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O čem to dnes bude? 

● jak vypadá dnešní svět 

● co přináší robotika ve vzdělávání 

● kam a jak robotiku zařadit do výuky 

● představení robotických hraček a stavebnic 

● inspirace 

● sdílení zkušeností, diskuze 

● praktické workshopy 
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Dnešní svět se rychle mění 
● průmyslová revoluce 4.0 

● internet věcí 

● cloudová úložiště a 3D tisk 

● umělá inteligence 
 

● restrukturalizace pracovního trhu 

● některá povolání zaniknou, ale budou vznikat jiná 
(dnes vůbec netušíme jaká) 
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NUTNOST PŘIPRAVIT NAŠE ŽÁKY TAK, ABY OBSTÁLI V 21. STOLETÍ 



Roboti v dnešním světě 
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Humanoid ATLAS = pomocník v místě katastrof či v nepřístupném terénu 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin7_Xso-HXAhXDVxoKHQzNBekQjRwIBw&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlas_(robot)&psig=AOvVaw2Q7NnVjpPUNLj-3ZZnNpt-&ust=1511958851386159
https://video.aktualne.cz/ze-sveta/robot-atlas-se-naucil-salto-vzad-vetsinou-se-mu-povede/r~50ce1aa0cddd11e78337ac1f6b220ee8/?redirected=1552852836


Roboti v dnešním světě 
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EXOSKELETON = nová šance na pohyb pro lidi s poraněním míchy 



ROBOT(KA) PEPPER 
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Pepper – nový robotický průvodce na Letišti 

Václava Havla nebo recepční v Hotelu Pyramida? 

Pepper odpovídá na otázky v dolní 

komoře britského parlamentu. 

https://technet.idnes.cz/umela-inteligence-a-britsky-parlament-dx2-/kratke-zpravy.aspx?c=A181106_140202_tec-kratke-zpravy_vse&fbclid=IwAR3BHt1WfdEQzcCQHE_LYtlB7t0QvG8e3c67ZHuQFv3VbvPFHmmtCNKKM-o


ROBOTI NEJSOU BUDOUCNOST, 
JSOU JIŽ REÁLNOU PŘÍTOMNOSTÍ. 
 
 Na co se tedy zaměřit? 

 Na co připravit naše děti? 
 Jak učit pro budoucnost?  
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 umět se rozhodovat, reagovat na změny 

 informatické myšlení 
(pochopit problém a hledat řešení) 

 logické myšlení, čtenářská 
a matematická gramotnost 

 digitální gramotnost 
(schopnost využívat technologie) 

 práce v týmu, schopnost prezentace 
vlastních názorů a řešení (soft skills) 

 kreativita, pracovitost 

 

Dovednosti  21. století 
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Jakým způsobem mohou naši 
žáci a studenti tyto schopnosti 
a dovednosti dále rozvíjet? 
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Robotika, badatelství, projektová výuka, … 

náš vzdělávácí systém 



Robotika ve školách 
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● Co můžeme využít ve školách? 

● Kam robotiku zařadit? 

● Kdy je vhodné začít? 

● Pro koho je robotika určena? 

● Má smysl, aby všechny děti kódovaly a programovaly? 
 

„Děti se učí nejen kódovat, ale kódováním se učí.“ 
Mitchel Resnick 

tvůrce grafických programovacích jazyků  



Cesta k opravdovým 
robotům 
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ROBOTICKÉ  HRAČKY 
PROGRAMOVATELNÉ 
DESTIČKY + 3D TISK 

ROBOTICKÉ STAVEBNICE 



Robotické hračky 
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BEE-BOT 

OZOBOT 

● jednoduché ovládání 

● programování (i) bez počítačů 

● rychle zbavují strachu z robotiky 

● vhodné pro začátky (žáků i učitelů) 

SCOTTIE GO! 



Bee-Bot 
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• vhodné již pro předškolní vzdělávání 
• hrací desky s úkoly 
• zadávání příkazů přímo na robotovi 

 



Scottie Go! 
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• desková hra + technologie 
• základy algoritmizace 
• okamžitá zpětná vazba 
• hravá forma 
• česká lokalizace 

Pomozte Scottiemu najít cestu domů. 



Robůtek Ozobot 
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● vnímá svět pomocí světelných senzorů 

● umí jezdit po čáře 

● umí vyhodnocovat ozokódy 

● využití v různých předmětech 



Robotické stavebnice 
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LEGO Wedo 
LEGO Mindstorms EV3 

MAKEBLOCK 

VEX Robotics 

MERKUR 

? 

● žáci i studenti je znají od dětství 

● pro různé věkové kategorie 

● vzdělávání formou hry 

● podporují i manuální zručnost 

● konstrukce a programování 

● kreativita 



Lego WeDo 2.0 
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● mladší školní věk 

● vhodné pro začátky 
s robotikou 

● způsob programování 



Lego Mindstorms EV3 

19 

● žáci ZŠ i SŠ 

● různé možnosti 
programování 



VEX IQ 
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● žáci ZŠ i SŠ 

● různé možnosti programování (MODKIT, RobotC) 

● konstrukce (využití v jiných předmětech) 
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BRUSH BOT OZOBOTI V PŘEVLECÍCH 

STEAM rozvíjí kreativitu 



Programovatelná destička 
BBC Micro:bit 
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http://microla.cz/ 

http://microla.cz/


STE(A)M Výuka 
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● spojení s 3D tiskem 

● užití v jiných předmětech (demonstrace jevů) 

● nositelná elektronika (wearables) 

● projekty „Udělej si sám“  
= DIY = Do It Yourself 
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Každá škola si může najít 
svou cestu. 

 
Štěpánka Baierlová 

s.baierlova@centrum.cz 


