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NÁZEV:  

Elektrotechnické stavebnice a školní vzdělávání 

 

ABSTRAKT: 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektrotechnických stavebnic.  

V teoretické části se věnuje učebním pomůckám a jejich kategorizaci, 

senzomotorickému učení, jeho průběhu a metodám a dále činnostem spojených 

s využíváním elektrotechnických stavebnic. Práce také uvádí jednotlivé kategorizace 

elektrotechnických stavebnic, hlavní směry v jejich konstruování, vývoj a jednotlivé 

typy elektrotechnických stavebnic využívaných na základních školách a v zájmových 

činnostech žáků. Součástí empirické části diplomové práce je dotazníkové šetření mezi 

učiteli na českých základních školách ohledně využívání elektrotechnických stavebnic  

a počítačových programů simulujících jejich činnost, jejich současný stav a nejčastěji 

používané typy. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: 

elektrotechnické stavebnice, učební pomůcky, technická tvořivost, technická 

dokumentace, didaktické a technické parametry, základní škola, zájmová činnost žáků 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE: 

The electrical kits and school education 

 

SUMMARY: 

This MA thesis discusses the topic of electrical kits. The theoretical part focuses  

on teaching aids and their classification, sensomotoric learning - its process  

and methods and other activities that are related to the practical use of electrical kits. 

The thesis provides classification of electrical kits and of the main ways of their 

construction; it also considers the development of electrical kits and different types  

of kits used at elementary schools and in other out-school students’ activities.  

The empirical part of the thesis includes survey, which was done among teachers  

at Czech elementary schools. The survey is based on questionnaires that enquired  

into practical use of electrical kits and of computer programs that simulate their activity.  

 

KEYWORDS: 

electrical kits, teaching aids, technical creativity, technical documentation, didactic  

and technical parameters, elementary school, out-school students’ activities 
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Úvod 

 

V současné době, kdy si každá škola vytváří vlastní školní vzdělávací plán 

v návaznosti na rámcový vzdělávací plán, je pouze na samotné škole, který tematický 

okruh z oblasti Člověk a svět práce na druhém stupni základní školy zvolí (vyjma 

povinného okruhu Svět práce). Jelikož jsou školy dodnes díky národnímu podniku 

Komenium vybaveny elektrotechnickými stavebnicemi, pro ředitele škol je optimální 

zvolit tematický okruh Design a konstruování, v rámci kterého se využijí. 

Využívání elektrotechnických stavebnic ve výuce má několik nesporných 

výhod. Žáci jsou při práci s nimi více motivováni na činnost, rozvíjí se u nich jemná 

motorika a senzomotorické dovednosti. Abstraktní pojmy z oblasti elektrotechniky se 

pro žáky stávají konkrétními, jelikož si mohou taktilně osahat jednotlivé 

elektrotechnické součástky. Jelikož školy mají menší počet stavebnic, než je počet žáků 

ve třídě, pracují žáci ve skupinách. Tím se rozvíjí jejich komunikační dovednosti  

a schopnost vzájemné spolupráce. 

V dnešní době, kdy se informační a komunikační technologie stále velkou 

rychlostí vyvíjejí a zdokonalují, je samozřejmé, že pronikají i do škol. Projevuje se to 

tím, že učitelé využívají nejen klasické elektrotechnické stavebnice, ale při výuce 

používají také volně dostupné applety či programy simulující elektrotechnické 

stavebnice. Výuka pomocí informačních technologií má bezesporu svá pozitiva,  

ale současně s nimi se objevují i negativa. 

Tato práce v návaznosti na současné pedagogické poznatky je pokusem  

o souborné zmapování této oblasti. Návazně je pak zaměřena na rozsah povědomí 

učitelské veřejnosti o možnostech uplatnění elektrotechnických stavebnic, vybavení 

vybraných škol těmito pomůckami a názory učitelů na jejich obměnu a na možnosti 

využívání výpočetní techniky. Poznatky získané při zpracování diplomové práce jsou 

stručně shrnuty v podobě závěrů pro oborovou didaktiku. 
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1  Učební pomůcky a školní vzdělávání 

 

Výchovně vzdělávací proces je složitý, dialektický a protikladný děj, který se 

orientuje ke stanovenému cíli. Zahrnuje dva procesy – vyučovací činnost učitele  

a učební činnost žáků. Podle J. Maňáka ( 1, s. 71) byl dříve znázorňován didaktickým 

trojúhelníkem, který za složky vyučovacího procesu uznával obsah, učitele a žáka. 

V současnosti se vyznačuje vzájemným působením čtyř komponentů, kterými jsou:  

1. obsah výuky, učivo, jeho struktura, 

2. učitel, vyučování, tj. zprostředkovávání učiva žákům, řízení jejich učební 

činnosti, 

3. žák, učení, tj. proces osvojování učiva žáky, 

4. didaktické prostředky, tj. učební pomůcky a technické vybavení, 

umožňující zefektivnit výchovně vzdělávací proces. 

Grafické znázornění těchto čtyř komponentů uvádí obrázek 1 ( 1, s. 69). 

 

Obrázek 1: Schéma výchovně vzdělávacího procesu 
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Didaktické prostředky zefektivňují výchovně vzdělávací proces  

a napomáhají k dosažení cílů v něm stanovených, „zahrnují všechny materiální 

předměty, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího procesu“  

( 1, s. 50). Podle pedagogického slovníku B. Kujala ( 2, s. 68) tento pojem v širším 

smyslu zahrnuje organizační formy, metody a postupy. V užším smyslu jím rozumíme 

všechny materiální učební pomůcky se specifickými didaktickými funkcemi.  

Z výše uvedeného vyplývá, že didaktické prostředky se dělí na materiální  

a nemateriální. Do první skupiny patří předměty, které slouží k didaktickým účelům. 

Pomáhají dosahovat vytyčených cílů současně s obsahem, metodami a formami. 

Z užšího pohledu je možné za materiální didaktické prostředky chápat ty, které mají 

těsnou vazbu k obsahu, metodám a formám výchovně vzdělávacího procesu. V širším 

smyslu se jedná o celou materiálně technickou základnu školy (školní budova, výukové 

prostory a jejich vybavení, atp.). Za nemateriální výukové prostředky jsou pokládány 

didaktické metody a formy vyučování a učení ( 3, s. 13–15). 

Učební pomůcka je podle pedagogického slovníku J. Průchy, E. Walterové  

a J. Mareše ( 4, s. 257) označení pro objekty, předměty zprostředkující nebo 

napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku. B. Kujal 

v pedagogickém slovníku ( 2, s. 37) uvádí, že učební pomůcky jsou přirozené objekty 

nebo předměty napodobující skutečnost nebo symboly, které ve vyučování a učení 

přispívají jako zdroje informací k vytváření, prohlubování a obohacování představ  

a umožňují vytvářet dovednosti v praktických činnostech žáků, slouží k zobecňování  

a osvojování zákonitostí přírodních a společenských jevů.  

V dnešní době existuje nepřeberné množství učebních pomůcek a jejich 

používání ve výuce je zcela běžné. Jejich vztah k obsahu je velmi těsný a bezprostřední 

( 3, s. 19). Umožňují efektivněji využívat výukové metody, čímž se výuka stává  

pro učitele i žáka mnohem příznivější. Učitel již není odkázán jen sám na sebe  

a na svoje verbální a neverbální komunikační schopnosti, ale může s jejich pomocí 

snáze dosahovat vytyčených vzdělávacích cílů. Učební pomůcky dokážou žáka 

aktivizovat a umožňují mu bezprostřední cílevědomé zkoumání objektů  

a experimentování.  

Učební pomůcky, které jsou na trhu k dispozici i které vlastní škola, se liší jak 

kvalitou, tak kvantitou. Učitel pro použití učební pomůcky ve vyučovací jednotce musí 
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zvolit některou z nich na základně určitých hledisek. Jejich výběr tedy závisí  

na hodnocení a zvažování řady faktorů, které pozitivně či negativně ovlivňují výchovně 

vzdělávací proces a tím jeho efektivnost. J. Skalková ( 5, s. 250) uvádí volbu vhodné 

učební pomůcky vzhledem k:  

• „cíli, který jeho vyučování sleduje, 

• věku a psychickému vývoji žáků, jejich dosavadním zkušenostem  

a vědomostem, 

• podmínkám realizace (vybavení třídy a školy) i zkušenostem  

a dovednostem učitele.“  

Učitel, který používá didaktické pomůcky, by se měl řídit následujícími 

zásadami, které nemusí mít obecnou platnost. Uvádí je ve své publikaci J. Dluhoš  

a K. Vaníček ( 6, s. 9): 

• „nepopisujeme slovem to, co je žákům z pomůcky zřejmé,  

• podle druhu pomůcky zvolíme didaktickou techniku, kterou připravíme 

tak, aby se daná pomůcka realizovala nejúčinnějším způsobem,  

bez časových ztrát nebo naopak podle přístupné didaktické techniky 

zvolíme adekvátní učební pomůcky, 

• aktivizujeme žáky a snažíme se o to, aby sami získali co nejvíce 

informací vložených do pomůcky, 

• doprovodné slovo volíme tak, aby usměrňovalo žákovu pozornost a jeho 

učení zamýšleným směrem, 

• pomůcku předkládáme žákům až v době, kdy chceme zaměřit pozornost 

na dané učivo, 

• tam, kde je nutno zdůraznit složitost jevů, genezi, vzájemné vztahy  

a souvislosti, dynamiku procesu, necháváme možnost pro dotváření 

pomůcky během výkladu, 

• přenosový kanál volíme podle požadavku na efektivnost přenosu 

informací a interakce mezi vyučujícím a žákem, ale i z hlediska hygieny 

duševní práce.“ 
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1.1  Kategorizace učebních pomůcek 

 

V dnešní době se můžeme setkat s velkým množstvím učebních pomůcek, 

které se liší funkcemi, tvarově, typově a způsobem využití. Proto je vhodné vytvořit 

jejich kategorizaci na základě několika kritérií, která přehledně uspořádat D. Hapala  

( 7, s. 26): 

• „pedagogicko–didaktické – podle funkce, působnosti a způsobu 

začlenění do vyučování, podle toho, jak aktivizují edukanta apod., 

• psychologicko–fyziologické – podle smyslů, na které pomůcky působí 

(vizuální, auditivní, dotykové nebo smíšené), podle stupně poznávacího 

procesu se pomůcky mohou opírat o konkrétní názor, skutečnost může 

být upravená (symbolické pomůcky), 

• materiálně–praktické – podle druhu použitého materiálu, obsahu, formy 

(např. pomůcky kovové, dvojrozměrné, trojrozměrné apod.).“ 

J. Maňák ( 1, s. 50) za učební pomůcky považuje materiální předměty, které 

dělí na:  

1. „reálné předměty a jevy, 

2. věrné zobrazení skutečnosti, 

3. pozměněné zobrazení skutečnosti, 

4. znakové zobrazení skutečnosti.“ 

Do této kategorizace je velmi těžké začlenit elektrotechnické stavebnice.  

J. Maňák ( 1, s. 51) za základní učební pomůcku považuje mimo jiné program  

pro vyučovací automaty a počítače. Do jeho členění je tedy možné zařadit pouze 

elektrotechnické stavebnice simulované pomocí počítače, nikoli stavebnice klasické.  

S kategorizací V. Rambouska ( 3, s. 20–21) vzniká obdobný problém. Jeho 

členění učebních pomůcek je následující: 

1. „originální předměty a reálné skutečnosti: 

• přírodniny v původním stavu či upravené, 

• výrobky a výtvory v původním stavu či upravené, 

• jevy a děje, 

• zvuky, 
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2. zobrazení a znázornění předmětů a skutečností: 

• modely, 

• zobrazení prezentovaná přímo nebo pomocí didaktické 

techniky, 

3. textové pomůcky: 

• učebnice, 

• pracovní materiály, 

• doplňková a pomocná literatura, 

4. pořady a programy prezentované didaktickou technikou: 

• pořady, 

• programy, 

5. speciální pomůcky: 

• žákovské experimentální soustavy.“ 

Elektrotechnické stavebnice je možné zařadit mezi speciální pomůcky, 

konkrétně mezi žákovské experimentální soustavy, případně mezi modely. 

Elektrotechnické stavebnice existují ale i demonstrační, které do této kategorie není 

možné zařadit. 

Učební pomůcky se dále dají členit podle míry abstrakce vyjádření obsahu  

a komunikačních cest, kterými působí. Nejčastěji působí vizuálně (zrak) a auditivně 

(sluch), ale není vyloučen ani taktilní (hmat), kinetický (pohyb), olfaktorický (čich)  

či gustativní (chuť) vliv ( 3, s. 21). Při použití učebních pomůcek je vhodné, aby bylo 

zapojeno co nejvíce smyslů. Toto doporučoval již J. A. Komenský ve své Velké 

didaktice ( 8, s. 180). E. Dale ( 9) uvádí, že lidé si pamatují 10 % z toho, co si přečtou,  

20 % z toho, co slyšeli, 30 % z toho, co viděli, 50 % z toho co viděli a slyšeli,  

70 % z toho, co říkali a psali a 90 % z toho, co dělali. Proto je vhodné elektrotechnické 

stavebnice ve výuce využívat, jelikož žáci si díky vlastní přímé zkušenosti a zapojení 

více smyslů podle Daleho kuželu zkušenosti (obrázek 2) zapamatují 90 % z probírané 

látky.  

Další dělení učebních pomůcek je podle míry pedagogizace  

na nepedagogizované, což jsou většinou originální předměty, a pedagogizované, které 

jsou záměrně upraveny pro využití ve výchovně vzdělávacím procesu. Pomůcky lze 
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dále členit podle způsobu jejich využití. Tedy zda jsou určeny k individuálním 

činnostem žáků (žákovské pomůcky) nebo je využívá učitel k názorné demonstraci 

všem žákům současně (demonstrační pomůcky). Žákovské pomůcky nutí 

k myšlenkovým i praktickým činnostem a přispívají k samostatnosti při řešení 

problémů. Dovolují pozorovat, popisovat, skládat a rozkládat a tím rozvíjejí vlastní 

iniciativu a aktivitu žáků. Demonstrační pomůcky působí na žáky prostřednictvím zraku 

a sluchu. Jde o přírodniny, modely, promítaná i nepromítaná zobrazení, programy  

a různé pořady. Jejich výhodou je obohacení výchovně vzdělávacího procesu o další 

složku, kterou učitel doplní svůj výklad látky.  

