci se učí samostatně vyjadřovat své myšlenky a vhodně pomocí odborných termínů formulovat 
svoje názory. Žáci se učí správně položit otázku a také se učí říci si o radu.  

Při programování jsou rozvíjeny i matematické kompetence, především logické a algoritmické. 

Celý vzdělávací program prakticky využívá softwarové aplikace a tím rozvíjí schopnost práce 
s digitálními technologiemi. Žáci pracují s dotykovými tablety all-in-one a chytrými mobily.  

Metodický popis 

Příprava 

V rámci přípravy na každou hodinu je důležité si prostudovat materiál dané kapitoly a ujistit se, 
že bude jeho podání pro účastníky dostatečně pochopitelné a srozumitelné. 
 
Příprava je obzvlášť důležitá u příkladů – kromě pochopení řešení je nutné si připravit věci na jejich 
úspěšné řešení (papírové ruličky/špejle u robotího slalomu, papíry/náhradní díly robota při vytváření 
bludiště apod.) 
 
Příklady a řešení 
 
Řešení příkladů je hlavní mechanismus, kterým se účastníci naučí a opravdu pochopí probíranou 
látku. Při řešení je však nesmírně důležité, aby na řešení přišli sami – vyzrazením řešení se účastník 
prakticky nic nenaučí. Při zaseknutí je výrazně efektivnější účastníka popostrčit správným směrem 
než mu vyzradit řešení: 

● chápeš, na co přesně se tě příklad ptá? 

● zkoušel jsi použít tento blok? 

● jsi si jistý, že tato část programu dělá to, co si myslíš? 

 

Pro účastníky, kteří jsou znatelně rychlejší než ostatní, je dobré vymýšlet obtížnější variace 

na problémy: 

● robot měl jezdit do čtverce – ať jezdí do trojúhelníku, 

● robot se měl otočit doprava – ať se otočí doprava s použitím jednoho kola, 

● robot se měl otočit přesně o 90°– ať se otočí o 45°. 

Způsob výkladu 

 

V průběhu hodiny budou účastníci mít k dispozici notebooky/počítače, na kterých budou robota 
programovat. U samotného výkladu (který bude ukazován na projektoru/monitoru) je ale nejlepší, 
když je nepoužívají a plně se soustředí na vás – látku si zapamatují lépe, poslouchat a zároveň vše 
zkoušet nefunguje. Na začátku výkladu je to dobré zdůraznit, „teď je čas poslouchat“, „teď pracujte 
samostatně“. 
 
Tam, kde je to možné, je nejlepší látku ukazovat přímo na příkladech na samotném robotovi. Je vždy 
lepší využít praktické ukázky než pouze výklad. Je přínosnější robota vidět v činnosti než si teoreticky 
pohyb představovat. 
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Atmosféru hodiny ovlivňuje především hlas a výraz učitele – energický výklad s úsměvem pomáhá 
přenést zapálení i na ostatní, stejně jako monotónní výklad se znuděným výrazem má tendenci 
uspávat.  
 
Průběh běžné hodiny  
 
V rámci struktury hodiny je dobré se držet stejného formátu. 
 
Rozhodně není nutné dodržovat formát rozepsaný níže – je dobré experimentovat (v rozumné míře, 
ať z hodiny účastníci něco mají) s různými formáty a najít ten, který lektorovi osobně sedí nejvíc. 
Doporučený formát výuky: 
 
Úvod (2 minut): 
Krátká otázka o tom, co všichni přes týden dělali / co je zaujalo / nad čím přemýšleli. Žáky volné 
zamyšlení „probudí“ a připraví na to, se něco nového naučit. Můžeme rozvést krátkou 
diskuzi/debatu, například i nad tím, co je asi dané hodině čeká.  
 

Opakování (5 minut) 

Zopakování toho, co se dělalo minulou hodinu (hlavně obtížnějších konceptů). Prostor na pokládání 
otázek.  
 

Výuka (35 –40 minut) 
Hlavní část hodiny. Probírání nové látky, plnění příkladů. V úvodu vysvětlování, prezentace s využitím 
praktických ukázek, dále skupinová nebo individuální práce, řešení problémových úloh, diskuze 
a testování řešení. 
 
Zakončení (5 minut) 
Shrnutí toho, co žáci za danou hodinu zvládli. Prostor na dotazy k probranému tématu a drobné 
nastínění toho, co žáky čeká příští hodinu.  
 
Není nutné dodržovat stejný formát na všech hodinách, protože záleží na jejich konkrétním obsahu 
(pokud celou hodinu probíhala soutěž v programování pohybu robota v bludišti, je její opakování 
poněkud zbytečné). 

Na co si dát pozor 

Dostatečně ilustrativně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi blokujícím a neblokujícím blokem, jelikož to bývá 
častý zdroj chyb (program skončí kvůli tomu, že rychle vykonal neblokující bloky a doběhl na konec). 
 
Dát účastníkům dostatek času na to, aby si pohráli s příklady kapitoly, převážně s těmi o jízdě 
na vzdálenost. Podrobně vysvětlit, k čemu slouží bloky v příkladu jízdy na vzdálenost, jelikož ten 
je koncepčně nejtěžší na pochopení. 
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3.3.3 Téma č. 3 – Práce se senzory – 1 hodina 
 

1. hodina 

Cíl 

Žák se seznámí s programováním pomocí senzorů (enkodér motoru a senzor nárazu). Žák umí vytvořit 
program pro autonomní ovládání robota nejzákladnějším typem tzv. „mrtvého počítání“.  

Rozvíjené kompetence 

Ve vzdělávacím programu jsou rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a k řešení problémů.  

Žáci se učí samostatně vyjadřovat své myšlenky a vhodně pomocí odborných termínů formulovat 
svoje názory. Žáci se učí správně položit otázku a také se učí říci si o radu.  

Při programování jsou rozvíjeny i matematické kompetence, především logické a algoritmické. 

Celý vzdělávací program prakticky využívá softwarové aplikace a tím rozvíjí schopnost práce 
s digitálními technologiemi. Žáci pracují s dotykovými tablety all-in-one a chytrými mobily.  

Metodický popis 

Příprava 

V rámci přípravy na každou hodinu je důležité si prostudovat materiál dané kapitoly a ujistit se, 
že bude jeho podání pro účastníky dostatečně pochopitelné a srozumitelné. 
 
Příprava je obzvlášť důležitá u příkladů – kromě pochopení řešení je nutné si připravit věci na jejich 
úspěšné řešení (papírové ruličky/špejle u robotího slalomu, papíry/náhradní díly robota při vytváření 
bludiště apod.) 
 
Příklady a řešení 
 
Řešení příkladů je hlavní mechanismus, kterým se účastníci naučí a opravdu pochopí probíranou 
látku. Při řešení je však nesmírně důležité, aby na řešení přišli sami – vyzrazením řešení se účastník 
prakticky nic nenaučí. Při zaseknutí je výrazně efektivnější účastníka popostrčit správným směrem 
než mu vyzradit řešení: 

● chápeš, na co přesně se tě příklad ptá? 

● zkoušel jsi použít tento blok? 

● jsi si jistý, že tato část programu dělá to, co si myslíš? 

