
ROBOTIKA A PROGRAMOVÁNÍ  (8. ročník)

Charakteristika předmětu:

Obsah  vyučovacího  předmětu  „Robotika  a  programování“  je  tvořen  částí  obsahu  vzdělávacího  oboru
„Člověk a svět práce“ a částí obsahu vzdělávacího oboru „Informační a komunikační technologie“ a jsou
vněm  integrovány  tematické  okruhy  průřezových  témat.  Vyučovací  předmět  rozvíjí  další  znalosti  a
dovednosti žáků získané v řadě jiných oblastech vzdělávání, především ICT, matematiky a fyziky.

Vyučovací  předmět  „Robotika  a  programování“  se  zabývá  problematikou  spojenou  s  mechanikou,
elektronikou a softwarem. Dává žákům dobrý základ logického myšlení a konstruktivní logiky, zlepšuje
schopnost žáků analyzovat a hledat strategie řešení problémů. Posiluje sebedůvěru ve vlastní schopnosti při
uplatňování  vlastní  tvořivosti  a  nápadů a  při  vynakládání  úsilí  na  dosažení  kvalitního  výsledku,  pocítit
odpovědnost za kvalitu svých i společných výsledků práce.

Specifické cíle předmětu:

 žák sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
 žák navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 

stabilitu aj.
 žák provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
 žák ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 

provozu digitální techniky
 žák propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický 

aparát v oboru celých a racionálních čísel
 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných situací

Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka (osvojení nových pojmů a souvislostí)
 Práce ve dvojicích (konstrukce a návrhy)
 Skupinová práce (řešení problémů, konstrukce a návrhy)
 Individuální práce (vyhledávání informací, nalezení algoritmu řešení, vyhodnocení a zpracování dat)

Metody používané při výuce:

 Dialog (hledání kompromisu, utváření názoru a postoje)
 Diskuze (argumentace, komplexní pojetí problémového úkolu, vyjádření názoru)
 Brainstorming (rozvoj asociací k danému tématu, třídění informací do skupin podle různých kritérií)
 Práce s textem, virtuálními informacemi, obrazem (fotografií) a videem (hodnocení, kritické 

uvažování, porovnávání s vlastní zkušeností)
 Kooperace (spolupráce ve skupině při dosahování daných cílů)
 Výklad
 Názorná ukázka



Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

 ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje podle návodu k použití, při 
problémech vyhledá pomoc či expertní službu

 propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení
 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a 

poskytne první pomoc při úrazu
 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
 samostatně řeší praktické úlohy
 hledá různá řešení předložených situací
 aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
 využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh




8. ročník
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

umí vysvětlit pojem robot, program, 
popíše příklady využití
robotů, vyjmenuje jejich základní části

umí rozlišit základní senzory a popsat 
jejich základní funkčnost
dokáže sestavit a funkční  robotickou  
úlohu dle návodu

vyjmenuje výhody algoritmu
umí vysvětlit význam vlastností algoritmu
dokáže sestavit vývojový diagram 
jednoduché programové úlohy

zná prostředí softwaru Scratch
spouští jednotlivé bloky
sestavuje, upravuje, spouští scénář
rozpozná, kdy je podmínka splněna
rozumí výrazu proměnná

umí ovládat robota Ozobot
umí vytvořit jednoduchý program 
v grafické podobě na papír
umí vytvořit jednoduchý program ve 
virtuálním programovém prostředí 

umí vysvětlit pojmy – datový typ, 
proměnná, klíčová slova
zná základní konstrukce jako „cyklus“ a 
rozhodování „když“
vyřeší jednoduchou programovou úlohu 
s mat. výpočty či seznamem dat

umí popsat stavebnici Lego Mindstorms a
její základní díly
orientuje se v programovém prostředí 
Lego Mindstorms
vyřeší jednoduchou programovou úlohu s 
motory

Úvod do robotiky
co je to robot? Co je to program?
z čeho se skládá robot?
příklady využití robotů.

iTriangle – robotická stavebnice
popis jednotlivých dílů,
senzory, 
prostředí
robotické úlohy (sestavení a testování)

Algoritmus a jeho vlastnosti
konečnost, obecnost, determinovanost, elementárnost
vývojový diagram

Programové prostředí Scratch
popis prostředí
editace postavy, scény
programové konstrukce
uživatelský vstup, proměnné
pohyb – posloupnost příkazů
pero, kreslení za pomoci postavy,
souřadnice scény
blokové programové úlohy

Ozobot - roboti
ovládání
vnímání ozobotů
programové úlohy – analogové
programové úlohy – vizuální programové prostředí

Python – základy programovacího jazyka
prostředí, datové typy, proměnné
základní programové konstrukce
seznam a list
jednoduché programové úlohy

Lego Mindstorms – robotická stavebnice
popis jednotlivých dílů (kostka, motory, senzory, …).
funkce Lego kostky
ovládání motorů
programové vizuální prostředí Lego Mindstorms

matematika - aplikační úlohy a problémy

osobnostní a sociální výchova

enviromentální výchova

mediální výchova