Posledním hlediskem je způsob jejich prezentace. Podle tohoto kritéria  

se učební pomůcky dělí na ty, které nevyžadují k prezentaci didaktickou techniku  

a pomůcky a ty, které tuto techniku vyžadují. Za pomůcky, které nepotřebují 

didaktickou techniku, považujeme originální předměty, modely, obrazy, textové 

pomůcky, experimentální soustavy apod. Učební pomůcky, které vyžadují didaktickou 

techniku, jsou vyvíjené učitelem nebo učitelem aktivovány. Jedná se o záznam  

na tabuli, zvukový záznam, televizní pořad, audiovizuální pořad, atp. ( 3, s. 21–23).  

 

  

Obrázek 2: Daleho kužel zkušenosti 

 
Z předchozích klasifikací vyplývá, že elektrotechnické stavebnice se velmi těžko 

zařazují do takovýchto obecných členění. Proto existují specifické klasifikace učebních 
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pomůcek pro technickou výchovu, které mají vytvořenu speciální kategorii  

pro stavebnice. Takovéto členění uvádí např. J. Pavelka ve své publikaci ( 10, s. 55–57): 

1. „skutečné předměty,  

2. modely, 

3. panely, 

4. stavebnice, 

5. zobrazení, 

6. audiovizuální pomůcky, 

7. literární pomůcky, 

8. vyučovací programy, 

9. zvukové pomůcky, 

10. speciální pomůcky.“ 

 

1.2  Elektrotechnické stavebnice a školní vzdělávání 

 

Elektrotechnické stavebnice existují v různých konstrukčních variantách, které 

se využívají v základním, středoškolském i vysokoškolském vzdělávání. Jejich 

uplatnění je též možné ve volnočasových aktivitách. Příslušné stavebnice samozřejmě 

vždy svou složitostí adekvátně odpovídají dosaženému stupni psychického i fyzického 

rozvoje vzdělávaných. V rámci základního vzdělávání stavebnice vytváří a podporují 

rozvoj technické gramotnosti, technického myšlení, uživatelských dovedností  

a technické tvořivosti. Také podporují učení aktivní činností a umožňují vnášet  

do výuky herní aktivity. Svou nezastupitelnou roli mají i v oblasti profesní orientace. 

Žák si díky nim může vyzkoušet výkon některých elektrotechnických povolání.  

Používání elektrotechnických stavebnic má v našem školství dlouhou tradici. 

Díky národnímu podniku Komenium byly vybaveny všechny základní školy 

stavebnicemi. Po jeho zániku již nedocházelo k doplňování a obměňování školních 

stavů. V současné době jejich užívání ve výuce předpokládá kurikulární dokument 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ( 11). Školy si již samy musí 

shánět elektrotechnické stavebnice, které jsou většinou velmi drahé. Jedná se však  

o materiální didaktický prostředek, který za dodržení a respektování všeobecně platných 
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didaktických zásad a podmínek vytváří výuku efektivnější, vnáší do ní nové možnosti  

a působí na její celkovou vyváženost. 

 

1.3  Kurikulární dokumenty 

 

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha) je pojat jako 

„systémový projekt vyjadřující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové 

programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém 

horizontu“ ( 12, s. 7). Doporučuje „vytvořit Státní program vzdělávání jako nový 

základní kurikulární dokument“ ( 12, s. 38). Dále „vytvořit soustavu navazujících 

rámcových vzdělávacích programů, podporovat rozvoj klíčových kompetencí jako 

nástroje přeměny encyklopedického pojetí vzdělávání a vytvořit fond učebnic, 

počítačových a multimediálních programů a dalších učebních pomůcek odpovídajících 

novému pojetí kurikula, který by podporoval, inicioval, koordinoval jejich přípravu  

a garantoval jejich kvalitu“ ( 12, s. 39). 

Na základě doporučení Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR „se  

do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání 

žáků od 3 do 19 let“ ( 11, s. 9). Jak uvádí obrázek 3 ( 11, s. 9), „kurikulární dokumenty 

jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň v systému 

kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové 

vzdělávací programy. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako 

celek. Rámcové vzdělávací programy vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují 

školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách“ ( 11, s. 9). 

„Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání, která 

zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění 

získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Vycházejí z koncepce 

celoživotního učení, formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny 

absolventy jednotlivých etap vzdělávání a podporují pedagogickou autonomii škol  

a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání“ ( 11, s. 10). 
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Obrázek 3: Systém kurikulárních dokumentů 

 

Legenda k obrázku č. 3: 

RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

RVP ZV-LMP – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením  

RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 

RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání 

Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje 

školský zákon – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 

Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání „navazuje svým 

pojetím na rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a je východiskem  

pro koncepci rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. Vymezuje vše, 

co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, včetně vzdělávání  

v odpovídajících ročnících víceletých středních škol. Specifikuje úroveň klíčových 

kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci základního vzdělávání, a vymezuje 
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vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo. Zařazuje jako závaznou součást 

základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními funkcemi, podporuje 

komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného 

propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, 

forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami 

žáků. Umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a je závazný pro všechny střední školy při stanovování 

požadavků přijímacího řízení pro vstup do středního vzdělávání“ ( 11, s. 10). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání má „zohledňovat  

při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků, uplatňovat 

variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků a využívat 

vnitřní diferenciaci výuky, vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů  

pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků, vytvářet příznivé sociální, 

emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících 

metodách výuky, prosadit změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, 

individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení, 

zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit 

důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol a zvýraznit účinnou 

spolupráci s rodiči žáků“ (  11, s. 10).  

„Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. 

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více 

obsahově blízkými vzdělávacími obory:  

1. Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk),  

2. Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace),  

3. Informa ční a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie),  

4. Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět),  

5. Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství),  

6. Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),  

7. Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova),  

8. Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova),  
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9. Člověk a svět práce (Člověk a svět práce).  

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou v úvodu vymezeny charakteristikou 

vzdělávací oblasti, která vyjadřuje postavení a význam vzdělávací oblasti v základním 

vzdělávání a charakterizuje vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů dané 

vzdělávací oblasti. Dále je v této části naznačena návaznost mezi vzdělávacím obsahem 

1. stupně a 2. stupně základního vzdělávání. Na charakteristiku navazuje cílové 

zaměření vzdělávací oblasti. Tato část vymezuje, k čemu je žák prostřednictvím 

vzdělávacího obsahu veden, aby postupně dosahoval klíčových kompetencí“ ( 11, s. 18). 

Jak uvádí obrázek 4, „praktické propojení vzdělávacího obsahu s klíčovými 

kompetencemi je dáno tím, že si škola na základě cílového zaměření vzdělávací oblasti 

stanovuje ve školním vzdělávacím plánu výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích 

předmětů. 

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů (včetně doplňujících vzdělávacích 

oborů) je tvořen očekávanými výstupy a učivem. V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah 

dále členěn na 1. období (1. až 3. ročník) a 2. období (4. až 5. ročník). Toto rozdělení 

má školám usnadnit distribuci vzdělávacího obsahu do jednotlivých ročníků.  

Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, 

využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost 

využívat osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě. Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje očekávané výstupy na konci  

3. ročníku (1. období) jako orientační (nezávazné) a na konci 5. ročníku (2. období)  

a 9. ročníku jako závazné.  

Učivo je v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností) a je chápáno jako 

prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Pro svoji informativní a formativní 

funkci tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu. Učivo, vymezené v rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, je doporučené školám k distribuci  

a k dalšímu rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků.  

Na úrovni školních vzdělávacích programů se stává učivo závazné.  

Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů škola rozčlení  

do vyučovacích předmětů a rozpracuje, případně doplní v učebních osnovách podle 
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potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby bylo zaručené směřování k rozvoji 

klíčových kompetencí.  

Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět 

nebo více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout 

integrací vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací 

předmět). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání umožňuje propojení 

(integraci) vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně 

vzdělávacích oborů. Integrace vzdělávacího obsahu musí respektovat logiku výstavby 

jednotlivých vzdělávacích oborů. Základní podmínkou funkční integrace je 

kvalifikovaný učitel.  

Záměrem je, aby učitelé při tvorbě školních vzdělávacích programů vzájemně 

spolupracovali, propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům  

a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělávání“ ( 11, s. 18–19). 

 

 

Obrázek 4: Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 

Tato práce se dotýká vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, proto se 

ostatními vzdělávacími oblastmi nebudu zabývat. „Oblast Člověk a svět práce postihuje 

široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních 
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uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření 

životní a profesní orientace žáků.  

Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních 

životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností  

a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické 

pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku 

nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje  

od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí 

myšlenkové spoluúčasti žáků.  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen  

na 1. stupni na čtyři tematické okruhy, které jsou pro školu povinné. Jsou to:  

1. Práce s drobným materiálem, 

2. Konstrukční činnosti, 

3. Pěstitelské práce, 

4. Příprava pokrmů.  

Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických okruhů, kterými jsou:  

1. Práce s technickými materiály,  

2. Design a konstruování,  

3. Pěstitelské práce a chovatelství,  

4. Provoz a údržba domácnosti,  

5. Příprava pokrmů,  

6. Práce s laboratorní technikou,  

7. Využití digitálních technologií,  

8. Svět práce.  

Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých 

podmínek a pedagogických záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, 

minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat  

v plném rozsahu.  

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. Je povinný  

pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku.  
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Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je 

určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat  

s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 

plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech 

tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti  

a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům 

poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném 

rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání 

žáků co největší počet tematických okruhů.  

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků tím, že vede žáky k:  

• pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých  

i společných výsledků práce,  

• osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých 

pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání 

vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě,  

• vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování 

tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí 

na dosažení kvalitního výsledku,  

• poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce 

spojena s pracovní činností člověka,  

• autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné 

sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, 

technice a životnímu prostředí,  

• chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, 

sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení,  

• orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní 

práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných  

pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření  

a pro další životní a profesní orientaci“ ( 11, s. 81–82). 
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Konstruk ční činnosti je tematický okruh na 1. stupni týkající se využívání 

elektrotechnických stavebnic. V prvním období mezi očekávané výstupy žáka patří 

„zvládání elementárních dovedností a činností při práci se stavebnicemi“ ( 11, s. 82). 

Žák ve druhém období podle očekávaných výstupů „provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu“ ( 11, s. 82). Učivem tohoto tematického okruhu jsou „stavebnice 

(plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů a práce s návodem, předlohou  

a jednoduchým náčrtem“ ( 11, s. 82). 

Design a konstruování je tematický okruh na 2. stupni, ve kterém se 

využívají elektrotechnické stavebnice. Žák, podle očekávaných výstupů „sestaví podle 

návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model, navrhne a sestaví 

jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu  

aj., provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení a dodržuje 

zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc  

při úrazu“ ( 11, s. 84). Učivem tohoto tematického okruhu jsou „stavebnice (konstrukční, 

elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, 

montáž a demontáž a návod, předloha, náčrt, plán, schéma a jednoduchý program“ ( 11, 

s. 84). 
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2  Senzomotorické učení 

 

Učením a senzomotorickým učením se ve své práci zabývá J. Čáp ( 13)  

a Z. Svozil ( 14). 

Učení je „získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života“  

( 13, s. 62). Senzomotorické učení je druh učení. Získáváme jím předpoklady 

k vykonávání činností, které jsou náročné na vnímání, pohyby a vzájemné spojení 

vjemů s pohyby. Takovýchto činností je mnoho. Patří sem veškerá fyzická práce, 

kreslení, psaní, dětské hry, činnosti v tělovýchově a sportu atd. Úspěch při těchto 

činnostech se pozitivně odráží na sebehodnocení každého jedince a ovlivňuje jeho 

vývoj. 

V senzomotorickém učení se osvojují senzomotorické dovednosti a rozvíjejí 

se senzomotorické schopnosti. Senzomotorické dovednosti se vyznačují kvalitou 

výsledků v senzomotorických činnostech, zvýšenou rychlostí výkonu, snížením únavy  

a zlepšením způsobu nebo metody vykonávání senzomotorické činnosti. Nejdůležitější 

na předchozích charakteristikách je metoda. V případě, že ji jedinec zdokonalí, umožní 

mu to dosáhnout i zlepšení v ostatních charakteristikách. 

Při práci s elektrotechnickou stavebnicí se u žáků bezesporu rozvíjí jemná 

motorika a také si osvojují senzomotorické dovednosti. Žáci pří sestavování obvodu 

musí jednotlivé prvky propojit pomocí vodičů, které, podle druhu spoje, např. šroubují. 

Aby toho byli schopni, je nutné u nich rozvíjet jemnou motoriku. Senzomotorickou 

dovedností žáka pracujícího se stavebnicí je také např. schopnost umístit 

elektrotechnickou součástku do propojovacího pole, umístit modul na základovou desku 

apod.  

 

2.1  Průběh senzomotorického učení 

 

V průběhu senzomotorického učení se dají rozlišit dvě stadia. Jedná  

se o: 

1. stadium počátečního seznámení s činností, 

2. stadium cvičení. 
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Stadium počátečního seznámení s činností, se způsobem a podmínkami 

jejího vykonávání je prvním stádiem senzomotorického učení. V tomto stadiu se jedinec 

začíná orientovat v činnosti, způsobu a podmínkách jejího vykonávání. Napodobuje 

názornou ukázku, využívá slovní instrukci i své zkušenosti, sám zkouší vykonávat 

novou činnost, čímž se s ní seznamuje a hledá vhodný způsob jejího zvládnutí.  

Po počátečním seznámení s činností následuje stadium cvičení, v němž jedinec 

opakovaně vykonává činnost. Aby opakované vykonávání činnosti mohlo být zařazeno 

do druhého stadia, je nutné, aby jedinec byl motivován ke zdokonalení v příslušné 

činnosti a měl určitou metodu učení. V této fázi přichází práce s chybou, svědomitost  

a vytrvalost jedince. 

Osvojování senzomotorických dovedností neprobíhá vždy lineárně. Průběh 

osvojování pohybových dovedností vyjadřují křivky učení (obrázek 5), které  

ve studijním materiálu uvádí Z. Svozil ( 14, s. 4). Ty graficky vyjadřují vztah mezi 

jednotlivými opakováními a zvládnutím pohybové dovednosti. 

 

 

Obrázek 5: Křivky učení 

 

Obrázek 6 ( 14, s. 4), který ve studijním materiálu uvádí Z. Svozil, dokládá,  

že v křivkách učení se vyskytují vodorovné úseky, kterým se říká plató. Ty vyjadřují 
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dočasné zastavení v úspěších cvičení. Příčinou plató efektu bývá slabá motivace, rušivé 

vlivy jako je např. únava, nemoc apod. a nedostatky v metodě vykonávání činnosti. 