 

Pro účastníky, kteří jsou znatelně rychlejší než ostatní, je dobré vymýšlet obtížnější variace 

na problémy: 

● robot měl jezdit do čtverce – ať jezdí do trojúhelníku, 

● robot se měl otočit doprava – ať se otočí doprava s použitím jednoho kola, 

● robot se měl otočit přesně o 90°– ať se otočí o 45°. 
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Způsob výkladu 

 

V průběhu hodiny budou účastníci mít k dispozici notebooky/počítače, na kterých budou robota 
programovat. U samotného výkladu (který bude ukazován na projektoru/monitoru) je ale nejlepší, 
když je nepoužívají a plně se soustředí na lektora – látku si zapamatují lépe, poslouchat a zároveň vše 
zkoušet nefunguje. Na začátku výkladu je to dobré zdůraznit, „teď je čas poslouchat“, „teď pracujte 
samostatně“. 
 
Tam, kde je to možné, je nejlepší látku ukazovat přímo na příkladech na samotném robotovi. Je vždy 
lepší využít praktické ukázky než pouze výkladu. Je přínosnější robota vidět v činnosti než si teoreticky 
pohyb představovat. 
 
Atmosféru hodiny ovlivňuje především hlas a výraz učitele – energický výklad s úsměvem pomáhá 
přenést zapálení i na ostatní, stejně jako monotónní výklad se znuděným výrazem má tendenci 
uspávat.  
 
Průběh běžné hodiny  
 
V rámci struktury hodiny je dobré se držet stejného formátu. 
 
Rozhodně není nutné dodržovat formát rozepsaný níže – je dobré experimentovat (v rozumné míře, 
ať z hodiny účastníci něco mají) s různými formáty a najít ten, který lektorovi osobně sedí nejvíc. 
Doporučený formát výuky: 
 
Úvod (2 minut): 
Krátká otázka o tom, co všichni přes týden dělali / co je zaujalo / nad čím přemýšleli. Žáky volné 
zamyšlení „probudí“ a připraví na to, se něco nového naučit. Můžeme rozvést krátkou 
diskuzi/debatu, například i nad tím, co je asi dané hodině čeká.  
 

Opakování (5 minut) 

Zopakování toho, co se dělalo minulou hodinu (hlavně obtížnějších konceptů). Prostor na pokládání 
otázek.  
 

Výuka (35–40 minut) 
Hlavní část hodiny. Probírání nové látky, plnění příkladů. V úvodu vysvětlování, prezentace s využitím 
praktických ukázek, dále skupinová nebo individuální práce, řešení problémových úloh, diskuze 
a testování řešení. 
 
Zakončení (5 minut) 
Shrnutí toho, co žáci za danou hodinu zvládli. Prostor na dotazy k probranému tématu a drobné 
nastínění toho, co žáky čeká příští hodinu.  
 
Není nutné dodržovat stejný formát na všech hodinách, protože záleží na jejich konkrétním obsahu 
(pokud celou hodinu probíhala soutěž v programování pohybu robota v bludišti, je její opakování 
poněkud zbytečné). 

Na co si dát pozor 

Je potřeba se ujistit, že všichni účastníci mají senzory ve svých prostředích nastaveny správně, často 
je při problémech v programu pouze nenastavený (špatně nastavený) senzor.  
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3.3.4 Téma č. 4 – Teorie autonomního ovládání – 1 hodina 

  
1. hodina 

Cíl 

Žák umí použít metodu „bang-bang“ pro autonomní ovládání robota. Žák při programování pracuje  
s proměnnými.  

Rozvíjené kompetence 

Ve vzdělávacím programu jsou rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a k řešení problémů.  

Žáci se učí samostatně vyjadřovat své myšlenky a vhodně pomocí odborných termínů formulovat 
svoje názory. Žáci se učí správně položit otázku a také se učí říci si o radu.  

Při programování jsou rozvíjeny i matematické kompetence, především logické a algoritmické. 

Celý vzdělávací program prakticky využívá softwarové aplikace a tím rozvíjí schopnost práce 
s digitálními technologiemi. Žáci pracují s dotykovými tablety all-in-one a chytrými mobily.  

Metodický popis 

Příprava 

V rámci přípravy na každou hodinu je důležité si prostudovat materiál dané kapitoly a ujistit se, 
že bude jeho podání pro účastníky dostatečně pochopitelné a srozumitelné. 
 
Příprava je obzvlášť důležitá u příkladů – kromě pochopení řešení je nutné si připravit věci na jejich 
úspěšné řešení (papírové ruličky/špejle u robotího slalomu, papíry/náhradní díly robota při vytváření 
bludiště apod.) 
 
Příklady a řešení 
 
Řešení příkladů je hlavní mechanismus, kterým se účastníci naučí a opravdu pochopí probíranou 
látku. Při řešení je však nesmírně důležité, aby na řešení přišli sami – vyzrazením řešení se účastník 
prakticky nic nenaučí. Při zaseknutí je výrazně efektivnější účastníka popostrčit správným směrem 
než mu vyzradit řešení: 

● chápeš, na co přesně se tě příklad ptá? 

● zkoušel jsi použít tento blok? 

● jsi si jistý, že tato část programu dělá to, co si myslíš? 

 

Pro účastníky, kteří jsou znatelně rychlejší než ostatní, je dobré vymýšlet obtížnější variace 

na problémy: 

● robot měl jezdit do čtverce – ať jezdí do trojúhelníku, 

● robot se měl otočit doprava – ať se otočí doprava s použitím jednoho kola, 

● robot se měl otočit přesně o 90°– ať se otočí o 45°. 
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Způsob výkladu 

 

V průběhu hodiny budou účastníci mít k dispozici notebooky/počítače, na kterých budou robota 
programovat. U samotného výkladu (který bude ukazován na projektoru/monitoru) je ale nejlepší, 
když je nepoužívají a plně se soustředí na lektora – látku si zapamatují lépe, poslouchat a zároveň vše 
zkoušet nefunguje. Na začátku výkladu je to dobré zdůraznit, „teď je čas poslouchat“, „teď pracujte 
samostatně“. 
 
Tam, kde je to možné, je nejlepší látku ukazovat přímo na příkladech na samotném robotovi. Je vždy 
lepší využít praktické ukázky než pouze výkladu. Je přínosnější robota vidět v činnosti než si teoreticky 
pohyb představit. 
 
Atmosféru hodiny ovlivňuje především hlas a výraz učitele – energický výklad s úsměvem pomáhá 
přenést zapálení i na ostatní, stejně jako monotónní výklad se znuděným výrazem má tendenci 
uspávat.  
 
Průběh běžné hodiny  
 
V rámci struktury hodiny je dobré se držet stejného formátu. 
 
Rozhodně není nutné dodržovat formát rozepsaný níže – je dobré experimentovat (v rozumné míře, 
ať z hodiny účastníci něco mají) s různými formáty a najít ten, který lektorovi osobně sedí nejvíc. 
Doporučený formát výuky: 
 
Úvod (2 minut): 
Krátká otázka o tom, co všichni přes týden dělali / co je zaujalo / nad čím přemýšleli. Žáky volné 
zamyšlení „probudí“ a připraví na to se něco nového naučit. Můžeme rozvést krátkou diskuzi/debatu, 
například i nad tím, co je asi dané hodině čeká.  
 
Opakování (5 minut) 

Zopakování toho, co se dělalo minulou hodinu (hlavně obtížnějších konceptů). Prostor na pokládání 
otázek.  
 

