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RoboTechCamp 
Digitální gramotnost pro základní a střední vzdělávání. 
ing. Řepka 
 
Robotické hračky pro děti všech věkových 
kategorií jsou atraktivní pomůckou pro rozvoj 
jejich znalostí a dovedností (poly)technických 
i digitálních, počínaje vlastním návrhem a 
fyzickým sestavením robota a konče 
„vdechnutím života“ robotovi – jeho 
naprogramováním a oživením. 
RoboTechCamp je příležitost, jak se to naučit 
– během akce si budou moci účastníci 
sestavit několik menších robotů a také si 
budou moci vyzkoušet řídit již sestaveného 
Humanoidního robota, Robopsa nebo šestinohého robota. První robot, který bude sestaven 
celou skupinou, bude pro všechny stejný – robotické čtyřkolové vozidlo. Podle zájmu si pak 
účastníci sestaví i jiné typy robotů a/nebo si rozvinou a prohloubí programátorské dovednosti 
s robotickým vozidlem. Celá akce je organizována formou soustředění, s volnějším 
pracovním tempem a klimatem, než je tomu ve škole. Žáci se mohou ptát kdykoliv na 
cokoliv, průběžně tak, jak přicházejí na nejrůznější obtíže při sestavování robota. Každá 
pracovní skupina pracuje vlastním tempem podle svého úkolu a cíle (robotická ramena, 
housenky, apod.) 

Návrh programu 
1) Motivační úvod, představení lektora a účastníků, malý teambuilding (cca 15 minut). 
2) Ukázka již hotových robotů s vysvětlením, jak roboti fungují (pouze principy, cca 

20–30 minut, podle zájmu účastníků až hodina). 
3) Výsvětlení úkolů, rozdělení účastníků do pracovních skupin a rozdání robotických 

sestav. 
4) Účastníci se seznámí s pracovními listy v elektronické nebo v papírové podobě 

– první robot ke stavbě bude pro všechny stejný. Obvykle se začíná čtyřkolovým 
vozítkem, lze začít i jednodušším robotem (cca 10–15 minut). 

5) Sestavení čtyřkolového vozítka (cca 2–6 hodin, podle zručnosti a úrovně účastníků) 
6) Po sestavení mechanické konstrukce si účastníci nahrají předpřipravený program do 

robota (cca 10–15 minut) 
7) Následně celého robota otestují (min. cca 10–15 minut, ale žáci obvykle trvá 

mnohem déle, je to fáze hraní a získávání zkušeností s robotem) 
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8) Účastníci si volí variantu pokračování na základě svých zkušeností získaných při 
stavbě prvního robota – buďto budou stávající konstrukci vylepšovat, nebo ji 
rozeberou a zkonstruují jiného robota. Cíl se optimalizuje dohodou s účastníky tak, 
aby mohli efektivně využit zbývající čas do konce RoboTechCampu. 

Vazba na RVP: Při práci s moderními technologiemi se naplňují m.j. následující cíle 
rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jmenovitě žák:  

● vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení (kompetence k učení), 

● samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti (kompetence k učení), 

● poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich (kompetence 
k učení), 

● vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a 
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 
problému (kompetence k řešení problémů), 

● ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů (kompetence k řešení problémů), 

● kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí  (kompetence 
k řešení problémů), 

● využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikaci s okolním světem (kompetence komunikativní), 

● využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření (kompetence pracovní), 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského 
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své 
podnikatelské myšlení (kompetence pracovní). 

Určeno žákům ve věkové skupině 2. stupeň ZŠ a SŠ. 
 
Časová dotace:  

● RoboTechCamp je koncipován na dva po sobě jdoucí dny – forma soustředění / 
weekendová škola. Časová dotace je 6 hodin první den a 6 hodin druhý den, 
optimálně od 10:00 do 16:00. Denní rozvrh lze flexibilně upravit. 
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● 1. den – seznámení s možnostmi systému Robotis, ukázka složitějších robotů, 
sestavení prvního robota a otestování, podle možností lze začít se základy 
programování na příkladu řízení humanoidního robota. 

● 2. den – úprava prvního robota a jeho oživení, nebo možnost volby v práci na jiné 
konstrukci, základy programování (průběžně si lze vyzkoušet řízení humanoidního 
robota). 

Pomůcky z fondů IKAP: 
● Sada robotických stavebnic firmy Robotis STEM (5–10 ks). Aktuálně lze využít 

vlastní stavebnice garanta – kombinace ROBOTIS STEM, Premium a 
Comprehensive. Materiál je k dispozici pro pět až šest pracovních skupin. 

Vybavení učeben: 
● Datový projektor v učebně vyhrazené pro seminář pro učitele, optimálně WiFi 

připojení k internetu (školní správce sítě sdělí údaje pro připojení). Prezentované 
materiály má lektor na přenosném počítači, standardně si vozí prezentační notebook. 

● Každá dvojce žáků potřebuje standardní desktopový počítač nebo notebook 
s operačním systémem min. WinXP, včetně přístupu k internetu a možnosti 
připojování zařízení k USB portům (Upozornění pro správce: jsou známy případy, 
kdy byla učebna tak přehnaně zabezpečená, že správce učebny přiřazoval konkrétní 
USB port konkrétní řídicí jednotce jen na určitý čas. Což vedlo k tomu, že si učitelé 
nebo žáci nemohli připojit robota k jinému PC nebo v jinou dobu. Na počítači musí 
být nainstalován SW nutný pro práci s robotickým systémem ROBOTIS, který je 
zdarma ke stažení na:  
http://en.robotis.com/service/downloadpage.php?cate=software. Jedná se o software 
RoboPlus, příp. také o R+ Design, R+ Manager 2.0, R+ Task 2.0 a R+ Motion 2.0. 
Instalaci provádí správce učebny ve spolupráci / po dohodě s lektorem. 

● Dále každá dvojce žáků musí mít k dispozici alespoň jednu zásuvku, pro připojení 
napájecího adaptéru 230 VAC/12VDC,5A. 

● V učebně pro žáky volný hrací prostor na zemi, alespoň cca 2 x 2 m pro každou 
dvojici žáků, optimálně s omyvatelnou podlahovou krytinou (linoleum, parkety) – žáci 
provádějí úkoly, testují funkčnost s roboty na podlaze. Místo uvedeného prostoru 
v učebně může být k dispozici jeden větší prostor nebo přístup na chodbu, kde žáci 
provádějí své experimenty. 

Termíny: 
● V měsíci červenci podle skupinového požadavku účastníků. V jiných obdobích je 

nutno termín konzultovat předem nejlépe dva měsíce dopředu. 
Prezentace: Fotografie z akcí ve fotogalerii zde. Prezentace systému Robotis zde. 
 
Informace organizačního charakteru pro vnitřní potřebu projektu: 
Garant/lektor akce: Ing. Michal Řepka, Ph.D., tel. +420 737 504 446 
lektor/náhradník: bude určen po prvním běhu RoboTechCampu 

http://en.robotis.com/service/downloadpage.php?cate=software
http://homel.vsb.cz/~rep75/RoboTechCamp/index.html
http://www.megarobot.cz/index.php?route=information/information&information_id=9
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Doprava lektora a pomůcek vlastním autem. Zajištění CP. Objem a hmotnost pomůcek 
odpovídá kapacitě osobního automobilu, jejich přepravu zajistí lektor.  