Z toho důvodu plató překonáváme právě zesílením motivace, odstraněním rušivých 

vlivů a důkladným osvojením lepší metody vykonávání činnosti. Křivky učení umožňují 

srovnávat žáky mezi sebou, posiluje motivaci a podněcuje k soutěžení. 

 

 

Obrázek 6: Plató efekt 

 

Křivka učení znázorňuje veškeré změny, které se v průběhu učení odehrávají. 

Jedná se zejména o pohyby, které se stávají přesné a úsporné (začátečník při činnosti 

vynakládá zbytečnou sílu a dělá mnoho přebytečných pohybů), ustálení a standardizaci 

pohybů (díky cviku je možné se naučit stejnoměrným a pravidelným pohybům), spojení 

jednotlivých pohybů v plynulou činnost, rytmus v činnosti (usnadňuje činnost  

a zkvalitňuje její výsledky), zdokonalení vnímání při vykonávání činnosti a změny 

v úloze jednotlivých druhů vnímání (změny ve využití smyslů). Dále to je zdokonalení 

senzomotorických koordinací (koordinuje se vnímání a pohyb), koordinace vnitřních 

orgánů s pohyby (jedná se o srdeční činnost, dýchání atd.), automatizace pohybů  

a úkonů, překonání interference dílčích úkolů (překonává se cvikem a automatizací)  

a přizpůsobení pohybů proměnlivým podmínkám. 

„Senzomotorické učení se nevyčerpává změnami v motorice. Je to složitý děj, 

který zahrnuje též změny senzorické i vegetativní a jejich vzájemnou koordinaci, 
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zejména změny v procesech centrálního nervového systému. V senzomotorickém učení 

je důležitá úloha myšlení“ ( 13, s. 200). 

 

2.2  Metody učení senzomotorickým činnostem 

 

Aby bylo senzomotorické učení efektivní, je zapotřebí znát vhodnou metodiku 

a výsledky, pochopit principy, provádět sebekontrolu a uvědomělé cvičení. Velmi 

důležitou úlohu při senzomotorickém učení má zpětná vazba, autoregulační 

mechanismus, který je na zpětné vazbě založen, a myšlení. „Senzomotorické učení jako 

celistvý proces předpokládá vědomou kontrolu a sebekontrolu, kdežto mechanické, 

bezmyšlenkovité opakování je málo efektivní; navíc narušuje žákovu motivaci k učení“ 

( 13, s. 201). Při uvědomělém osvojování senzomotorických dovedností využíváme 

potřebných vědomostí, kontroly a sebekontroly. 

Metody učení senzomotorickým dovednostem se liší poměrem mezi 

pedagogickým vedením a samostatnou činností žáka. V extrémním případě se žák může 

učit metodou pokusů a omylů nebo může být podrobně instruován učitelem a je jím 

v průběhu cvičení i podrobně kontrolován. Ani jedna z těchto extrémních metod není 

vhodná. Při senzomotorickém učení je vhodná určitá míra pedagogického vedení  

a zároveň i žákova samostatnost, aktivita a individualizace postupu učení. Míra obojího 

se mění v závislosti na druhu nacvičované činnosti, věku žáků, jejich schopnostech  

a předchozích zkušenostech.  

„Nácvik nové senzomotorické činnosti obvykle začíná tím, že žák sleduje 

názornou ukázku a výklad. Slovní instrukce upřesňuje, reguluje žákovi vnímání, 

upozorňuje, na co se má soustředit, odlišuje správné od chybného. Následuje vlastní 

činnost žáka, pokusy o realizaci nacvičovaných pohybových úkonů. Také tyto vlastní 

pohyby žáka ještě podněcují k novému vnímání a myšlení, k upřesnění obrazu 

nacvičované činnosti. Tak se již v počátečním stadiu senzomotorického učení spojuje 

názorné poznání, slovní myšlení a praktická zkušenost žáka“ ( 13, s. 202). 

V počátcích cviku je důležitý důraz na přesnost než na rychlost. Je to z toho 

důvodu, že osvojených chyb v počátcích učení se posléze těžko zbavujeme. Také  
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je důležité kontrolovat u žáků správnou metodu vykonávání činnosti. Ta se pozná podle 

přesnosti a kvality výsledků. 

 

2.3  Zvláštnosti senzomotorického učení 

 

Senzomotorické činnosti jsou rozmanité. Jsou v nich obsaženy části, které 

můžeme utřídit do několika skupin. Hlavní skupiny senzomotorických komponent 

činností jsou: 

• rozlišení pohybů nebo signálů, 

• senzomotorické koordinace, 

• upevněný sled pohybů, 

• časové charakteristiky pohybů, 

• přizpůsobení pohybové činnosti proměnlivým podmínkám. 

Dále je možné rozlišit také intelektové komponenty: 

• diagnóza, identifikace úlohy, 

• řešení podle schématu, 

• tvůrčí řešení. 

Také můžeme rozlišit i komponenty sociální interakce, které se týkají 

spolupráce lidí, jejich řízení a porozumění jim. Jedna a tatáž činnost může obsahovat 

senzomotorické i intelektové komponenty, nebo všechny tři třídy komponent. Každá 

skupina komponent se osvojuje jinou metodou s odlišnými problémy. 

 

2.4  Narušování senzomotorických činností 

 

Vedlejší podněty, které odvádí naší pozornost, působí rušivě na průběh  

i výsledky senzomotorických činností. Činnost, kterou má jedinec dobře osvojenou  

a dlouhodobě opakovanou, se narušuje méně, než činnost, jejíž osvojení je v počátcích. 

„Stupeň rušení činností závisí nejen na velikosti rušivého vnějšího podnětu, ale také  

na funkčním stavu jedince, na jeho zdravotním stavu, únavě, odolnosti a také na stupni 

osvojení dovednosti“ ( 13, s. 206). 
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Na senzomotorickou činnost rušivě působí únava, nemoc, stav citového 

vzrušení a zhoršené podmínky pro kontrolu průběhu a výsledků senzomotorického 

učení. Jedná se např. o zhoršené podmínky osvětlení nebo výhledu. Senzomotorická 

dovednost se porušuje také delší přestávkou ve cvičení, což představují např. školní 

prázdniny. 

Obnovení narušené senzomotorické dovednosti závisí na metodě, kterou byla 

předtím osvojena. Snazší je obnovit takovou dovednost, která byla osvojena uvědoměle. 

Naopak ta, jejíž osvojení probíhalo bezmyšlenkovitým napodobením a mechanickým 

opakováním se obnovuje hůře. 
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3  Činnosti spojené s využíváním elektrotechnických stavebnic 

 

Využívání elektrotechnických stavebnic ve výchovně vzdělávacím procesu má 

různé důvody a opodstatnění. Na způsobu jejich využití závisí funkce, které plní. Uvádí 

je ve své publikaci J. Dostál ( 15, s. 19): 

• „psychologické funkce – elektrotechnické stavebnice aktivizují žáka, 

zvyšují jeho motivaci a zájem o danou problematiku, umožňují žákům 

pracovat individuálním tempem a vnáší herní prvek do výuky, 

• pedagogické funkce – elektrotechnické stavebnice umožňují 

konkretizovat představy a pojmy, přispívají k názornosti, usnadňují 

žákům zapamatování poznatků a jejich trvalejšímu osvojení a poskytují 

zpětnou vazbu, 

• hygienické funkce – vhodným využitím elektrotechnických stavebnic  

se snižuje únava žáků a monotónnost práce, 

• ekonomické funkce – zařazení elektrotechnických stavebnic do výuky 

zvyšuje její efektivnost.“ 

Náročnost realizovaných elektrických obvodů závisí na cílech a záměrech 

učitele. Z didaktického hlediska není vhodné úvod do problematiky elektrotechniky  

a elektrických obvodů začínat abstraktními schematickými značkami a verbálním 

popisem. Pro žáky se jedná o velmi abstraktní učivo, tudíž by nebyli schopni tuto 

problematiku pochopit a způsobovalo by to jejich nepřiměřené zatěžování. Proto  

je vhodné uplatňovat didaktickou zásadu postupnosti. Tedy začínat skutečnými  

a jednoduchými elektrickými obvody proto, aby si žáci mohli vytvořit správné vztahy 

mezi součástkami a jejich schematickými značkami viz obrázek 7 a 8. Poté si žák při 

vnímání schematických značek, které jsou normalizované a ustálené, dokáže představit 

reálné součástky a jejich funkce. V případě, že si žáci v dostatečné míře osvojili vztah 

mezi schematickými značkami a jejich reálnými součástkami, je možné navázat další 

fází, ve které se řeší obvody pomocí operací s elektrotechnickými schematickými 

značkami. Až poté je možné ve výuce využít elektrotechnické stavebnice a ověřovat  

tak obvody pomocí reálných součástek. V první řadě žáci tedy musí vyřešit obvod 

myšlenkově a zaznamenat řešení v podobě obvodu se schematickými značkami a poté 
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jeho správnost ověří skutečnou realizací pomocí elektrotechnické stavebnice. Složka 

myšlenkových a praktických činností je zde vyvážena. Tato fáze výuky je časově 

nejdelší. V poslední fázi žáci dokážou ověřit funkci obvodu myšlenkově a realizovat  

jej jen pomocí schematických značek. To znamená, že si vytvoří vlastní technickou 

dokumentaci, podle které prakticky realizují elektrický obvod. Ten ale není vytvořen  

za cílem ověření funkce. Tato fáze nejvíce podporuje rozvoj abstraktního myšlení  

a nejvíce se přibližuje technické praxi. 

 

  

Obrázek 7: Elektrický obvod s reálnými součástkami 

 

Obrázek 8: Elektrický obvod se schematickými značkami 

 

Shrnutí uvedených fází uvádí ve své publikaci J. Dostál ( 15, s. 21): 

• 1. fáze – „seznámení se skutečnými součástkami, zapojování obvodů, 

vytvoření myšlenkového propojení mezi reálnou součástkou a její 

schematickou značkou“, 
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• 2. fáze – „primární akcent na manipulaci se symboly, praktické 

ověřování správnosti řešení“, 

• 3. fáze – „řešení obvodu pouze pomocí operací se symboly a myšlenkové 

ověření jeho správné funkce, vytvoření technické dokumentace, 

praktická realizace konkrétního zařízení na základě technické 

dokumentace“. 

První činností, kterou je nutné vykonat před započetím samotné práce 

s elektrotechnickou stavebnicí, je příprava pracovního místa. Na pracovní ploše stolu  

je nutné vymezit místo pro stavebnici i technickou dokumentaci. Poté je možné přinést 

uskladněnou elektrotechnickou stavebnici na pracovní místo a následně jí připravit  

pro zapojování obvodů. To znamená, že je potřeba jí vybalit z obalu, zkontrolovat 

přítomnost a neporušenost všech komponent a připravit si vodiče.   

Mezi základní činnosti žáků, které jsou spojeny s prací s elektrotechnickými 

stavebnicemi, patří montáž a demontáž, tedy sestavení elektrického obvodu a jeho 

následné rozebrání spojené s úklidem stavebnice a pracoviště. Tyto dvě činnosti 

rozvíjejí u žáků jejich manuální zručnost a jemnou motoriku a jsou úzce spojeny 

s vytvářením a čtením elektrotechnické dokumentace. Při zapojování obvodu žák 

postupně kontroluje zapojení a postupuje tak, aby neztrácel přehled v již zapojené části 

obvodu. Po kompletním sestavení obvodu jej žák překontroluje a zpravidla následuje  

i kontrola učitelem. Poté je možné překontrolovat funkci obvodu a případně vyhledat 

příčinu poruchy a odstranit ji. Při konstrukci elektrotechnických stavebnic jsou 

dodržovány určité podmínky a didaktické zásady. To umožňuje práci se stavebnicí 

 bez nutnosti fyzické síly uživatele a obavy o jeho bezpečnost. 

Činnosti spojené s využíváním elektrotechnických stavebnic se dají dělit  

na dílčí úkoly, úkony a jejich uspořádání a vymezení nejdůležitějších psychických 

předpokladů správného plnění úkolů. Takovéto schéma uvádí ve své publikaci J. Dostál 

( 15, s. 22-23): 

1. „dílčí úkoly 

a) navržení elektrického obvodu, 

b) navržení postupu realizace elektrického obvodu, 

c) vytváření a čtení technické dokumentace, 
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d) příprava pracoviště a kontrolování elektrotechnické 

stavebnice, 

e) rozhodnutí (na základě technické dokumentace) o zapojení 

příslušné komponenty (součástky), 

f) výběr (nalezení) komponenty (součástky) v souboru, 

g) zapojení komponenty (součástky) do obvodu, 

h) průběžná kontrola zapojovaného obvodu, 

i) závěrečná kontrola a příprava obvodu k sepnutí, 

j) sepnutí obvodu, studium funkce a konstrukce obvodu, 

experimentování, 

k) závěrečné hodnocení, 

l) demontáž obvodu, úklid pracoviště. 

2. úkony a jejich uspořádání 

a) intelektuální úkony navrhování elektrického obvodu, 

b) intelektuální úkony navrhování pracovního postupu, jeho 

uspořádání, 

c) intelektuální úkony čtení výkresů, 

d) přípravné manuální úkony, kontrola, 

e) intelektuální úkony, 

f) senzomotorické úkony, manipulace s komponentami, 

g) senzomotorické úkony, manipulace s komponentami, 

h) kontrola, 

i) kontrola, 

j) intelektuální a senzomotorické úkony, manipulace, 

k) intelektuální úkony zhodnocení zvoleného postupu a všech 

fází realizace obvodu, 

l) manipulace, senzomotorické úkony. 