Výuka (35–40 minut) 
Hlavní část hodiny. Probírání nové látky, plnění příkladů. V úvodu vysvětlování, prezentace s využitím 
praktických ukázek, dále skupinová nebo individuální práce, řešení problémových úloh, diskuze 
a testování řešení. 
 
Zakončení (5 minut) 
Shrnutí toho, co žáci za danou hodinu zvládli. Prostor na dotazy k probranému tématu a drobné 
nastínění toho, co žáky čeká příští hodinu.  
 
Není nutné dodržovat stejný formát na všech hodinách, protože záleží na jejich konkrétním obsahu 
(pokud celou hodinu probíhala soutěž v programování pohybu robota v bludišti, je její opakování 
poněkud zbytečné). 
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Na co si dát pozor 

Na konci kapitoly shrnout rozdíly obou metod – přesnost, požadavek na senzory, náročnost 
na naprogramování. 
 
Důležité je zdůraznit, že je vždy lepší používat metodu, která využívá senzory (bang-bang) oproti 
metodě, která je nepoužívá (mrtvé počítání). 

 

3.3.5 Téma č. 5 – Pokročilejší programování v jazyce Blocky – 3 hodiny 
1. hodina 

Cíl 

Žák umí vytvořit program s číselnými proměnnými.  

Rozvíjené kompetence 

Ve vzdělávacím programu jsou rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a k řešení problémů.  

Žáci se učí samostatně vyjadřovat své myšlenky a vhodně pomocí odborných termínů formulovat 
svoje názory. Žáci se učí správně položit otázku a také se učí říci si o radu.  

Při programování jsou rozvíjeny i matematické kompetence, především logické a algoritmické. 

Celý vzdělávací program prakticky využívá softwarové aplikace a tím rozvíjí schopnost práce 
s digitálními technologiemi. Žáci pracují s dotykovými tablety all-in-one a chytrými mobily.  

Metodický popis 

Příprava 

V rámci přípravy na každou hodinu je důležité si prostudovat materiál dané kapitoly a ujistit se, 
že bude jeho podání pro účastníky dostatečně pochopitelné a srozumitelné. 
 
Příprava je obzvlášť důležitá u příkladů – kromě pochopení řešení je nutné si připravit věci na jejich 
úspěšné řešení (papírové ruličky/špejle u robotího slalomu, papíry/náhradní díly robota při vytváření 
bludiště apod.) 
 
Příklady a řešení 
 
Řešení příkladů je hlavní mechanismus, kterým se účastníci naučí a opravdu pochopí probíranou 
látku. Při řešení je však nesmírně důležité, aby na řešení přišli sami – vyzrazením řešení se účastník 
prakticky nic nenaučí. Při zaseknutí je výrazně efektivnější účastníka popostrčit správným směrem 
než mu vyzradit řešení: 

● chápeš, na co přesně se tě příklad ptá? 

● zkoušel jsi použít tento blok? 

● jsi si jistý, že tato část programu dělá to, co si myslíš? 
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Pro účastníky, kteří jsou znatelně rychlejší než ostatní, je dobré vymýšlet obtížnější variace 

na problémy: 

● robot měl jezdit do čtverce – ať jezdí do trojúhelníku, 

● robot se měl otočit doprava – ať se otočí doprava s použitím jednoho kola, 

● robot se měl otočit přesně o 90°– ať se otočí o 45°. 

Způsob výkladu 

 

V průběhu hodiny budou účastníci mít k dispozici notebooky/počítače, na kterých budou robota 
programovat. U samotného výkladu (který bude ukazován na projektoru/monitoru) je ale nejlepší, 
když je nepoužívají a plně se soustředí na vás – látku si zapamatují lépe, poslouchat a zároveň vše 
zkoušet nefunguje. Na začátku výkladu je to dobré zdůraznit, „teď je čas poslouchat“, „teď pracujte 
samostatně“. 
 
Tam, kde je to možné, je nejlepší látku ukazovat přímo na příkladech na samotném robotovi. Je vždy 
lepší využít praktické ukázky než pouze výkladu. Je přínosnější robota vidět v činnosti než si teoreticky 
pohyb představit. 
 
Atmosféru hodiny ovlivňuje především hlas a výraz učitele – energický výklad s úsměvem pomáhá 
přenést zapálení i na ostatní, stejně jako monotónní výklad se znuděným výrazem má tendenci 
uspávat.  
 
Průběh běžné hodiny  
 
V rámci struktury hodiny je dobré se držet stejného formátu. 
 
Rozhodně není nutné dodržovat formát rozepsaný níže – je dobré experimentovat (v rozumné míře, 
ať z hodiny účastníci něco mají) s různými formáty a najít ten, který vám osobně sedí nejvíc. 
Doporučený formát výuky: 
 
Úvod (2 minut): 
Krátká otázka o tom, co všichni přes týden dělali / co je zaujalo / nad čím přemýšleli. Žáky volné 
zamyšlení „probudí“ a připraví na to, se něco nového naučit. Můžeme rozvést krátkou 
diskuzi/debatu, například i nad tím, co je asi dané hodině čeká.  
 
Opakování (5 minut) 

Zopakování toho, co se dělalo minulou hodinu (hlavně obtížnějších konceptů). Prostor na pokládání 
otázek. 
 

Výuka (35–40 minut) 
Hlavní část hodiny. Probírání nové látky, plnění příkladů. V úvodu vysvětlování, prezentace s využitím 
praktických ukázek, dále skupinová nebo individuální práce, řešení problémových úloh, diskuze 
a testování řešení. 
 
Zakončení (5 minut) 
Shrnutí toho, co žáci za danou hodinu zvládli. Prostor na dotazy k probranému tématu a drobné 
nastínění toho, co žáky čeká příští hodinu. Není nutné dodržovat stejný formát na všech hodinách, 
protože záleží na jejich konkrétním obsahu (pokud celou hodinu probíhala soutěž v programování 
pohybu robota v bludišti, je její opakování poněkud zbytečné). 
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2. hodina 

Cíl 

Žák umí vytvořit program s použitím funkcí s parametry. 

Rozvíjené kompetence 

Ve vzdělávacím programu jsou rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a k řešení problémů.  

Žáci se učí samostatně vyjadřovat své myšlenky a vhodně pomocí odborných termínů formulovat 
svoje názory. Žáci se učí správně položit otázku a také se učí říci si o radu.  

Při programování jsou rozvíjeny i matematické kompetence, především logické a algoritmické. 

Celý vzdělávací program prakticky využívá softwarové aplikace a tím rozvíjí schopnost práce 
s digitálními technologiemi. Žáci pracují s dotykovými tablety all-in-one a chytrými mobily.  

Metodický popis 

Příprava 

V rámci přípravy na každou hodinu je důležité si prostudovat materiál dané kapitoly a ujistit se, 
že bude jeho podání pro účastníky dostatečně pochopitelné a srozumitelné. 
 
Příprava je obzvlášť důležitá u příkladů – kromě pochopení řešení je nutné si připravit věci na jejich 
úspěšné řešení (papírové ruličky/špejle u robotího slalomu, papíry/náhradní díly robota při vytváření 
bludiště apod.) 
 

Příklady a řešení 
 
Řešení příkladů je hlavní mechanismus, kterým se účastníci naučí a opravdu pochopí probíranou 
látku. Při řešení je však nesmírně důležité, aby na řešení přišli sami – vyzrazením řešení se účastník 
prakticky nic nenaučí. Při zaseknutí je výrazně efektivnější účastníka popostrčit správným směrem, 
než mu vyzradit řešení: 

● chápeš, na co přesně se tě příklad ptá? 

● zkoušel jsi použít tento blok? 

● jsi si jistý, že tato část programu dělá to, co si myslíš? 

 

Pro účastníky, kteří jsou znatelně rychlejší než ostatní, je dobré vymýšlet obtížnější variace 

na problémy: 

● robot měl jezdit do čtverce – ať jezdí do trojúhelníku, 

● robot se měl otočit doprava – ať se otočí doprava s použitím jednoho kola, 

● robot se měl otočit přesně o 90°– ať se otočí o 45°. 

  



67 
 

Způsob výkladu 

 

V průběhu hodiny budou účastníci mít k dispozici notebooky/počítače, na kterých budou robota 
programovat. U samotného výkladu (který bude ukazován na projektoru/monitoru) je ale nejlepší, 
když je nepoužívají a plně se soustředí na vás – látku si zapamatují lépe, poslouchat a zároveň vše 
zkoušet nefunguje. Na začátku výkladu je to dobré zdůraznit, „teď je čas poslouchat“, „teď pracujte 
samostatně“. 
 
Tam, kde je to možné, je nejlepší látku ukazovat přímo na příkladech na samotném robotovi. Je vždy 
lepší využít praktické ukázky než pouze výkladu. Je přínosnější robota vidět v činnosti než si teoreticky 
pohyb představit. 
 
Atmosféru hodiny ovlivňuje především hlas a výraz učitele – energický výklad s úsměvem pomáhá 
přenést zapálení i na ostatní, stejně jako monotónní výklad se znuděným výrazem má tendenci 
uspávat.  
 
Průběh běžné hodiny  
 
V rámci struktury hodiny je dobré se držet stejného formátu. 
 
Rozhodně není nutné dodržovat formát rozepsaný níže – je dobré experimentovat (v rozumné míře, 
ať z hodiny účastníci něco mají) s různými formáty a najít ten, který lektorovi osobně sedí nejvíc. 
Doporučený formát výuky: 
 
Úvod (2 minut): 
Krátká otázka o tom, co všichni přes týden dělali / co je zaujalo / nad čím přemýšleli. Žáky volné 
zamyšlení „probudí“ a připraví na to se něco nového naučit. Můžeme rozvést krátkou diskuzi/debatu, 
například i nad tím, co je asi dané hodině čeká.  
 
Opakování (5 minut) 

Zopakování toho, co se dělalo minulou hodinu (hlavně obtížnějších konceptů). Prostor na pokládání 
otázek. 
 

Výuka (35–40 minut) 
Hlavní část hodiny. Probírání nové látky, plnění příkladů. V úvodu vysvětlování, prezentace s využitím 
praktických ukázek, dále skupinová nebo individuální práce, řešení problémových úloh, diskuze 
a testování řešení. 
 
Zakončení (5 minut) 
Shrnutí toho, co žáci za danou hodinu zvládli. Prostor na dotazy k probranému tématu a drobné 
nastínění toho, co žáky čeká příští hodinu.  
 
Není nutné dodržovat stejný formát na všech hodinách, protože záleží na jejich konkrétním obsahu 
(pokud celou hodinu probíhala soutěž o programování pohybu robota v bludišti, tak její opakování 
je poněkud zbytečné). 
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3. hodina 

Cíl 

Žák umí použít druhý start k vykonávání více bloků najednou a chápe, které bloky lze tímto 
paralelním startem nastavit. Žák chápe a umí použít bloky podmínek. Žák má informace 
o možnostech svého dalšího rozvoje v oblasti robotiky a informatiky. 

Rozvíjené kompetence 

Ve vzdělávacím programu jsou rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a k řešení problémů.  

Žáci se učí samostatně vyjadřovat své myšlenky a vhodně pomocí odborných termínů formulovat 
svoje názory. Žáci se učí správně položit otázku a také se učí říci si o radu.  

Při programování jsou rozvíjeny i matematické kompetence, především logické a algoritmické. 

Celý vzdělávací program prakticky využívá softwarové aplikace a tím rozvíjí schopnost práce 
s digitálními technologiemi. Žáci pracují s dotykovými tablety all-in-one a chytrými mobily.  

Metodický popis 

Příprava 

V rámci přípravy na každou hodinu je důležité si prostudovat materiál dané kapitoly a ujistit se, 
že bude jeho podání pro účastníky dostatečně pochopitelné a srozumitelné. 
 
Příprava je obzvlášť důležitá u příkladů – kromě pochopení řešení je nutné si připravit věci na jejich 
úspěšné řešení (papírové ruličky/špejle u robotího slalomu, papíry/náhradní díly robota při vytváření 
bludiště apod.) 
 
Příklady a řešení 
 
Řešení příkladů je hlavní mechanismus, kterým se účastníci naučí a opravdu pochopí probíranou 
látku. Při řešení je však nesmírně důležité, aby na řešení přišli sami – vyzrazením řešení se účastník 
prakticky nic nenaučí. Při zaseknutí je výrazně efektivnější účastníka popostrčit správným směrem 
než mu vyzradit řešení: 

● chápeš, na co přesně se tě příklad ptá? 

● zkoušel jsi použít tento blok? 

● jsi si jistý, že tato část programu dělá to, co si myslíš? 

 

Pro účastníky, kteří jsou znatelně rychlejší než ostatní, je dobré vymýšlet obtížnější variace 

na problémy: 

● robot měl jezdit do čtverce – ať jezdí do trojúhelníku, 

● robot se měl otočit doprava – ať se otočí doprava s použitím jednoho kola, 

● robot se měl otočit přesně o 90°– ať se otočí o 45°. 
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Způsob výkladu 

 

V průběhu hodiny budou účastníci mít k dispozici notebooky/počítače, na kterých budou robota 
programovat. U samotného výkladu (který bude ukazován na projektoru/monitoru) je ale nejlepší, 
když je nepoužívají a plně se soustředí na lektora – látku si zapamatují lépe, poslouchat a zároveň vše 
zkoušet nefunguje. Na začátku výkladu je to dobré zdůraznit, „teď je čas poslouchat“, „teď pracujte 
samostatně“. 
 
Tam, kde je to možné, je nejlepší látku ukazovat přímo na příkladech na samotném robotovi. Je vždy 
lepší využít praktické ukázky než pouze výkladu. Je přínosnější robota vidět v činnosti než si teoreticky 
pohyb představit. 
 
Atmosféru hodiny ovlivňuje především hlas a výraz učitele – energický výklad s úsměvem pomáhá 
přenést zapálení i na ostatní, stejně jako monotónní výklad se znuděným výrazem má tendenci 
uspávat.  
 
Průběh běžné hodiny  
 
V rámci struktury hodiny je dobré se držet stejného formátu. 
 
Rozhodně není nutné dodržovat formát rozepsaný níže – je dobré experimentovat (v rozumné míře, 
ať z hodiny účastníci něco mají) s různými formáty a najít ten, který lektorovi osobně sedí nejvíc. 
Doporučený formát výuky: 
 
Úvod (2 minut): 
Krátká otázka o tom, co všichni přes týden dělali / co je zaujalo / nad čím přemýšleli. Žáky volné 
zamyšlení „probudí“ a připraví na to, se něco nového naučit. Můžeme rozvést krátkou 
diskuzi/debatu, například i nad tím, co je asi dané hodině čeká.  
 