3. nejdůležitější psychické předpoklady správného plnění úkolů 

dovednosti: 

a) dovednost navrhnout elektrický obvod, resp. elektrické 

zařízení, 

b) dovednost navrhnout postup realizace elektrického obvodu, 
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c) dovednost vytvářet a číst elektrotechnickou dokumentaci,  

d) dovednost navrhnout postup realizace elektrického obvodu, 

e) dovednost rozhodovat, 

f) dovednost identifikovat potřebnou komponentu (součástku), 

g) dovednost zapojit komponentu (součástku) do obvodu, 

h) dovednost průběžně kontrolovat zapojování obvodu, 

i) dovednost zkontrolovat obvod a připravit jej k sepnutí, 

j) dovednost uvést obvod do provozu (oživit), studovat ho, 

experimentovat, 

k) dovednost zhodnotit zvolený postup a všechny fáze realizace 

obvodu, 

l) dovednost demontovat obvod a uvést pracoviště  

do původního stavu. 

ostatní předpoklady 

a) vědomosti – především o realizaci elektrických obvodů,  

o konstrukčních prvcích, o tvorbě elektrotechnické 

dokumentace, 

b) návyky – zejména návyky přípravy a kontroly pracoviště, 

kontroly správného procesu zapojování, dodržování pravidel 

bezpečné práce, 

c) vnímání – hlavně zrakové, dotykové, kinestetické, sluchové 

počitky, 

d) představy a myšlení – představivost realizovaného 

elektrického obvodu a myšlení ve všech fázích realizace, 

e) schopnosti – rozumové, smyslové, pohybové, 

f) rysy charakteru – zejména smysl pro odpovědnost při práci, 

vytrvalost, sebeovládání, trpělivost a rozvážnost.“ 
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3.1  Rozvoj poznávacích procesů pomocí elektrotechnických stavebnic 

 

Poznávací procesy nejsou vrozené a dají se tudíž utvářet a rozvíjet. J. Čáp 

uvádí, že poznání je základem pro praktickou činnost ( 13, s. 38). Při práci 

s elektrotechnickou stavebnicí je potřeba u žáků rozvíjet vnímání technických procesů  

a objektů, technickou představivost, obrazotvornost a technické myšlení ( 13, s. 23). 

 

3.1.1  Rozvoj vnímání technických procesů a objektů 

 

Vnímání je proces „získávání a zpracování podnětů, informací, které neustále 

přicházejí jak okolního světa, tak z vnitřního světa daného člověka“ ( 4, s. 273). Nejedná 

se o pouhé pasivní přijímání informací, ale je založeno na vnitřní organizaci vjemů. 

„Skládá se z procesů typu: recipování podnětů, pozorování s dosavadní zkušeností, 

udělení významu, redukování podnětů, kódování informací, volba reagování, 

uskutečňování reakce“ ( 4, s. 273). Jde tedy o jeden ze základních psychických procesů. 

Žák může abstraktní učivo o elektrotechnice vnímat různými smysly, nejčastěji zrakem, 

hmatem a sluchem. Poznatky žáka o elektrotechnice mohou být získány  

jeho bezprostřední zkušeností s konkrétní situací, či zprostředkovaně z poznání jiných. 

Pokud si žák osvojuje poznatky z elektrotechniky pouze prostřednictvím pojmů  

a pomocí slov, tedy zprostředkovaně, musí již mít určité vědomosti, aby si mohl osvojit 

nové pojmy. Takovéto předávání vědomostí a poznatků přináší značné riziko 

v nesprávném pochopení problematiky na straně žáka. Proto by ve výchovně 

vzdělávacím procesu neměla chybět nezprostředkovaná životní zkušenost žáka.  

S. Kovaliková používá ve své publikaci ( 16, s. 82) výstižné sousloví „být při tom“  

a uvádí, že náhrada za skutečné věci prostě neexistuje.  

Elektrotechnické stavebnice, představující model skutečnosti, obsahují prvky 

shodné s realitou, které umožňují plnohodnotné zkoumání modelu. Model není cílem, 

ale prostředkem k dosažení určitého poznání. Prostřednictvím elektrotechnické 

stavebnice vzniká v průběhu činnosti žáků realizovaný technický objekt jako model. 

Modelovou činností je i vlastní činnost žáků, která je obdobná jako v praxi. Zásada 

spojení teorie a praxe ve výuce je tímto naplňována.  
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Složky vnímání tvoří percepční operace, které se utváří interakcí 

senzomotorických a motorických aktivit ( 17, s. 233). Žák si při manipulaci s díly 

elektrotechnické stavebnice doplňuje zrakové vnímání o haptické, tedy vnímá velikost, 

tvar a další vlastnosti objektů.  

Princip názornosti je jednou ze základních didaktických zásad. J. Ondráček  

ve své publikaci ( 18, s. 9) uvádí, že „zásada názornosti vyjadřuje požadavek, aby učitel 

při vyučování vedl žáky k vytváření i zobecňování představ bezprostředním vnímáním 

nebo zobrazováním předmětů a jevů skutečnosti, k osvojování zákonitostí přírodních  

a společenských jevů manipulacemi s věcmi i smyslovým poznáváním objektivní reality 

distančními analyzátory“. Pokud je pomůcka pohyblivá či rozkládací, tak získává  

na účinnosti. Správná názorná pomůcka zvyšuje aktivitu žáků, nutí je přemýšlet a klást 

otázky. Názorná didaktická pomůcka má zdůrazněné podstatné části a je dostatečně 

velká, aby všichni žáci ve třídě viděli i všechny její podrobnosti ( 7, s. 55). Názornost 

umožňuje spojovat studovanou látku s praxí, rozvíjí zvídavost žáků a jejich pozorovací 

schopnosti a v neposlední řadě působí jako aktivizační element. Elektrotechnické 

stavebnice podporují názornost a umožňují vysoce efektivní učení. Do výchovně 

vzdělávacího procesu vnáší samostatnou činnost žáků a pozorování, čímž je učivo žáky 

lépe osvojeno.  

 

3.1.2  Rozvoj technické představivosti a obrazotvornosti 

 

Technická představivost je charakteristická svou vazbou na techniku. „Žák  

si umí představit, vidět dosud neexistující výrobek v jeho konečné podobě, funkci, ve 

všech interakcích výrobku s jeho uživatelem i s prostředím“ ( 19, s. 11). Pomocí 

elektrotechnické stavebnice lze realizovat různé elektrické obvody. Nejvhodnější 

způsob dosažení vytyčeného cíle, tedy sestavení elektrického obvodu, je ten, že žákovi 

přímo ukážeme zapojený elektrický obvod. Nemá jej však k dispozici po celou dobu 

vlastního zapojování, jelikož to by znamenalo pouhé kopírování propojení součástek  

a jejich rozmístění, a on ho poté zapojuje podle vytvořené představy. Další možností  

je zadat úlohu problémově a nechat na žákovi, aby realizoval obvod, když ví, jaký  

je požadavek na jeho funkci.  
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Před praktickou realizací si musí žák v představě vytvořit konkrétní situace 

experimentu. Jedná se o obrazotvornost. Představy o funkci a konstrukci elektrického 

obvodu následně ověřuje nebo vyvrací jeho praktickou realizací. Elektrotechnická 

stavebnice umožňuje žákovi prakticky realizovat abstraktní představy vyvolané v jeho 

mysli a převádět je do konkrétní podoby.  

 

3.1.3  Rozvoj technického myšlení 

 

Technické myšlení je komplex myšlenkových operací, zejména „analýza 

v mysli vytvořené představy výsledku technické práce, výrobku,  

 aktivizování všech dosavadních vědomostí, dovedností a zkušeností, které mohou být 

využity k vyřešení dílčích problémů konstrukce i postupu výroby výrobku a konečně 

syntéza všech použitelných realit, jíž řešitel dospěje k vytvoření projektu, tj. k úplnému 

vyřešení konstrukce i postupu výroby výrobku“ ( 20, s. 3). „Velmi úzce navazuje  

na vnímání a technickou představivost, ale oba tyto psychické procesy překračuje. 

Vzniklé mezery, které si uvědomíme zpravidla v problémové situaci a jež není možné 

vyplnit ani vnímáním ani představivostí, lze zaplnit technickým myšlením, objevováním 

vztahů, souvislostí, vlastností a podstaty mezi technikou a technickými procesy“  

( 15, s. 26). 

Lze ho chápat jako vytváření nových informací, které jsou potřebné k řešení 

technických problémů. „Problém je teoretická nebo praktická obtíž, kterou je potřeba 

řešit vlastním aktivním zkoumáním, aktivizací myšlenkové činnosti. Vzniká na bázi 

konfliktu mezi již osvojenými poznatky a požadovanými neznámými výsledky“  

( 21, s. 3). Technické myšlení je úzce spojeno s technickými činnostmi a jednáním 

v konkrétních technických situacích.  

„Technické myšlení bývá podle svého předmětu rozlišováno na technické 

konstrukční a technické funkční myšlení. Technické konstrukční myšlení je zaměřeno 

na přestavbu nebo zjednodušení již existujícího objektu nebo na vytvoření nového. 

Technické funkční myšlení je zaměřeno buď na pochopení pohybového nebo jiného 

působení v objektu nebo jeho modelu, nebo na totéž u více či méně abstraktních 

obrazových nebo písemných záznamů“ (  20, s. 8). 
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Při práci s elektrotechnickou stavebnicí žák sestavuje a zapojuje elektrický 

obvod a zároveň by měl umět pracovat s chybou. Chyba pro něj představuje problém, 

který musí vyřešit aktivním přemýšlením tím, že si klade následující otázky: 

• „Proč to vlastně nejde? – analýza situace, 

• Čím je to způsobeno? – analýza konfliktu, 

• Co mohu potřebovat? – analýza materiálu, 

• Co vlastně chci? – analýza cíle“ ( 17, s. 309). 

Při řešení problémů může žák využívat určité strategie či procedury,  

např. algoritmy nebo heuristiky ( 17, s. 339). Při řešení úloh pomocí algoritmů, tedy 

zapojováním podle předem daných schémat, žák může pracovat podle obecného 

schématu, které je možné aplikovat na více podobných úloh. Žákům tato strategie 

umožňuje rozvíjet osvojování si obecných metod řešení úkolů a tvořivost v případě,  

že algoritmus musí sami vytvořit. „Metody heuristické, nebo též metody samostatného 

řešení problémů, typické iniciativou žáků, kteří s minimální pomocí učitele a maximální 

samostatností řeší problémové úkoly a situace“ ( 22, s. 39). Elektrotechnické stavebnice 

jsou k takovýmto činnostem vhodné. 

Při práci s elektrotechnickými součástkami žák přemýšlí nad jejich 

abstraktními vlastnostmi a dává tak prostor vlastnímu abstraktnímu myšlení. Uvědomí 

si, že nepracuje se součástkami z důvodu jejich rozměru a tvaru, ale pro jejich 

elektrotechnické vlastnosti. Elektrické obvody lze řešit i pouze teoreticky díky 

abstraktním vlastnostem součástek. Elektrotechnické stavebnice umožňují abstraktní 

převést na názorné a pomáhají tak pochopit i abstraktní a rozvíjejí řadu myšlenkových 

operací. 

 

3.1.4  Pozornost žáků při výuce s elektrotechnickou stavebnicí 

 

Pozornost se velmi úzce váže k motivaci. Pokud učitel při výchovně 

vzdělávacím procesu neupoutá žákovu pozornost, nemůže si poté efektivně osvojovat 

nové poznatky. Základním znakem pozornosti je zaměřenost na objekt, na určitý 

podnět. Musí být výběrová, protože není možné zároveň vnímat všechny podněty.  
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Je funkcí vědomí a uplatňuje se především v uvědomělých, tedy kontrolovaných 

činnostech. Pro zautomatizované aktivity není tak důležitá ( 23, s. 1). 

Výchovně vzdělávací proces s využitím elektrotechnických stavebnic  

je pro žáky něčím novým oproti verbálnímu stylu vyučování. Vzniká zde jakýsi 

kontrast, a proto na sebe stavebnice poutají žákovu pozornost. Tato pozornost  

je vyvolána bezděčně poutavostí předmětu, tedy neúmyslně. Úmyslná pozornost  

se vyvíjí z pozornosti bezděčné, proto je neúmyslné zaujetí pro stavebnici pro výuku  

tak důležité. 

 

3.2  Rozvíjení žáků pomocí elektrotechnických stavebnic 

 

„Technická výchova je součástí všeobecného vzdělávání a jejím cílem  

je především vytváření vědomostí o technice (její výrobě, užití a likvidaci), základních 

uživatelských dovedností při činnosti s technikou, správných postojů k ní, ale podílí  

se výraznou měrou i na profesní orientaci žáků. Svým zaměřením technická výchova 

umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků 

potřebných v dalším vzdělávání, pracovním i běžném životě a formuje osobnost žáka 

rozvíjením kladných vlastností, motorických i tvořivých schopností a dovedností“  

( 24, s. 1). 

 

3.2.1  Rozvoj vědomostí 

 

„Termín vědomosti označuje soustavy představ a pojmů, které si žák osvojil. 

Jsou více nebo méně adekvátním poznáním skutečnosti“ ( 13, s. 208). 

Práce s elektrotechnickou stavebnicí vyžaduje jisté vědomosti. Jedná se  

např. o to, že žák musí znát funkce jednotlivých elektrotechnických součástek, vědět, 

jak se bude obvod chovat po zařazení konkrétních součástek, jaké nástroje a pomůcky 

využije při montáži a demontáži elektrického obvodu atp. Elektrotechnická stavebnice 

umožňuje poznatky objevovat pomocí konstruování a ne je pouze přejímat. Žák si tak 

osvojí trvalé vědomosti, které může využít v dalším vzdělávání nebo v běžném životě.  
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„V ědomosti jsou jedním z výsledků lidského učení. Právě tak platí,  

že vědomosti jsou výsledkem žákova poznávání, jeho vnímání, myšlení, praktického 

experimentování, řešení problémů a zdolávání překážek“ ( 13, s. 208). Z uvedeného 

vyplývá, že elektrotechnické stavebnice mají ve výuce významnou roli. 

 

3.2.2  Rozvoj dovedností 

 

J. Skalková ( 5, s. 166) chápe dovednosti jako „učením získané dispozice 

(pohotovost) ke správnému, přesnému, rychlému a úspornému vykonávání určitých 

činností“. Není cílem, aby žák pouze reprodukoval osvojené vědomosti, ale je potřeba, 

aby se naučil vědomosti používat a vykonávat pracovní činnosti. Elektrotechnické 

stavebnice podporují rozvoj zejména dovednosti číst a vyvářet elektrotechnické 

dokumentace, schémata a náčrty, dovednosti konstrukční a technologicko-organizační, 

dovednosti kontrolovat zapojené obvody a postupy, dovednosti zjišťovat závady a jejich 

příčiny a navrhovat opatření k jejich odstranění.  

Dovednosti je možné dělit na senzomotorické a intelektuální ( 25, s. 77). 

Senzomotorické učení „představuje motorické učení, přesnost a vzájemnou koordinaci 

pohybů. Jeho produktem jsou motorické návyky, senzomotorické dovednosti.  

Je založeno na cviku, tréninku, který je doprovázen a korigován verbálními pokyny, 

probíhá podle určitého plánu a důležitá je při něm zpětná vazba“ ( 25, s. 100). 