Opakování (5 minut) 

Zopakování toho, co se dělalo minulou hodinu (hlavně obtížnějších konceptů). Prostor na pokládání 
otázek.  
 

Výuka (35 –40 minut) 
Hlavní část hodiny. Probírání nové látky, plnění příkladů. V úvodu vysvětlování, prezentace s využitím 
praktických ukázek, dále skupinová nebo individuální práce, řešení problémových úloh, diskuze 
a testování řešení. 
 
Zakončení (5 minut) 
Shrnutí toho, co žáci za danou hodinu zvládli. Prostor na dotazy k probranému tématu a drobné 
nastínění toho, co žáky čeká příští hodinu.  
 
Není nutné dodržovat stejný formát na všech hodinách, protože záleží na jejich konkrétním obsahu 
(pokud celou hodinu probíhala soutěž v programování pohybu robota v bludišti, je její opakování 
poněkud zbytečné). 
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Na co si dát pozor 

Jedná o nejobtížnější kapitolu učebnice. Všechny příklady je třeba řešit důkladně a vždy podrobně 
vysvětlit postup řešení, převážně u proměnných a funkcí, jelikož bez těch většina příkladů rozumně 
řešit nejde.  
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https://www.youtube.com/watch?v=9oNCRndqqM0
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
https://content.vexrobotics.com/docs/V5-Clawbot-BuildInstructions.pdf
https://docs.robotmesh.com/v5blocklyguide
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu 

Soubory materiálů pro realizaci programu    Přílohy ke stažení 

4.1 Příloha č. 1 – Prezentace Robotická stavebnice VEX EDR V5 

 Tematický blok č. 1, lekce 1: Robotická stavebnice VEX EDR V5 

4.2 Příloha č. 2 – Interaktivní didaktická hra LAB_01 

 Tematický blok č. 1, lekce 1: Robotická stavebnice VEX EDR V5 

4.3 Příloha č. 3 – Pracovní list VEX EDR V5 

 Tematický blok č. 1, lekce 1: Robotická stavebnice VEX EDR V5 

4.4 Příloha č. 4 – Dotazník spokojenosti lekce 1 

 Tematický blok č. 1, lekce 1: Robotická stavebnice VEX EDR V5 

4.5 Příloha č. 4 – Prezentace Montáž podvozku I VEX EDR V5 

 Tematický blok č. 1, lekce 2: Montáž podvozku 

4.6 Příloha č. 6 – Interaktivní didaktická hra LAB_02 

 Tematický blok č. 1, lekce 2: Montáž podvozku 

4.7 Příloha č. 7 – Dotazník spokojenosti lekce 2 

 Tematický blok č. 1, lekce 2: Montáž podvozku 

4.8 Příloha č. 8 – Prezentace Montáž podvozku II VEX EDR 

 Tematický blok č. 1, lekce 3: Montáž podvozku 

4.9 Příloha č. 9 – Pracovní list lekce 3 

 Tematický blok č. 1, lekce 3: Montáž podvozku 

4.10 Příloha č. 10 – Dotazník spokojenosti lekce 3 

 Tematický blok č. 1, lekce 3: Montáž podvozku 

4.11 Příloha č. 11 – Prezentace Dálkové ovládání robota  

 Tematický blok č. 1, lekce 4: Dálkové ovládání robota 

4.12 Příloha č. 12 – Didaktická hra Tarsia – měřítko mapy  

 Tematický blok č. 1, lekce 4: Dálkové ovládání robota 

4.13 Příloha č. 13 – Dotazník spokojenosti lekce 4  

 Tematický blok č. 1, lekce 4: Dálkové ovládání robota 

  

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/t3_mat_nefor_real.pdf
https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/robotika-s-vex-v5/
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4.14 Příloha č. 14 – Prezentace Převodové mechanismy, 1. část  

 Tematický blok č. 1, lekce 5: Převodové mechanismy 

4.15 Příloha č. 15 – Didaktická hra LAB_05  

 Tematický blok č. 1, lekce 5: Převodové mechanismy 

4.16 Příloha č. 16 – Dotazník lekce 5  

 Tematický blok č. 1, lekce 5: Převodové mechanismy 

4.17 Příloha č. 17 – Prezentace Převodové mechanismy, 2. část  

 Tematický blok č. 1, lekce 6: Převodové mechanismy 

4.18 Příloha č. 18 – Didaktická hra LAB_06  

 Tematický blok č. 1, lekce 6: Převodové mechanismy 

4.19 Příloha č. 19 – Pracovní list lekce 6 (Humanoidní roboti)  

 Tematický blok č. 1, lekce 6: Převodové mechanismy 

4.20 Příloha č. 20 – Prezentace CLAWBOT VEX EDR V5  

 Tematický blok č. 1, lekce 7: Clawbot V5 

4.21 Příloha č. 21 – Pracovní list lekce 7 

 Tematický blok č. 1, lekce 7: Clawbot V5 

4.22 Příloha č. 22 – Pracovní listy lekce 8 (iQLANDIA)  

 Tematický blok č. 2, lekce 8: Robotická zařízení a humanoidní robot 

4.23 Příloha č. 23 – Učebnice – Úvod do programování VEX V5 v jazyce Blocky a prostředí Robot Mesh 
Studio 

 Tematický blok č. 3, lekce 1–7 
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4.3 Příloha č. 1 – Pracovní list VEX EDR V5 

 Tematický blok č. 1, lekce 1 

        

Napiš české názvy jednotlivých částí stavebnice VEX EDR 

Anglicky      Česky 

robot brain       

robot batery       

vision senzor       

bumper switch       

wheels        

omni-directional wheels     

gears        

sprockets       

screws        

shafts        

nuts        

standoffs       

spacers        

bearings       

chanels        

screwdriver   
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4.4 Příloha č. 4: Dotazník spokojenosti lekce 1 

Tematický blok č. 1, lekce 1 

     

Dotazník spokojenosti VEX EDR V5 – lekce 1 

Zakroužkuj odpověď, která nejvíc odpovídá tvému názoru. Škála odpovídá známkování ve škole. 

 

Jak se mi líbí stavebnice VEX EDR V5? 

 

1  2  3  4  5 

 

 

Jak jsem spokojený s lektorkou? 

 

1  2  3  4  5 
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4.7 Příloha č. 7: Dotazník spokojenosti lekce 2 

Tematický blok č. 1, lekce 2 

  

Dotazník spokojenosti VEX EDR V5 – lekce 2 

 

Myslím, že bych sám dokázal z této stavebnice zkonstruovat 
podvozek pro robota. 

 

Napiš svoji odpověď:  

 

Doporučil/la bys tuto stavebnici všem, kteří se zajímají  
o robotiku? 

 

Napiš svoji odpověď:  
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4.9 Příloha č. 9 – Pracovní list lekce 3  

Tematický blok č. 1, lekce 3 

       

 
1. Kolika cm odpovídá 1 inch? 

 

 
2. Znamená inch totéž jako palec? 

 

 

 
3. V jakých zemích se jednotka inch používá? 

 

 
4. Robot na dvě otáčky kola ujede 12 cm. Jak daleko by dojel při 4,5 otáčkách? 

 

 

 
5. Jak daleko jsou od sebe otvory na ocelových nosnících stavebnice VEX EDR? Uveď v palcích. 

 

 
6. Měřítko plánku dráhy pro robota je 1 : 25 000 000. Jedna z částí dráhy je zobrazena třemi 

centimetry. Jaká je skutečná vzdálenost této části dráhy? 

 

 

 
7. Je počet otáček kol shodný se vzdáleností v metrech? 

 

 

8. Co znamená zkratka STEAM? 
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4.10 Příloha č. 10: Dotazník spokojenosti lekce 3 

 Tematický blok č. 1, lekce 3 
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4.13 Příloha č. 13: Dotazník spokojenosti lekce 4 

 Tematický blok č. 1, lekce 4 
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4.16 Příloha č. 16: Dotazník spokojenosti lekce 5 

 Tematický blok č. 1, lekce 5 
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4.19 Příloha č. 19 – Pracovní list lekce 6 – Humanoidní roboti 

Tematický blok č. 1, lekce 6 

          

Humanoidní roboti používaní v České republice 

1. Najděte pomocí internetového vyhledávače alespoň tři humanoidní roboty používané v ČR, 
napište jejich jména. 

 
 
 

 

2.  Ke každému z nich napište, jaké byly nebo jsou jejich úkoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Najděte na internetu videa humanoidních robotů v akci.  
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4.21 Příloha č. 21 – Pracovní list lekce 7 

Tematický blok č. 1, lekce 7 

      

Těžiště geometrických útvarů a těles 

1. Graficky sestrojte těžiště čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

 

         

 
 

 

2. Graficky sestrojte těžiště krychle, kvádru a válce 
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3. Graficky sestrojte těžiště kruhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Experimentálně určete polohu těžiště trojúhelníku vyrobeného z kartonu; k dispozici máte 
silnou nit, nůžky, malé závaží, pravítko, tužku. 
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4.22 Příloha č. 22 – Pracovní list lekce 8 – iQlandia 

Tematický blok č. 2, lekce 8 

 

 

 
 Obrázek 1, foto autoři 

 



86 
 

 
Obrázek 2, foto autoři  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3, foto autoři 

  



87 
 

 
Obrázek 4, foto autoři 
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Obrázek 5, foto autoři 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6, foto autoři 
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Obrázek 7, foto autoři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8, foto autoři 
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Obrázek 9, foto autoři 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10, foto autoři 
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Obrázek 11, foto autoři 
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Obrázek 12, foto autoři  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13, foto autoři  
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Obrázek 14, foto autoři  
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Obrázek 15, foto autoři  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 16, foto autoři 
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Obrázek 17, foto autoři 
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 Obrázek 18, foto autoři  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19, foto autoři



 

5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů 

Soubor metodických materiálů 

5.1 Příloha č. 1 – Pracovní list VEX EDR V5 – klíč 

 Tematický blok č. 1, lekce 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/t3_mat_nefor_met.pdf
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5.2 Příloha č. 2 – Metodické pokyny lekce 1 

 Tematický blok č. 1, lekce 1 

 

Stavebnice VEX EDR 

K čemu aktivita slouží? 

• Žáci se seznámí se stavebnicí VEX EDR – názvosloví stavebních dílů, senzorů, motorů a dalších 

součástí stavebnice 

• Funkce senzorů 

Rozsah aktivity 

• 1 x 45 min 

Pracovní prostor, hardware, software 

• Učebna s interaktivní tabulí + PC se softwarem SMART Notebook + WIFI 

• Velký stůl 2 x 2 m 

• Lavice nebo stoly se židlemi 

• Tablety pro žáky 

Pomůcky 

• Základní sada VEX EDR V5 

Postup  

• Žáci s lektorem se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí 

• Otevře se připravená stavebnice (po dodání od distributora je nutné vybalit a roztřídit 

jednotlivé díly, motory a senzory) 

• Žáci shlédnou prezentaci o stavebních dílech, motorech a senzorech (software SMART 

Notebook)  

• Žáci si zapnout tablety (příp. chytré mobily) a připojí se k LAB na stránkách hellosmart.com 

• Učitel spustí LAB (učitel musí mít platnou licenci SMART Notebook verze 17 a vyšší, musí 

se registrovat a mít svoje ID), žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích 

Náročnější úkol pro rychle žáky 

• Pracovní list – anglické pojmenování stavebních dílů, motorů a senzorů  
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5.3 Příloha č. 3 – Metodické pokyny lekce 2 

Tematický blok č. 1, lekce 2 

Montáž základního podvozku VEX EDR V5 

K čemu aktivita slouží? 

• Montáž základního podvozku 

Rozsah aktivity 

• 1 x 45 min 

Pracovní prostor, hardware, software 

• Učebna s interaktivní tabulí + PC se softwarem SMART Notebook + WIFI 

• Síťové zásuvky na 230 V pro nabíjení baterií 

• Velký stůl 2 x 2 m 

• Lavice nebo stoly se židlemi 

• Tablety pro žáky 

Pomůcky 

• Sada stavebnice VEX EDR V5 Super Kit 

• Nářadí (součástí stavebnice)  

Postup  

• Žáci s lektorem se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí a shlédnou 

prezentaci o původu slova robot, základních částech robotů, použití robotů a pojmu STEAM 

• Otevře se připravená stavebnice (po dodání od distributora je nutné vybalit a roztřídit 

jednotlivé díly, motory a senzory)  

• Připraví se díly potřebné k montáži podvozku 

• Žáci montují dle pokynů ve výukovém materiálu spuštěném na interaktivní tabuli 

• Žáci si zapnout tablety (příp. chytré mobily) a připojí se k LAB na stránkách hellosmart.com 

• Učitel spustí LAB (učitel musí mít platnou licenci SMART Notebook verze 17 a vyšší, musí 

se registrovat a mít svoje ID), žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích 

• Pro další lekci je nitné nabít baterie, rádio modul i ovladač (poprvé to trvá dlouho, nejlépe 

přes noc 

Náročnější úkol pro rychle žáky 

• Žáci mohou navrhnout a smontovat podobný typ podvozku dle vlastního návrhu – 

podvozek bude určen k jízdě dopředu, dozadu a otáčení. Musí na něj jít namontovat 

senzory a rádio modul (světelná senzor a dva přepínače nárazníku na přední a zadní části 

robota) 
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5.4 Příloha č. 4 – Pracovní list lekce 3 – klíč 

Tematický blok č. 1, lekce 3 
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5.5 Příloha č. 5 – Metodické pokyny lekce 3 

Tematický blok č. 1, lekce 3 

Montáž základního podvozku VEX EDR V5 

K čemu aktivita slouží? 