Zapojováním elektrického obvodu pomocí elektrotechnické stavebnice  

se senzomotorické dovednosti projevují v manuálních činnostech. Žák musí uchopit 

součástku, zapojit jí do obvodu, manipulovat s měřicími přístroji, atd. To všechno jsou 

činnosti podporující senzomotorické dovednosti. „V úkonech intelektuálních převažuje 

rozumová činnost, jsou to vědomosti, které je člověk schopen nejen opakovat,  

ale i prakticky použít. Patří sem například: přečtení a porozumění nákresu, 

technologickému postupu a volba vlastního pracovního postupu“ ( 26, s. 10). Rozumové 

dovednosti překonávají mechanické a bezmyšlenkovité činnosti s elektrotechnickými 

stavebnicemi a umožňují správné, rychlé a cílené zapojování elektrických obvodů 

s využitím všech poznatků. Při činnostech s elektrotechnickými stavebnicemi se obě 

složky dovedností doplňují a překrývají.  
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3.3  Rozvoj technické tvořivosti 

 

Tvořivost je „schopnost pohotově nacházet nové způsoby, jak přistupovat  

k řešení problémů a uspořádávat látku“ ( 27, s. 132). Rozvíjení tvořivosti pomocí 

elektrotechnické stavebnice má v rukou učitel. Záleží na jeho způsobu vedení žáků 

k využívání stavebnic. „Vysoce tvořivý žák má tendenci zařazovat novou informaci  

do sítě pojmů obecnější a abstraktnější povahy, má vybudovaný kognitivní systém,  

je schopný srovnávat, dedukovat. Nízce tvořivý typ má tendenci přiřazovat novou 

informaci hierarchicky rovnocenným informacím, nedokáže kategorizovat, dedukovat, 

najít shrnující pojem, neumí postihnout vztahy“ ( 28, s. 22). Pro tvořivé myšlení  

je důležitá symbolická názornost. Při ní se věc nebo jev zobrazuje symbolicky, znakově, 

graficky, díky čemuž může žák využít vlastní představivost a fantazii. Elektrotechnické 

stavebnice nabízejí mnoho příležitostí, jak rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků především 

díky variabilnosti realizovaných obvodů.  

 

3.4  Technický experiment ve výuce 

 

„Technický experiment je významnou součástí poznávacího procesu.  

Ve školských podmínkách je účelné hovořit o výukovém technickém experimentu.  

Jde vlastně o realizaci heuristické metody expozice nových poznatků prostřednictvím 

promyšleného postupu zkoumání, pozorování, měření a vyhodnocování pozorovaných 

nebo jinak smyslově (subjektivně) vnímaných tedy i exaktně, tj. měřením (objektivně) 

zjištěných realit s cílem získat novou informaci o daném jevu, materiálu apod.“  

( 29, s. 30). 

Experiment rozvíjí samostatnou a kreativní činnost žáků a logické myšlení. 

Rozvíjí u nich pozitivní a realistické postoje k technice. Žáci získají vědecko-technické 

představy o zkoumaném objektu. Experiment umožňuje odhalování fyzikálních 

zákonitostí, správný vztah k technicko-hospodářským prostředkům a rozvíjí 

i vyjadřovací schopnosti žáků ( 30, s. 122). 

Při experimentování s elektrotechnickou stavebnicí musí žák uplatnit praktické 

dovednosti a návyky. Nestačí mu jen osvojené vědomosti. Činnosti, které žák provádí, 
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jsou např. analyzování zadání a požadavků na funkci obvodu, výběr součástek, 

vytvoření technické dokumentace, praktická realizace elektrického obvodu, atd.  

 

3.5  Výchova k volbě povolání a zájmové činnosti žáků 

 

Práce s elektrotechnickou stavebnicí umožňuje modelování skutečné práce 

v zaměstnání a tím přispívá k poznání povolání elektrotechnického směru. Žák má tudíž 

možnost prostřednictvím činností se stavebnicí vytvořit si přibližnou představu  

o příslušném povolání.  

Učitel též ovlivňuje volný čas žáků v době mimo vyučování a vede je k jeho 

racionálnímu využívání. Také u nich rozvíjí specifické zájmy a schopnosti. „Zájmová 

pracovní a technická tvořivost a aktivita vůbec, přestože není povinná a účastní se jí jen 

část mládeže, může výrazně přispět k rozvoji ušlechtilých zájmů mladých lidí, 

podporuje talenty, nabízí dětem a mládeži možnost ušlechtilého trávení volného času, 

nabízí mládeži radost z tvořivé práce, konstruování, učí technicky myslet a tvořit“  

( 31, s. 125). 

 

3.6  Elektrotechnická dokumentace 

 

Elektrotechnická dokumentace je prostředkem „sdělování výsledku určité 

činnosti širokému okruhu pracovníků vývoje, výzkumu, projekce a konstrukce, výroby, 

užití včetně řadových uživatelů elektrických zařízení. Spojovacími články umožňujícími 

její pochopení tomuto širokému okruhu pracovníků jsou dohodnuté značky, označení, 

popisy, pravidla pro používání, tvorbu a kreslení schémat a odborná terminologie 

obsažená v normách“ ( 32, s. 2). 

V technické dokumentaci se ke komunikaci používá schematických značek, 

které umožňují snadno, rychle jednoduše a přehledně zachytit technickou realitu. 

Obrázek 9 ( 15, příloha č. 7) znázorňuje, že elektrický obvod nebo součástku je možné 

zachytit pomocí fotografie, nákresu, schematických značek nebo slovním popisem. 

Nejjednodušší způsob je pomocí schematických značek, jelikož je tím zaručena 

jednoznačnost technickými normami.  
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Ve výuce je možné realizovat jednoduché elektrické obvody bez technické 

dokumentace. V praxi to běžné není. Nejprve je nutné vytvořit projekt s dokumentací. 

Obvody jsou nejprve realizovány myšlenkově a zachycovány pomocí technického 

kreslení v podobě elektrotechnických schémat. Na základě technické dokumentace  

je možné sestavit elektrický obvod s použitím reálných součástek.  

Práce s elektrotechnickými stavebnicemi a elektrotechnickou dokumentací 

rozvíjí u žáků abstraktní myšlení. Pro výukové účely se nejčastěji využívají montážní  

a funkční schémata ( 33, s. 74). 

 

 

Obrázek 9: Míra abstrakce u elektrotechnických součástek v elektrotechnické praxi 
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4  Základní pojmy z oblasti elektrotechnických stavebnic 

 

Elektrotechnika je „vědní obor zabývající se účinky elektrického proudu 

v různých materiálech a v různém prostředí, přičemž nezkoumá příčiny existence 

elektrického proudu. Hledá vztahy mezi elektrickým proudem a napětím na různých 

pasivních vodivých prvcích, na polovodičových součástkách a na vodičích 

v magnetickém poli. Z těchto vztahů odvozuje výkonové dimenzování součástí 

elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Dělí se na silnoproudou a slaboproudou 

elektrotechniku“ ( 34, s. 293). 

Elektronika  je „oblast vědy a techniky, která se zabývá studiem a využitím 

projevů elektrické vodivosti ve vakuu, plynech a v pevných látkách, v širším pojetí  

i ve vodičích a v kapalinách. Obvykle se dělí do tří základních oblastí: 

• teoretická (fyzikální) elektronika – zabývá se vlastnostmi a pohybem 

elektricky nabitých částic hmoty ve výše uvedených prostředcích, 

• technická elektronika – zabývá se teorií a praxí součástek, které ke své 

funkci využívají fyzikálních jevů pohybu nosičů elektrického náboje  

ve vakuu (vakuové elektronky, obrazovky), v plynech (výbojky) nebo 

polovodičích (tranzistory všeho druhu a další typy polovodičových 

součástek), 

• aplikovaná elektronika – zabývá se elektronickými obvody“ ( 34, s. 285). 

Soustavou se rozumí „jednotné, účelné uspořádání“ ( 35, s. 358). Představuje 

soubor nebo systém. 

Stavebnice je podle slovníku sada předmětů určených k sestavování, případně 

spojování do určitých celků a k jejich demontáži ( 36, s. 111). 

Elektrotechnickou stavebnicí se rozumí „taková soustava nosných prvků, 

funkčních prvků a funkčních částí, určených k jednorázovému nebo opakovanému 

sestavení různého počtu obvodů, který je jako celek určena svými didaktickými  

a technickými parametry“ ( 37, s. 10). 

Elektrický  proud je „uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje 

(elektrony, ionty, kvazičástice)“ ( 34, s. 252). 
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Zařízení je „dohodnutý název pro výrobek, instanci, elektrickou stanici, 

stavbu, síť apod.“ ( 37, s. 10). 

Funkční prvek je „část elektrického obvodu schopná vykonávat některou‚ 

ze základních elektrických funkcí (např. vinutí motoru, cívka relé, kontakt stykače, 

svorka)“ ( 37, s. 11). 

Funkční jednotkou se rozumí „součást zařízení, která má samostatnou 

značku, jakož i určitý funkční význam a nemá smysl ji dělit na části mající samostatný 

funkční účel“ ( 37, s. 11).  

Funkční celek je „souhrn funkčních jednotek, které splňují v zařízení určitou 

funkci a nemusí tvořit konstrukční celek“ ( 37, s. 11). 

Funkční blok je „souhrn funkčních jednotek tvořících konstrukční celek, 

který má přesně stanovený funkční účel (např. zesilovač)“ (  37, s. 11). 

Funkční část je „funkční jednotka, funkční celek nebo souhrn funkčních 

jednotek, které mají v zařízení přesně stanovený funkční účel a mohou i nemusí tvořit 

konstrukční celek“ ( 37, s. 11). 

Zapojovací jednotka je „funkční jednotka nebo funkční blok, vytvářející 

prostřednictvím nosných prvků samostatný konstrukční celek unifikovaného 

charakteru“ ( 37, s. 11). 

Modul je „relativně samostatný, ucelený, kompaktní soubor nebo sdružení 

nějakých elementů, a to takového souboru, který funguje jako relativně samostatná 

funkční složka nějaké větší, vyšší jednotky či celku“ ( 37, s. 11).  

Nosný prvek je „část stavebnice určená především pro přenos statických sil 

(např. různé šrouby a rozpěrky v zapojovacích jednotkách, destičky plošných spojů, 

společné konstrukční elementy)“ ( 37, s. 12). 

Díl je libovolné seskupení obsahující jeden nebo více nosných prvků,  

či/a zároveň jednu nebo více funkčních jednotek ( 37, s. 12). 

Schematická značka je „grafický symbol k označení prvků obvodů  

ve schématech elektrického zapojení. Schematické značky jsou normalizované symboly 

součástek, strojů, přístrojů a zařízení používaných při realizaci elektrických obvodů. 

Mají přednostně označovat funkce prvků, které reprezentují, ale nedávají informaci  

o jejich konstrukčním a technologickém provedení“ ( 13, s. 12). 
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Elektrotechnické schéma je „grafický podklad, na kterém jsou značkami 

znázorněny elektrické funkční části zařízení a spojení mezi nimi“ ( 37, s. 11). 

Přehledové schéma „znázorňuje hlavní části zařízení, jejich účel a vzájemné 

spojení (např. přehledové schéma energetické sítě)“ (  37, s. 12). 

Funkční schéma „objasňuje určité pochody, jež probíhají v jednotlivých 

funkčních částech zařízení, případně v celém zařízení. Jeho struktura musí jednoznačně 

vyjádřit sled zobrazených procesů (např. schéma regulačního obvodu)“ ( 37, s. 12). 

Obvodové schéma „obsahuje všechny funkční jednotky a spoje mezi nimi  

a dává podrobnou představu o činnosti zařízení (např. schéma obvodu s tranzistorem)“ 

( 37, s. 12). 

Situační schéma „zobrazuje rozmístění jednotlivých částí (kupř. zapojovacích 

jednotek) zařízení a případně také elektrických spojů“ (  37, s. 12). 

Prolis je „slepý otvor libovolného tvaru, jehož existence je patrná při pohledu 

na těleso z různých stran“ ( 37, s. 12-13). 

Zahloubení je „slepý otvor libovolného tvaru, jehož existence je patrná pouze 

při pohledu na těleso z jedné strany“ ( 37, s. 13). 
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5  Vývoj elektrotechnických stavebnic 

 

Vývojem elektrotechnických stavebnic se ve své práci zabývá J. Dostál  

( 15, s. 16–19). Uvádí, že různé pomůcky pro výuku učiva se na středních odborných 

školách a vysokých školách používaly již před padesáti lety. Vývoj elektrotechnických 

stavebnic do dnešní podoby souvisí s počátky technické výchovy v základním školství  

a je určován možnostmi technického řešení a požadavky výuky. Nejprve se upravovaly 

a vylepšovaly elektrofyzikální stavebnice a postupně se vyráběly stavebnice nové, které 

odpovídaly požadavkům a podmínkám tehdejší výuky technických předmětů. 

Zahraniční elektrofyzikální stavebnice (Elektrik I , Norsted I a II, 

Elektrokonstruktor ) byly v našich podmínkách nejprve testovány a ověřovány.  

Po důkladné analýze zjištěných příčin důvodu nevyhovění v našem školství byly 

konstruovány nové elektrofyzikální stavebnice odpovídající aktuálním požadavkům. 

Na počátku vzniku elektrotechnických stavebnic se učitelé sami snažili vyrobit 

vlastní stavebnice. Byly to však izolované pokusy. V sedmdesátých letech národní 

podnik Komenium centrálně distribuuje do škol dokončované stavebnice Elektřina 

demonstrační (1972), Základy elektrotechniky (1974) a Třífázový proud (1974). 

Stavebnice Základy elektrotechniky (1975) navazuje na předchozí. Všechny tyto 

stavebnice jsou stále ještě elektrofyzikální, i když se využívaly také v technických 

předmětech.  

V osmdesátých letech se postupně začínají objevovat odborné časopisy,  

ve kterých se pojednává o obecných otázkách elektrotechnických stavebnic ve výuce. 

Dále se začíná přispívat do sborníků z vědecko-technických konferencí. 

Elektrotechnické stavebnice se již vyrábí s ohledem na teoretické základy a následně 

jsou ověřovány ve výuce. Významným krokem v konstruování elektrotechnických 

stavebnic je od O. Jandy Stavebnice pro technické práce a základy techniky  

v 8. roč. ZŠ, kterou v roce 1983 vyvíjí pro národní podnik Komenium. Výrobcem byl 

Chemoplast, v. d., Brno. Na tuto stavebnici navazuje Elektrotechnická stavebnice  

Z 3/III . Souběžně vzniká např. Souprava pro elektřinu, Minilogik 1, 2 a 3, 

Elektronik I , Elektronická stavebnice, Mladý elektronik ME 7000,  
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Merkur 102 Elektro , Kyber 1, Stavebnice logických obvodů, Elektromontážní 

souprava, MEZ Elektronik 01  a MEZ elektronik 02  a další.  