• Montáž základního podvozku 

Rozsah aktivity 

• 1 x 45 min 

Pracovní prostor, hardware, software 

• Učebna s interaktivní tabulí + PC se softwarem SMART Notebook + WIFI 

• Síťové zásuvky na 230 V pro nabíjení baterií 

• Velký stůl 2 x 2 m 

• Lavice nebo stoly se židlemi 

• Tablety pro žáky 

Pomůcky 

• Sada stavebnice VEX EDR V5 Super Kit 

• Nářadí (součástí stavebnice)  

Postup  

• Žáci s lektorem se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí a shlédnou 

prezentaci o rádiových vlnách 

• Připraví se díly potřebné k dokončení montáže podvozku 

• Žáci montují dle pokynů ve výukovém materiálu spuštěném na interaktivní tabuli 

• Žáci se seznámí se způsobem propojení řídící jednotky, ovladače a rádio modulu, propojení 

provedou na jednom robotovi (na dvou robotech již bylo provedeno lektory) 

• Žáci se seznámí se způsobem nabíjení baterie a dálkového ovladače 

• Pro další práci je vždy nutné zajistit plný stav nabití baterie a ovladače (doporučuji nabíjet 

je vždy, když se žáci věnují nějaké jiné aktivitě, příp. mimo průběh lekcí – zajistit,  

aby se baterie odpojila od sítě po dosažení 100% nabití, taktéž ovladač)  

• Pro další lekci je nitné nabít baterie, rádio modul i ovladač (poprvé to trvá dlouho, nejlépe 

přes noc 

• Žáci vypracují odpovědi na 8 otázek v pracovním listu na téma měřítko mapy a plánu, význam 

slova STEAM 

Náročnější úkol pro rychle žáky 

• Žáci mohou navrhnout a smontovat podobný typ podvozku dle vlastního návrhu – 

podvozek bude určen k jízdě dopředu, dozadu a otáčení. Musí na něj jít namontovat 

senzory a rádio modul (světelná senzor a dva přepínače nárazníku na přední a zadní části 

robota) – návaznost na předchozí lekci 
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5.6 Příloha č. 6 – Tarsia – měřítko mapy – řešení 

Tematický blok č. 1, lekce 4 
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5.7 Příloha č. 7 – Metodické pokyny lekce 4 

Tematický blok č. 1, lekce 4 

Dálková ovládání robota VEX EDR V5 

K čemu aktivita slouží? 

• Dálkové ovládání robota VEX EDR V5 

Rozsah aktivity 

• 1 x 45 min 

Pracovní prostor, hardware, software 

• Učebna s interaktivní tabulí + PC se softwarem SMART Notebook + WIFI 

• Velký prostor na podlaze 

• Lavice nebo stoly se židlemi 

Pomůcky 

• Sada stavebnice VEX EDR V5 Super Kit 

• Nářadí (součástí stavebnice)  

• Milimetrové nebo čtverečkované papíry A4, tužky, pravítka 

• Černá lepící páska šíře 2 cm (elektrikářská)  

Postup  

• Lektor předem zajistí nabytí baterie, dálkového ovladače a rádio modulu (nejlépe přes noc)  

• Lektor předem připraví jednoduchou dráhu pro jízdu robota (rozměry robota musí 

umožňovat jízdu po dráze – šířka robota mu být dostatečně menší než šířka „vozovky“)  

• Žáci s lektorem se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí 

• Lektor spustí výukový materiál a žáci se seznámí s pojmem měřítko plánu (propojení 

s formální výukou – měřítko plánu a mapy se učí v 7. ročníku ZŠ) 

• Žáci zapnou řídící jednotku a ovladač, nastaví režim jízdy a zkouší ovládání robota na volném 

prostoru 

• Žáci navrhnou a zhotoví dráhy pro roboty 

• Žáci řídí robota na připravené dráze a lektor měří čas ze startu do cíle 

• Žáci, kteří zrovna neovládají robota, se věnují aktivitě Tarsia – skládání trojúhelníků 

se zadanými příklady a výsledky (zadání se umístí proti výsledku) ne téma měřítko plánu, 

výsledný tvar je kosodélník složená z 16 trojúhelníků, po obvodu výsledného obrazce není nic 

zadáno 

• Aktivita je zhotovena v softwaru FORMULATOR Tarsia  

• Je možné uspořádat závody, zaznamenat čas jednotlivých žáků do tabulky a provést 

vyhodnocení 

Náročnější úkol pro rychle žáky 

• Žáci mohou navrhnout a na podlaze svoji náročnější dráhu 
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5.8 Příloha č. 8 – Dráha pro jízdu robota 

Tematický blok č. 1, lekce 4 

Obrázek 20, foto autoři 
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5.9 Příloha č. 9 – Metodické pokyny lekce 5 

Tematický blok č. 1, lekce 5 

Robot VEX EDR V5 převodovými mechanismy 1. část 

K čemu aktivita slouží? 

• Montáž robota s převodovanými koly 

Rozsah aktivity 

• 1 x 45 min 

Pracovní prostor, hardware, software 

• Učebna s interaktivní tabulí + PC se softwarem SMART Notebook + WIFI 

• Lavice nebo stoly se židlemi 

Pomůcky 

• Sada stavebnice VEX EDR V5 Super Kit 

• Nářadí (součástí stavebnice)  

Postup  

• Žáci s lektorem se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí 

• Lektor spustí výukový materiál a žáci se seznámí s převodovými mechanismy 

• Žáci připraví potřebné díly a nářadí a provádějí montáž dle pokynů ve výukovém materiálu 

• Žáci během montáže ověřují, jakým způsobem pracují ozubená kola 

• Žáci si zapnout tablety (příp. chytré mobily) a připojí se k LAB na stránkách hellosmart.com 

• Učitel spustí LAB (učitel musí mít platnou licenci SMART Notebook verze 17 a vyšší, musí 

se registrovat a mít svoje ID), žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích 

  

Náročnější úkol pro rychle žáky 

• Žáci mohou navrhnout a smontovat podobný typ podvozku dle vlastního návrhu tak, aby bylo 
možno v další lekci na tento podvozek připevnit řídící jednotku, baterii, rádio modul 
a rameno pro nabírání předmětů (je vhodné jim ukázat obrázek dokončeného modelu 
z lekce 6 – Robot VEX EDR V5 s převodovými mechanismy 2. část) 
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5.10 Příloha č. 10 – Pracovní list lekce 6 – klíč 

Tematický blok č. 1, lekce 6 
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5.11 Příloha č. 11 – Metodické pokyny lekce 6  

Tematický blok č. 1, lekce 6 

Robot VEX V5 s převodovými mechanismy 2. část 

K čemu aktivita slouží? 

• Dokončení montáže robota s převodovými koly a zvedacím zařízením 

Rozsah aktivity 

• 1 x 45 min 

Pracovní prostor, hardware, software 

• Učebna s interaktivní tabulí + PC se softwarem SMART Notebook + WIFI 

• Lavice nebo stoly se židlemi 

Pomůcky 

• Sada stavebnice VEX EDR V5 Super Kit 

• Nářadí (součástí stavebnice)  

Postup  

• Žáci s lektorem se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí 

• Lektor spustí výukový materiál a žáci se seznámí s převodovými mechanismy 

• Žáci připraví potřebné díly a nářadí a provádějí montáž dle pokynů ve výukovém materiálu 

• Žáci během montáže zjišťují, kam je vhodné namontovat řídící jednotku, baterii a rádio 

modul tak, aby vše bylo propojeno 

• Žáci dle pokynů provádějí montáž zvedáku s motorem, ověřují fungování převodového 

mechanismu dvou různě velkých ozubených kol 

• Po dokončení montáže žáci zapnout řídící jednotku a ovladač a vyzkouší jízdu robota 

a ovládání zvedacího mechanismu 

• Žáci si zapnout tablety (příp. chytré mobily) a připojí se k LAB na stránkách hellosmart.com 

• Učitel spustí LAB (učitel musí mít platnou licenci SMART Notebook verze 17 a vyšší, musí 

se registrovat a mít svoje ID), žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích 

  

Náročnější úkol pro rychle žáky 

• Žáci mohou navrhnout a smontovat jiný typ zvedacího mechanismu podle vlastního 

návrhu 

• Žáci mohou vypracovat pracovní list – Humanoidní roboti používaní v ČR 
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5.12 Příloha č. 12 – Pracovní list lekce 7 – klíč 

Tematický blok č. 1, lekce 7 
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5.13 Příloha č. 13 – Metodické pokyny lekce 7 

Tematický blok č. 1, lekce 7 

Robot VEX EDR V5 Clawbot 

K čemu aktivita slouží? 