V této době se studovaly a využívaly i zahraniční stavebnice. Byla mezi nimi 

např. německá Elektrotechnology, maďarská Elektronická minilaborato ř, 

jugoslávská KIT computer electronics, sovětská Radiokonstruktér , polská Sestava 

k montáži elektrických obvodů s motorkem, britská Elektronická stavebnice 

UNILAB , americká Elektronická stavebnice NIDA a další. O stavebnicích 

dostupných v tehdejším Československu šíře pojednávají statě D. Nováka a R. Hnilici 

( 38, s. 268) a F. Mošny a D. Nováka ( 39, s. 37-44). 

Po zániku národního podniku Komenium přestávají být elektrotechnické 

stavebnice centrálně distribuovány do škol. Po roce 1989 dochází k reformě školství. 

Školy se stávají autonomnější a jsou zodpovědné za nákup nových učebních pomůcek. 

V této době dobře vybavené školy nepotřebují obnovovat a doplňovat stav 

elektrotechnických stavebnic. Výrobci nacházejí klientelu jinde. A to mezi lidmi, kteří 

se stavebnicemi pracují ve svém volném čase. Pro volnočasové aktivity jsou dováženy 

stavebnice ze zahraničí, ale i u nás se začínají vyrábět. Mezi české elektrotechnické 

stavebnice patří Voltík I , II  a III  a také Elektromerkur E1 a E2.  

První česká monografie o elektrotechnických stavebnicích v technické 

výchově od D. Nováka ( 37) byla vydaná v roce 1997. Je tedy zřejmé, že v této době 

dochází k dalšímu vývoji v oblasti teorie elektrotechnických stavebnic. V roce 2003  

M. Havelka a Č. Serafín ( 40) vydávají publikaci o konstrukčních a elektrotechnických 

stavebnicích ve výuce obecně technického předmětu. V současnosti se teorií 

elektrotechnických stavebnic zabývá pracoviště Katedry technické a informační 

výchovy Pedagogické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

V zahraničí se se stavebnicemi můžeme setkat dříve nežli u nás. Pružinová 

elektronická stavebnice Mechtronics set byla v Anglii vyvinuta již v roce 1960. Další 

zahraniční elektrotechnickou stavebnicí z roku 1965 je Fischertechnik. V zahraničí  

se objevuje dříve i teorie elektrotechnických stavebnic. Konkrétně B. Sachs a H. Fies 

( 41) ve své publikaci uvádějí všechny typy stavebnic užívaných ve výuce technické 

výchovy. 
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6  Kategorizace elektrotechnických stavebnic 

 

Vzhledem k neustálému vývoji elektrotechnických stavebnic a jejich 

využívání v různých typech vzdělávání je možné vytvořit jejich ucelenou klasifikaci. 

Kategorizaci lze provést po zvolení kritérií, která umožní elektrotechnické stavebnice 

třídit. Tříděním elektrotechnických stavebnic se ve své publikaci zabývá J. Dostál ( 15, 

s. 39–43) i F. Mošna a D. Novák ( 42, s. 101–107). 

 

6.1  Kategorizace podle způsobu využití ve výuce 

 

Elektrotechnické stavebnice, které se používají ve školní praxi, se podle 

způsobu využití dělí na žákovské a demonstrační.  

Žákovské elektrotechnické stavebnice jsou využívány pro samostatnou práci 

žáků. Umožňují nácvik jemné i hrubé motoriky, rozvíjejí logické myšlení, žáci  

se s jejich pomocí učí řešit problémové úlohy, převádět obvodová schémata na situační 

a v neposlední řadě umožňují spojení schematické značky s reálnou součástkou, čímž 

pro žáky elektrotechnika získává jiný, reálnější charakter. Vzhledem k jejich využití  

je žádoucí zajistit maximální odolnost proti poškození jak mechanického,  

tak elektrického charakteru. 

Demonstrační elektrotechnické stavebnice jsou uzpůsobeny pro demonstraci 

zapojovaných obvodů vyučujícím. Požadavkem na ně je především přehlednost  

a samozřejmě i dobrá viditelnost jednotlivých prvků pro všechny žáky. Tyto stavebnice 

by měly být stejného typu, jako mají žáci. Jejich využití ve výuce je velmi přínosné.  

 

6.2  Kategorizace podle typu uživatele 

 

Podle typu uživatele rozlišujeme elektrotechnické stavebnice pro začátečníky, 

kterým slouží „stavebnice pro prvotní seznámení s elektrotechnickou problematikou  

a získání základních dovedností“ ( 37, s. 15), pro pokročilé, kteří stavebnici využijí  

k „rozšíření stávajících vědomostí a dovedností, jakož i získání základních návyků“  

( 37, s. 15) a pro velmi pokročilé, jimž „stavebnice maximálně rozšíří vědomosti, 
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dovednosti a návyky, které jsou ohraničené jen mezemi didaktických a technických 

parametrů stavebnic“ ( 37, s. 15). 

 

6.3  Kategorizace podle úrovně vzdělávání  

 

Využití elektrotechnických stavebnic je možné na různých úrovních 

vzdělávání, proto existují stavebnice pro základní, středoškolské a vysokoškolské 

vzdělávání.  

 

6.4  Kategorizace podle oblasti aplikace 

 

Elektrotechnické stavebnice vzhledem k jejich možnostem využití je možné 

členit na stavebnice pro obecně technické vzdělávání, volný čas a pro profesní 

vzdělávání.  

 

6.5  Kategorizace podle počtu oblastí, pro něž jsou určeny 

 

Elektrotechnické stavebnice mohou být zaměřeny pouze na jednu oblast 

elektrotechniky, nebo jsou využitelné pro více oblastí současně. Proto rozlišujeme 

stavebnice monotematické a polytematické.  

 

6.6  Kategorizace podle zaměření elektrotechniky 

 

Elektrotechnika je stále rozvíjející se a vnitřně členitý obor. Z tohoto důvodu 

je možné elektrotechnické stavebnice kategorizovat podle jednotlivých zaměření  

pro obecnou elektrotechniku, elektroinstalace, měřicí a regulační techniku, 

telekomunikační techniku, pro výrobu a rozvod elektrické energie, pro digitální  

a mikroprocesorovou techniku, elektrické stoje, automobilovou techniku, 

výkonovou elektroniku a pro jiné zaměření.  
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6.7  Kategorizace podle výrobce 

 

Elektrotechnické stavebnice jsou převážně vyráběné firmami profesionálně. 

Takovéto stavebnice jsou kvalitně zpracované, ale vzhledem k současnému školství 

cenově nepřijatelné. Proto některé školy či vyučující řeší tuto situaci amatérskou 

výrobou stavebnic. 

 

6.8  Kategorizace podle umístění součástek 

 

Umístění součástek u elektrotechnických stavebnic má velký vliv na jejich 

didaktické uplatnění. Součástky je možné pevně namontovat na základní nosnou 

desku, umístit je na nosné štítky či zapojovat volné součástky do propojovacích 

polí.  

 

6.9  Kategorizace podle typu spojů mezi prvky 

 

Spoje mezi zapojovacími jednotkami významně ovlivňují technické  

i didaktické parametry elektrotechnických stavebnic. Způsob provedení spojů má vliv 

na jejich kvalitu, která se dále odráží ve vnitřní motivaci žáků. Elektrotechnické 

stavebnice je možné rozdělit na ty, které mají nerozebíratelné spoje a ty, které 

využívají rozebíratelné spoje, jež můžeme dále členit na stavebnice s magnetickými, 

ovíjenými, pružinovými, šroubovitými a zásuvkovými spoji. 

 

6.10  Kategorizace podle reálnosti sestavování obvodů a součástek 

 

Z hlediska reálnosti sestavovaných obvodů lze elektrotechnické stavebnice 

členit podle toho, zda se pro elektrický obvod používají reálné součástky, případně zda 

je simulován prostřednictvím počítače. Kombinace obou způsobů, tedy fyzické 

elektrotechnické stavebnice propojené s počítačem, který slouží např. k vyhodnocení 

údajů, je pro žáky velmi přínosné.  
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7  Hlavní směry v konstruování elektrotechnických stavebnic 

 

Elektrotechnické stavebnice se během vývoje konstruovaly různými způsoby. 

Elektrotechnika se velmi rychle vyvíjí a i na konstrukční směry mají vliv nové trendy  

a tendence. Dle J. Peciny ( 43, s. 5–7) existuje pět hlavních konstrukčních směrů 

elektrotechnických stavebnic. 

 

7.1  Stacionární součástkový soubor 

 

„Tento směr je charakteristický pevným umístěním elektrotechnických 

součástek na společné základové desce. Součástky jsou vhodně mechanicky připevněny 

a jejich vývody jsou vodivě připojeny ke kontaktům různého provedení. Součástky 

mohou být umístěny shora nebo zespodu“ ( 43, s. 5). V případě, že jsou součástky 

umístěné zespodu a je-li základová deska z neprůhledného materiálu, je nutné  

do blízkosti kontaktů z vrchní strany doplnit jejich schematické značky. Součástky 

umístěné shora není nutné doplňovat schematickými značkami. Zde záleží jen  

na uvážení výrobce. Pokud bychom se na umístění součástek a jejich doplnění  

o schematické značky podívali z didaktického hlediska, je jistě vhodnější jejich 

umístění na horní straně základové desky včetně schematické značky. Žáci takto 

vnímají vztah reálné součástky s jejím schematickým znázorněním. Provedení kontaktů 

se u tohoto směru liší. Způsob jejich realizace má vliv na kvalitu celé elektrotechnické 

stavebnice. U tohoto směru se můžeme setkat se zásuvnými, pružinovými, kolíčkovými 

a jinými kontakty. Základová deska bývá umístěna v krabici nebo kufříku.  

Při zapojování elektrického obvodu žáci vodiči propojují pomocí 

uzpůsobených kontaktů jednotlivé součástky. Jelikož se jedná o stacionární rozmístění 

součástek, je realizace elektrických obvodů pro žáky náročná. Z didaktického hlediska 

tento směr není vhodný. Při sestavování obvodu vždy nastane situace, kdy se jednotlivé 

vodiče kříží. V případě složitějšího obvodu je náročná identifikace poruchy z důvodu 

velkého množství křížících se vodičů. Další nevýhodou pro didaktické uplatnění je fakt, 

že nepotřebné součástky nelze odstranit. Takto konstruované elektrotechnické 

stavebnice jsou blízké technické praxi a jejich cena je příznivá a proto nacházejí 
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uplatnění především při volnočasových aktivitách žáků. Stavebnice konstruované 

v tomto směru mají jednu nespornou výhodu, kterou je úklid stavebnice. Žáci tento 

způsob konstrukce upřednostňují, protože jen sklidí použité vodiče a následně mohou 

stavebnici odnést na určené místo, jelikož ze strany učitele není potřeba kontrolovat, 

zda jsou přítomny všechny součástky ( 37, s. 44). 

 

7.2  Součástky na zapojovacích jednotkách 

 

Tento směr se vyznačuje součástkami připevněnými na nosných destičkách, 

štítcích či modulech. Tím je zajištěna jejich mobilita. Součástky umístěné  

na zapojovacích jednotkách odstraňují nedostatky jejich pevného uchycení na základové 

desce. Proto jsou stavebnice konstruované v tomto směru vhodné pro školské účely. 

Žáci z celkového souboru součástek využijí jen ty, které jsou pro konkrétní obvod 

potřebné. Ostatní mohou zůstat v krabici či kufříku. Nezabírají tak na pracovní ploše 

místo a také nerozptylují žákovu pozornost. Jelikož jsou součástky na samostatných 

jednotkách, je možné je volně umístit na pracovní plochu. Není tedy nutné být vázán 

konkrétní polohou součástky. Druhou možností je mechanické vymezení polohy 

součástky formou prolisů na desce či pravidelně rozmístěných zásuvkových kontaktů. 

Elektrické propojení lze realizovat pomocí vodičů mezi jednotlivými zapojovacími 

jednotkami nebo se kontakty zasouvají do předem stabilně propojených zásuvek 

v zapojovacím panelu. U tohoto směru se můžeme setkat se zásuvkovými, pružinovými 

či šroubovými kontakty.  

Z didaktického hlediska je výhodné, že sestavené obvody jsou přehledné  

a případná identifikace poruchy je velmi rychlá a snadná. Úklid stavebnice 

zkonstruované v tomto směru bývá náročnější jak pro žáky, tak i učitele. Je to z důvodu 

existence mobilních zapojovacích jednotek, které se musí opatrně uložit zpět na místo, 

nejčastěji do krabice či boxu. Učitel následně kontroluje, zda žádná z nosných destiček 

nechybí či není vizuálně poškozena ( 37, s. 44). 

Výroba stavebnice konstruované v tomto směru je náročnější. To se odráží  

na výsledné prodejní ceně.  
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7.3  Propojovací pole 

 

Smyslem tohoto směru je důraz na bezprostřední manipulaci se součástkami 

tak, aby se činnosti žáků maximálně blížily praxi. Součástky nejsou uchyceny  

na nosných štítcích či základových deskách a primárně se navzájem nepropojují vodiči. 

K propojení součástek se využívají jejich vývody a provádí se pomocí propojovacích 

polí. Propojovací pole má určité množství nahusto rozprostřených a vhodně 

propojených zásuvkových kontaktů, do kterých se přímo zasouvají vývody součástek. 

Vodiče se používají jako propojovací články a jen v některých případech.  

 

7.4  Pájené spoje 

 

Stavebnice konstruované v tomto směru jsou velmi blízké elektrotechnické 

praxi. Pro sestavení určitého obvodu se vyberou konkrétní součástky, které se osazují  

na výrobcem připravenou desku plošného spoje, čímž je zajištěno vodivé propojení 

mezi nimi. Následně se k desce pájejí. Připájením součástek se spoje stávají 

nerozebíratelné. Z tohoto důvodu je zřejmá jistá omezenost ve využívání tohoto typu 

stavebnic při nácviku zapojování. Jedná se o jednorázový výrobek pro určitý účel. Žáci 

základních škol ještě plně neovládají pájení součástek na desku plošného spoje, proto 

může dojít k jejich zničení. Práce se stavebnicí zkonstruované v tomto směru  

je vyvrcholením činnosti s elektrotechnickými stavebnicemi. 