• Montáž robota CLAWBOT V5 se zvedacím a úchopným mechanismem 

Rozsah aktivity 

• 1 x 45 min 

Pracovní prostor, hardware, software 

• Učebna s interaktivní tabulí + PC se softwarem SMART Notebook + WIFI 

• Lavice nebo stoly se židlemi 

Pomůcky 

• Sada stavebnice VEX EDR V5 Super Kit 

• Nářadí (součástí stavebnice)  

Postup  

• Žáci s lektorem se shromáždí kolem velkého stolu v učebně s interaktivní tabulí 

• Lektor spustí výukový materiál a žáci se seznámí s tématem těžiště a hmotný střed tělesa 

• Žáci připraví potřebné díly a nářadí a provádějí montáž dle pokynů ve výukovém materiálu, 

využívají předchozích vědomostí a zkušeností především s montáží podvozku, řídící, baterie 

a rádio modulu 

• Žáci při montáži přemýšlí o stabilitě robota při práci, prakticky uplatňují znalosti o těžišti 

tělesa 

• Po dokončení montáže žáci zapnou řídící jednotku a ovladač a vyzkouší jízdu robota 

a ovládání zvedacího a úchopného mechanismu 

• Žáci vyzkouší různé možnosti nastavení dálkového ovládání dle pokynů v prezentaci.  

• Žáci vypracují pracovní list na téma těžiště jednoduchých geometrických útvarů a těles 

 

Náročnější úkol pro rychle žáky 

• Žáci graficky sestrojí těžiště kruhu, u něhož není zadán střed, žáci experimentálně určí 

těžiště trojúhelníku zhotoveného z kartonu (v těsné blízkosti vrcholů se zhotoví malé 

otvory, kterými se provleče nit, nit musí být dostatečně dlouho na obě strany, uchopíme 

nit za jeden konec a na druhý konec zavěsíme malé závaží – svislý směr zakreslíme, 

těžiště leží v průsečíku alespoň 2 těžnic 
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5.14 Příloha č. 14 – Pracovní listy lekce 8 – klíč 

Tematický blok č. 2, lekce 8 

Ozubená kola: možných řešení je mnoho, každý může najít jiné řešení 
 
Robot Engel: jméno je ENGEL 
 
Inverzní kyvadlo: Robotická ramena dokáží být neuvěřitelně přesná, ale kvůli své veliké hmotnosti 
se mohou nežádoucím způsobem rozkmitat. Těmto kmitům mohou zabrání jemné záškuby 
v pohonných jednotkách robotů (motorků) v protipohybu robotického ramena. Inverzní kyvadlo 
balancuje  
s 1 kilovým závažím (válečkem) jednou bez protizáškubů a jednou s protizáškuby. Je krásně vidět, 
jak se při pohybu bez protizáškubů rozkmitá, kdežto při druhém pohybu s protizáškuby se téměř 
nehýbe. 

Přeměny energie: Ano, vytvořená energie by stačila pro malého robota. 

Hamr: převod otáčivého pohybu na posuvný pohyb zajišťuje kliková hřídel. 

Letokruhy: 1. počítač 1941; 1. CD 1979; 1. flashdisk 2000. 

Big Brother: zařízení na principu umělé inteligence dokáže rozpoznat pohlaví a přibližně věk člověka. 
  V období pandemie COVID-19 je nutné sundat si roušku. 

Mars Rover: Curiosity. 
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 

Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 

 

  

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/t3_mat_nefor_zpr.pdf
https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/t3_mat_nefor_zpr.pdf
https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/t3_mat_nefor_zpr.pdf
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7 Příloha č. 4 - Odborné a didaktické posudky programu  

Není relevantní 

  



113 
 

8 Příloha č. 5 - Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu 

Vážená paní Jandová, 

děkujeme za zájem o publikování výstupů z výzvy, nabídku přijímáme. Abychom zvolili optimální místo 
pro uložení Vašich výstupů, potřebovali bychom zodpovědět následující dotazy. 

• Kolik materiálů bude ukládáno na Metodický portál RVP.CZ? 

• jaké formáty, příp. velikosti materiálů se bude jednat (textové dokument, prezentace, videa...)? 

• V jakém časovém horizontu mají být materiály uloženy? 

Potřebovali bychom také vědět, zda budete mít jako projekt vlastní úložiště na výstupy, případně zda 
budete výstupy vkládat pouze k nám na Metodický portál RVP.CZ. Pokud  byste měli materiály 
zveřejněné např. na Vašich webových stránkách, mohli bychom pro vložení využít modul EMA. 

EMA je jakýsi katalog otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů, který shromažďuje informace o 
materiálech z různých úložišť. K nám byste tedy nahráli potřebná metadata, na samotný materiál už 

bychom odkazovali na Váš web. 

Podrobné informace ke vkládání materiálů na RVP.CZ naleznete v přiloženém dokumentu. 

Děkuji a přeji hezký den. 

Lenka Perglová 

 Mgr. Lenka Perglová 
odborný pracovník referátu pro správu a rozvoj Metodického 
portáluRVP.CZ 
+420 274 022 410 

lenka.perglova@nuv.cz 

www.rvp.cz 

 

st 4. 12. 2019 v 11:56 odesílatel Marcela Jandová <jandova@vctu.cz> napsal: 

Vážená paní Perglová, 

 

ráda bych se tímto podrobněji informovala k postupu při žádosti  

o zveřejnění programů, které vytváříme v projektu Podporujeme rozvoj dětí  

a žáků CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148, ve výzvě Budování kapacit pro 

rozvoj škol II. 

V současné době finalizujeme podobu prvních čtyř programů, rádi bychom 

odevzdali šablony ve formě .pdf včetně příloh v stejné formě a také 

pracovní složky v programu SMART software. Jaké jsou konkrétní požadavky  

k postupu ve zveřejnění? 

Předem děkuji. 

S pozdravem 

--  

Bc. Marcela Jandová, DiS. 

 

T - Centrum 

Projekt Podporujeme rozvoj dětí a žáků 

http://rvp.cz/
http://rvp.cz/
http://rvp.cz/
http://rvp.cz/
about:blank
mailto:lenka.perglova@nuv.cz
http://www.rvp.cz/
mailto:jandova@vctu.cz
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Jana Palacha 804 

511 01 Turnov 

 

+420 737 288 811 

jandova@vctu.cz  

 

  

mailto:jandova@vctu.cz
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9 Nepovinné přílohy 

     