 

7.5  Simulace pomocí počítače 

 

Jedná o směr, ve kterém jsou podle nových trendů tradiční elektrotechnické 

stavebnice s reálnými součástkami nahrazeny počítačovými programy, které simulují 

činnosti spojené s elektrotechnickými stavebnicemi. Jedná se například o výběr 

součástek, jejich vzájemné propojení a následné oživení obvodu. V dnešní době jsou 

počítače a programy na takové úrovni, že umožňují omezit využití klasických 

elektrotechnických stavebnic ve výuce a nahradit je výkonným počítačem s vhodným 

programem. Elektrotechnické laboratoře umožňují v simulované podobě realizovat 
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jednotlivé elektrické obvody a studovat u nich všechny jevy a zákonitosti. Součástková 

základna je dostatečně široká, obsahuje i různé multimetry či osciloskopy, čímž  

je umožněna realizace i složitých elektrických obvodů. Výhodou těchto laboratoří je 

jejich cena. Avšak z didaktického hlediska její využití ve výuce vhodné není. Žáci totiž 

v programu manipulují jen se zobrazením součástek, čímž si nevytváří spojení mezi 

reálnými součástkami a jejich schematickými značkami tak, jako při použití klasické 

elektrotechnické stavebnice. Ta jim totiž dovolí více přiblížit a pochopit skutečný svět 

elektrotechniky. Díky ní je možné si součástky vzít do ruky, prozkoumat je pomocí 

několika smyslů (hmatem a zrakem), potěžkat je a porovnat s jinými. To počítačový 

program neumožňuje. Žáci jsou o tuto cennou zkušenost ochuzeni a musí si vystačit 

pouze se schematickou značkou, případně s obrázkem, který má danou součástku 

znázorňovat. Otázkou je, v jaké míře tyto obrázky odpovídají skutečnosti a zda žáci 

následně dovedou toto vyobrazení přiřadit k reálné součástce.  
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8  Elektrotechnické stavebnice ve školní praxi  

a volnočasových aktivitách 

 

Ve školách i při volnočasových aktivitách žáků jsou využívány různé typy 

elektrotechnických stavebnic, které ve své publikaci uvádí G. Štěpánová ( 44, s. 77–90), 

D. Novák ( 37, s. 23-30) a J. Dostál ( 15, s. 44–50). Níže je uveden detailní popis 

několika stavebnic významných pro použití ve školní výuce a také informativní 

seznámení s dalšími typy stavebnic, jejichž využití připadá v úvahu buď ve školní praxi, 

nebo při zájmové činnosti žáků. 

 

8.1  Souprava pro elektřinu 

 

Jedná se o víceúčelovou monotematickou žákovskou stavebnici s otevřeným 

systémem zapojovacích jednotek. Souprava pro elektřinu umožňuje získat základní 

elementární poznatky na základě práce se základním elektrickým obvodem. Zapojovací 

jednotky jsou mobilní, tvořené pouze dvojpóly a realizované s jedinou funkční 

jednotkou. Umisťují se do základní plastové desky s prolisy. Elektrickou vodivost 

zajišťují šroubové spoje. Stavebnice obsahuje pružné spojovací vodiče s nalisovanými 

koncovkami ve tvaru písmene U, které jsou na obou koncích. Dále jsou v příslušenství 

díly pro ověření vodivosti, jako je např. hřebík, zinkový drát, tuha, dřevěná tyčinka, 

plastová trubička, skleněná tyčinka a maticový klíč. Stavebnici je možné využít  

ve čtvrté třídě základní školy v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce  

při realizaci tematického okruhu Konstrukční činnosti, jelikož je určena pro začátečníky 

( 11, s. 81.). Ke stavebnici jsou dodávány předlohy 32 elektrických obvodů (např. obvod 

pro ověřování elektrické vodivosti různých látek, různě kombinovaná obvodová 

uspořádání žárovek, tlačítek a elektromotorku) na plastových listech. Autorem této 

stavebnice je J. Hofman a vyrábělo jí PV ZD Libuň – ZD Sedmihorky. 

Mezi výhody této stavebnice patří především kvalitně zpracované předlohy  

na plastových listech, které respektují didaktické zásady soustavnosti, postupnosti  

a přiměřenosti. Ke stavebnici je vhodné použít učebnici ( 45) a metodickou příručku  

pro učitele ( 46). Stavebnice je odolná nekvalifikovaným zásahům. Díky své konstrukci 
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umožňuje snadnou výměnu poškozených součástek. Zapojené obvody jsou přehledné  

a použité součástky mají technické parametry odpovídající době konstrukčního vzniku 

stavebnice. Všechny použité funkční prvky a funkční jednotky jsou viditelné, čímž se 

podporuje didaktická zásada názornosti a dochází k fixaci vazby mezi schematickou 

značkou a reálnou součástkou. 

Jako nevýhodu lze uvést fakt, že šrouby spojů na destičkách se často uvolňují. 

Z didaktického hlediska není vhodné uchycení stejnosměrného motorku k destičce.  

Osa motorku by totiž měla být kolmá ke společnému konstrukčnímu elementu, aby bylo 

možné lépe demonstrovat otáčky hřídele.  

 

8.2  Elektrotechnická stavebnice Z 3/III 

 

Výrobcem této elektrotechnické stavebnice (obrázek 10) byl  

Chemoplast, v.d., Brno. Jedná se o víceúčelovou žákovskou stavebnici, která má 

otevřený systém 26 mobilních zapojovacích destiček ve dvou velikostech uložených 

v plastové krabici. Destičky jsou tvořeny dvojpóly, trojpóly a čtyřpóly. Součástky jsou 

umístěny na zapojovacích jednotkách a doplněny schematickými značkami. Stavebnice 

je určena pro začátečníky. Destičky se součástkami se umisťují na plastovou desku 

s prolisy a jejich propojení umožňují šroubové spoje, k jejichž dotahování je zapotřebí 

použít klíč, který je součástí balení. Stavebnice je doplněna doprovodným textem, 

 ve kterém je u každého pokusu jeho název, použité součástky, stručný pracovní postup 

k sestavení obvodu a jeho schematický nárys. Stavebnici je vhodné využít zejména 

v pátém až šestém ročníku základní školy v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět 

práce při realizaci tematického okruhu Konstrukční činnosti (1. stupeň ZŠ) a Design  

a konstruování (2. stupeň ZŠ) ( 11, s. 81) i v zájmových kroužcích.  

Výhodou této stavebnice je především kvalitně zpracovaný návod od O. Jandy 

( 47) respektující didaktické zásady soustavnosti, postupnosti a přiměřenosti. Doplňují  

jí učebnice ( 48,  49) i metodická příručka pro učitele ( 50). Její plastový obal  

je promyšleně tvarovaný. Stavebnice je odolná nekvalifikovaným zásahům, zapojené 

obvody jsou přehledné a použité součástky mají technické parametry odpovídající době 

konstrukčního vzniku stavebnice. V případě potřeby individuálního doplnění uživatelem 
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jsou k dispozici prázdné destičky, které to umožňují. Destičky obsahují kromě běžných 

žárovkových objímek též bajonetové objímky a úchytky pro sufitové žárovky. Souprava 

obsahuje také zapojovací destičku se svítivkou a s ověřovací figurkou. Díky své 

konstrukci umožňuje snadnou výměnu poškozených součástek. Všechny použité 

funkční prvky a funkční jednotky jsou viditelné, čímž se podporuje didaktická zásada 

názornosti a dochází k fixaci vazby mezi schematickou značkou a reálnou součástkou. 

Jako nevýhodu lze uvést fakt, že šrouby spojů na destičkách se často uvolňují 

a zapojovací jednotka zesilovače není jednoduše opravitelná. Je to z toho důvodu,  

že ochranný kryt je zespodu přilepen, místo volby některého rozebíratelného spoje např. 

šroubového. Dále z didaktického hlediska není vhodné uchycení stejnosměrného 

motorku k destičce. Osa motorku by totiž měla být kolmá ke společnému 

konstrukčnímu elementu, aby bylo možné lépe demonstrovat otáčky hřídele.  

 

 

Obrázek 10: Elektrotechnická stavebnice Z 3/III 

 

8.3  Stavebnice pro technické práce a základy techniky v 8. ročníku ZŠ 

 

Tato stavebnice (obrázek 11) je plně kompatibilní se stavebnicí Z 3/III, což je 

výhoda při přechodu žáků do vyššího ročníku. Zapojovací jednotky jsou mobilní, 

obsahují jedinou funkční jednotku nebo funkční blok a upevňují se na základní 

plastovou desku s prolisy. Jsou tvořeny dvojpóly, trojpóly, dvojbrany a různými 

vícepóly. Vzájemné propojení zapojovacích jednotek umožňují šroubové spoje. 
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Stavebnice obsahuje větší množství sestavitelných elektrických obvodů a je určena 

začátečníkům i pokročilým. V příslušenství jsou další součástky a drobný materiál jako 

je např. telefonní sluchátko s mikrofonní vložkou, feritová tyčka a maticový klíč. Její 

využití je vhodné v osmém ročníku základní školy v rámci vzdělávacího oboru Člověk  

a svět práce při realizaci tematického okruhu Design a konstruování ( 11, s. 81)  

i v zájmových kroužcích, kde je možné vytvářet rozšiřující zapojení. Výrobcem této 

stavebnice byl Chemoplast, v.d., Brno.  

 

 

Obrázek 11: Stavebnice pro technické práce a základy techniky v 8. ročníku ZŠ 

 

Mezi výhody stavebnice se řadí kvalitně zpracovaný návod respektující 

didaktické zásady soustavnosti, postupnosti a přiměřenosti. Doplňuje ji učebnice ( 51)  

i metodická příručka pro učitele ( 52). Její plastový obal je promyšleně tvarovaný. 

Stavebnice je odolná nekvalifikovaným zásahům, zapojené obvody jsou přehledné  

a použité součástky mají technické parametry odpovídající době konstrukčního vzniku 

stavebnice. Stavebnice obsahuje také prázdné destičky, které umožňují individuální 

osazení uživatelem. Díky své konstrukci umožňuje snadnou výměnu poškozených 

součástek. Všechny použité funkční prvky a funkční jednotky jsou viditelné, čímž  

se podporuje didaktická zásada názornosti a dochází k fixaci vazby mezi schematickou 

značkou a reálnou součástkou.  

Nevýhodou této stavebnice je fakt, že šrouby spojů na destičkách se často 

uvolňují. Z didaktického hlediska není vhodné uchycení stejnosměrného motorku 
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k destičce. Osa motorku by totiž měla být kolmá ke společnému konstrukčnímu 

elementu, aby bylo možné lépe demonstrovat otáčky hřídele.  

 

8.4  Elektromontážní souprava 

 

Souprava umožňuje poznat základní elektromontážní práce uplatňující  

se při realizaci bytových rozvodů. Jedná se tedy o víceúčelovou monotematickou 

žákovskou stavebnici s otevřeným systémem. Žáci se s její pomocí naučí zapojovat 

elektrické obvody a zjistí, jaké součástky se používají. Následně mohou bezpečně 

provádět drobné opravy jako je např. výměna žárovky či pojistky nebo rozpoznat 

závadu a na základě toho přivolat odborníka. Stavebnice obsahuje řadu nosných prvků, 

dílů, funkčních prvků a funkčních jednotek. V příslušenství je elektrická zkoušečka, 

veškeré potřebné nářadí, některé náhradní funkční jednotky (např. tavné pojistkové 

vložky) a různě upravené i neupravené vodiče. Souprava je určena pro začátečníky a její 

aplikace je vhodná v sedmém či osmém ročníku základní školy v rámci vzdělávacího 

oboru Člověk a svět práce při realizaci tematického okruhu Design a konstruování  

( 11, s. 81). Stavebnice umožňuje sestavení 8 jednoduchých elektrických obvodů jako  

je např. zásuvkový obvod, světelné obvody s vypínači a přepínači a obvod s tlačítky  

a elektrickým zvonkem. Prvky obsažené v soupravě jsou pro napětí 230 V. Funkčnost 

sestaveného obvodu se ale testuje za pomoci bezpečného napětí o hodnotě 24 V. 

Souprava je uložena v dřevěném obalu, který souží spolu s držáky jako stojan pro desku 

k zapojování. Elektrické spojení zajišťují šroubové spoje a jeden spoj zásuvkový. 

Autory Elektromontážní soupravy jsou K. Ivanov, V. Stanislav a V. Zeman. Vyráběla ji 

Dipra, v.d.i., Praha.  

Výhodou soupravy je kvalitně zpracovaný návod ( 53), který obsahuje 

fotografie realizovaných obvodů, z nich lze snadno vyvodit situační schéma zapojení. 

Při práci s touto soupravou je možné využít učebnici ( 51) a metodickou příručku ( 52). 

Stavebnice je odolná nekvalifikovaným zásahům, má kvalitně provedené spoje a rozvíjí 

manuální zručnost žáků. Realizované obvody jsou jednoduchá a tím i přehledná. 

Dřevěný obal soupravy je pevný, trvanlivý a také vhodně konstrukčně řešený. Použité 
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součástky mají technické parametry odpovídající době konstrukčního vzniku 

stavebnice.  

Mezi nevýhody Elektromontážní soupravy lze uvést malý počet 

realizovatelných obvodů a její nevhodnost pro aplikaci při problémovém vyučování.  

 

8.5  Elektronik 1 

 

Elektrotechnická stavebnice Elektronik 1 (obrázek 12) je víceúčelová 

stavebnice s mobilními součástkami umístěnými uvnitř plastových kostek a doplněnými 

schematickými značkami. Zapojovací jednotka obsahuje vždy jedinou funkční jednotku 

a je tvořena dvojpólem, trojpólem a jedním šestipólem, což je cívka s feromagnetickým 

jádrem. Stavebnice neobsahuje dvojpóly a tím pádem ani funkční bloky. Kostky  

se mechanicky upevňují do základny z plastu. Vodivé spojení je zajištěno zásuvkovými 

kontakty, které jsou na bocích plastových kostek. Stavebnice je určena pro začátečníky. 

Její využití je vhodné ve školní výuce i při volnočasových aktivitách. Umožňuje 

realizovat 40 elektrických obvodů. Práce s ní je jednoduchá a zapojené elektrické 

obvody jsou přehledné. Výrobcem této stavebnice byl Pokrok, v.d., Žilina. 

 

 

Obrázek 12: Elektronik 1 
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Výhodou této stavebnice je kvalitně zpracovaný návod ( 54), který respektuje 

didaktické zásady soustavnosti, postupnosti a přiměřenosti. Mobilní součástky velmi 

dobře drží v plastové základně. Konstrukční řešení a názorné značení dovoluje dobrou 

manipulaci a přehlednou práci se stavebnicí.  

Mezi nevýhody stavebnice Elektronik 1 lze uvést např. způsob potisku 

mobilních součástek. Ten se totiž používáním stírá. Dále způsob propojování kostek 

omezuje sestavování problémových úloh. Při chybném zapojení dochází ke zničení 

polovodičových součástek, díky čemuž tato stavebnice není odolná proti 

nekvalifikovaným zásahům. Většina součástek je v neprůhledných kostkách, čímž není 

uplatňována didaktická zásada názornosti. Žák tudíž nemá vazbu mezi schematickou 

značkou a reálnou součástkou. Technické parametry použitých součástek byly v době 

zahájení výroby stavebnice pod soudobou úrovní. 

 

8.6  MEZ Elektronik 01 a 02 

 

Stavebnice tohoto typu má stacionární součástkový soubor. Jedná se  

o víceúčelové stavebnice (obrázek 13 a 14) s uzavřeným systémem zapojovacích 

jednotek. Zapojovací jednotky jsou s jedinou funkční jednotkou i s funkčními bloky. 

Funkční jednotka je tvořena dvojpóly, trojpóly, dvojbrany a vícepóly. MEZ Elektronik 

je vyráběn v kufříkovém provedení. Na dně i víku kufříku jsou na panelech pevně 

umístěné elektronické součástky, které se propojují vodiči přes pružinové kontakty. 

Stavebnice umožňují realizaci 125, resp. 200 elektrických obvodů. Využijí je jak 

začátečníci, tak pokročilí uživatelé. Výrobcem byl ZSE – MEZ, k.p., Frenštát. 

Výhodou stavebnice je přítomnost kvalitně zpracovaných návodů ( 55,  56)  

a dále její přenositelnost a snadné skladování. Všechny použité funkční jednotky jsou 

viditelné, čímž je podporována didaktická zásada názornosti. Žák si tudíž může 

uvědomit vztah mezi schematickou značkou a reálnou součástkou. Obě stavebnice svým 

rozsahem a obsahem jednotlivých zapojení umožňují výuku ve většině oborů 

elektrotechniky a jsou vhodné k realizaci široké škály problémových úloh. Použité 

součástky mají technické parametry odpovídající době konstrukčního vzniku 
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stavebnice. Stavebnice jsou vybaveny jednoduchými elektromechanickými měřicími 

přístroji. 

Nevýhodou obou stavebnic je neodolnost nekvalifikovaným zásahům a také 

složitější obvody jsou nepřehledné a nalezení případné chyby je velmi obtížné.  

To je dáno použitím stacionárního uspořádání součástek. 

 

   

Obrázek 13: MEZ Elektronik 01 Obrázek 14: : MEZ Elektronik 02 

 

8.7  Electronic Lab 50 in 1 

 

Tato elektrotechnická stavebnice 50 v 1 (obrázek 15) má kvalitní design,  

který je vhodný zejména pro žáky od deseti let. Stavebnici je možné využít ve čtvrté 

třídě základní školy v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce při realizaci 

tematického okruhu Konstrukční činnosti ( 11, s. 81.). Umožňuje realizaci padesáti 

elektrických obvodů (např. tranzistorové rádio, alarm, elektronický zvukový generátor, 

aj.). Je určena především pro začátečníky. Při výrobě této stavebnice byla užita 

lakovaná lepenka, která je málo odolná při opakovaném užívání. Součástky jsou 

umístěny shora na základní desce. Výrobcem je Elenco z USA. 

Použité součástky jsou viditelné, čímž je podporována didaktická zásada 

názornosti. Žák si tudíž může uvědomit vztah mezi schematickou značkou a reálnou 

součástkou. Zároveň v realizovaném obvodu nevyužité součástky odvádí pozornost 

žáků a mohou působit rušivým dojmem. 
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Obrázek 15: Elektrotechnická stavebnice 50 v 1 

 

8.8  Electronic Lab 75 in 1 

 

Tato elektrotechnická stavebnice (obrázek 16) má součástky umístěné  

na nosné základové desce. Umožňuje sestavit 75 obvodů (např. bezpečnostní zařízení, 

elektronické varhany, alarm, aj.), které vyhovují požadavkům základní školy. 

Stavebnici je možné využít na prvním stupni základní školy v rámci vzdělávacího oboru 

Člověk a svět práce při realizaci tematického okruhu Konstrukční činnosti ( 11, s. 81.)  

i v zájmových kroužcích. Zapojování obvodů je jednoduché. Stavebnice obsahuje 

přehledný a názorně zpracovaný návod. Výrobcem je Elenco z USA. 

Použité součástky jsou viditelné, čímž je podporována didaktická zásada 

názornosti. Žák si tudíž může uvědomit vztah mezi schematickou značkou a reálnou 

součástkou. Zároveň v realizovaném obvodu nevyužité součástky odvádí pozornost 

žáků a mohou působit rušivým dojmem. 
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Obrázek 16: Elektrotechnická stavebnice 75 v 1 

 

8.9  Electronic Lab 130 in 1 

 

Elektrotechnická stavebnice 130 v 1 (obrázek 17) umožňuje, jak z názvu 

vyplývá, realizaci sto třiceti elektrických obvodů (rádio, elektronické varhany, logické 

obvody, atp.). Zapojování vodičů se provádí pomocí pružinových kontaktů. Stavebnici 

je vhodné využít zejména v pátém až šestém ročníku základní školy v rámci 

vzdělávacího oboru Člověk a svět práce při realizaci tematického okruhu Konstrukční 

činnosti (1. stupeň ZŠ) a Design a konstruování (2. stupeň ZŠ) ( 11, s. 81) i v zájmových 

kroužcích. Zájem žáků jistě upoutá její estetické řešení. Ke stavebnici je dodáván 

přehledný návod. Výrobcem je Elenco z USA. 

Použité součástky jsou viditelné, čímž je podporována didaktická zásada 

názornosti. Žák si tudíž může uvědomit vztah mezi schematickou značkou a reálnou 

součástkou. Zároveň v realizovaném obvodu nevyužité součástky odvádí pozornost 

žáků a mohou působit rušivým dojmem. 
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Obrázek 17: Elektrotechnická stavebnice 130 v 1 

 

8.10  Electronic Lab 500 in 1 

 

Stavebnice (obrázek 18) umožňuje sestavení pětiset různých obvodů. Její 

využití je vhodné zejména na druhém stupni základní školy v rámci vzdělávacího oboru 

Člověk a svět práce při realizaci tematického okruhu Design a konstruování ( 11, s. 81)  

i v zájmových kroužcích. Realizace elektrických obvodů se provádí zapojováním 

vodičů do pružinových kontaktů, k nimž jsou připojeny vývody pevně umístěných 

součástek. Stavebnice obsahuje tranzistory, diody, rezistory, kondenzátory, integrované 

obvody, reproduktor, sluchátka, displej, atd., což umožňuje sestavit rozhlasové vysílače 

a přijímače, obvody realizující zvukové či světelné efekty atp. K této stavebnici  

je dodáván 3 dílný barevný návod a je určena žákům od 14 let. Výrobcem je  

Elenco z USA.  

Použité součástky jsou viditelné, čímž je podporována didaktická zásada 

názornosti. Žák si tudíž může uvědomit vztah mezi schematickou značkou a reálnou 

součástkou. Zároveň v realizovaném obvodu nevyužité součástky odvádí pozornost 

žáků a mohou působit rušivým dojmem. 
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Obrázek 18: Elektrotechnická stavebnice 500 v 1 

 

8.11  Voltík I, II, III 

 

Sada elektrotechnických stavebnic se skládá ze tří na sebe navazujících typů. 

Elektrotechnické součástky jsou pevně namontovány na základní desce z její spodní 

strany. Shora se provádí jejich propojování zasouváním vodičů do kovových zdířek. 

Následně jsou mechanicky upevněny pomocí gumových kolíčků. Žáci při práci s těmito 

stavebnicemi nevidí reálné součástky, a tudíž u nich nedochází k propojení schematické 

značky s reálnou součástkou.  

Stavebnice Voltík I  (obrázek 19) umožňuje sestavit 35 elektrických obvodů 

jako je např. semafor, houkačka, poplašné zařízení a jiné. Její využití je vhodné  

ve druhém ročníku základní školy v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce  

při realizaci tematického okruhu Konstrukční činnosti ( 11, s. 81). Žáci se pomocí této 

stavebnice seznámí se základy elektrotechniky. Ke stavebnici je dodáván manuál ( 57) 

s návody na realizaci elektrických obvodů. Způsob zapojení je pomocí schématu  

a ve většině případů doplněný ještě o praktické zapojení, které je vhodné zejména  
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pro začátečníky. U každého zapojení je vždy postup zapojení, který udává, které zdířky 

se mají propojit.  

 

 

Obrázek 19: Voltík I 

 

Voltík II  (obrázek 20) je variabilní stavebnice pro děti od deseti let. Její 

využití je vhodné již ve čtvrtém až pátém ročníku základní školy v rámci vzdělávacího 

oboru Člověk a svět práce při realizaci tematického okruhu Konstrukční činnosti  

( 11, s. 81) i v zájmových kroužcích. Obsahuje podrobné návody, s jejichž pomocí je 

možné sestavit 50 obvodů (např. telefon, radiový přijímač, blikač, měřič stisku a další). 

Ke stavebnici je dodáván návod ( 58), ve kterém jsou podrobně popsány jednotlivé 

obvody. Některé elektrické obvody jsou doplněny i o vzorce např. výpočtu celkového 

odporu či proudu a schematické nákresy použitých součástek. Autor vhodnou formou 

v návodu vysvětluje žákům Ohmův zákon, paralelní spojení rezistorů nebo funkci 

kondenzátoru.  

 

 

Obrázek 20: Voltík II 

 



 71 

Voltík III  (obrázek 21) je stavebnice určená dětem od dvanácti let. Podle 

příručky lze sestavit více než 50 obvodů. Její využití na základní škole není vhodné, 

jelikož je zaměřena na číslicovou techniku, která je probírána pouze v rámci 

rozšiřujícího učiva. Využít se tedy dá v zájmových kroužcích. Umožňuje sestavit různé 

bzučáky a blikače, zpožďovací obvod do 100s, schodišťový spínač, čítač, speciální 

digitální houkačku, naprogramovat světelného hada nebo světelný nápis, měřič 

reakčního času, hrací skříňku či světelný budík, apod. Ke stavebnici je dodáván návod 

( 59), ve kterém je v úvodu seznam všech součástek, zásady, které se musí uživatel 

dodržet, aby použité součástky nezničil, a také teoretický úvod do problematiky 

číslicové techniky.   

 

 

Obrázek 21: Voltík III 

 

8.12  Logitronik 01 a 02 

 

Tyto elektrotechnické stavebnice (obrázek 22) představují sadu na sebe 

vzájemně navazujících stavebnic pro výuku logických obvodů. Stavebnice umožňují 

sestavení světelných, zvukových či dotekových čidel, časové spínače, převodník 

z dvojkové soustavy do desítkové, zabezpečovací zařízení nebo pokusy s logickými 

členy. Na základní škole se jedná o rozšiřující učivo, proto jejich využití je spíše 

v rámci volnočasových aktivit či na školách odborného typu. Stavebnice obsahují 

základní desku umístěnou v papírové krabici, na které jsou připevněny součástky  

pro realizaci logických obvodů. Způsob umístění součástek dovoluje uživateli propojit 

si schematickou značku s reálnou součástkou. Těmito stavebnicemi je tedy podporována 

didaktická zásada názornosti. Výrobcem byl Jesan Jeseník.  
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Obrázek 22: Logitronik 01 a 02 

 

8.13  Elektronická laboratoř 

 

Elektronická laboratoř (obrázek 23) obsahuje více než 150 součástek. Hlavní 

deska je osazena základními prvky, jako jsou LED displej, anténa, ovládací prvky, 

reproduktor, transformátor a propojovací pole umožňující realizaci obvodů s rezistory, 

kondenzátory, diodami, tranzistory či integrovanými obvody. Stavebnice umožňuje 

několik způsobů realizace elektrických obvodů. Je možné propojovat základní 

součástky, které jsou umístěny vně plastového obalu, pomocí pružinových kontaktů. 

Dále lze sestavovat obvody zasouváním součástek do propojovacího pole umístěného 

uprostřed panelu. Při zapojování pevně uchycených součástek propojovaných pomocí 

pružinových kontaktů nemá žák možnost bezprostředně manipulovat se zapojovanými 

součástkami. To mu ale plně nahrazuje zapojování součástek přes propojovací pole. Žák 

si tak udělá nezprostředkovanou představu o velikosti a tvaru příslušné součástky. 
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Navíc tím, že zapojujeme do propojovacího pole samotné součástky, je možná jejich 

snadná výměna v případě závady či rozšíření o nové, které odpovídají současným 

trendům. Práce s touto stavebnici vyžaduje již jisté zkušenosti. K elektronické laboratoři 

je dodáván manuál. Některé obvody, realizované pomocí této stavebnice se dají využít 

na druhém stupni základní školy v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce při 

realizaci tematického okruhu Design a konstruování ( 11, s. 81). Jelikož umožňuje 

realizaci logických obvodů, které jsou rozšiřujícím učivem základní školy, je vhodná 

spíše pro zájmovou činnost žáků nebo na odborné školy. 

 

 

Obrázek 23: Elektronická laboratoř 

 

8.14  Elektromerkur E2 

 

Tato elektrotechnická stavebnice (obrázek 24) je určena dětem od deseti let. 

Stavebnici je vhodné využít zejména v pátém až šestém ročníku základní školy v rámci 

vzdělávacího oboru Člověk a svět práce při realizaci tematického okruhu Konstrukční 

činnosti (1. stupeň ZŠ) a Design a konstruování (2. stupeň ZŠ) ( 11, s. 81) i v zájmových 

kroužcích. Stavebnice umožňuje sestavit 60 základních elektrických obvodů, mezi nimi 

např. tranzistorový spínač, blikače, bzučáky a zesilovač. Obsahuje typické elementy 

stavebnice Merkur a částečně z ní i vychází. Její zaměření je na oblast slaboproudé 

elektrotechniky. Tvoří tak doplněk ke stavebnici Elektromerkur E1, která seznámila 
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uživatele s podstatou elektrostatiky, vznikem elektrického proudu či magnetismu, 

principem jednoduchých elektrických strojů, měřicími přístroji a poznatky 

z elektrochemie. Základ tvoří perforovaná deska z novoplastu. Na ní se pomocí šroubků 

a nosných modulů montují elektronické součástky. Upevněné součástky se poté 

vzájemně propojují. Stavebnice je založena na šroubových spojích. Ty vyžadují delší 

čas pro montáž, avšak rozvíjejí jemnou motoriku žáků. I tato stavebnice se dá využít  

ve školním prostředí. Sice šroubové spoje jsou jistou nevýhodou, ale pokud škola 

disponuje více stavebnicemi, aby všichni žáci mohli v realizaci elektrických obvodů 

pokračovat v další vyučovací jednotce, nebo žáci mají např. spojené dvě vyučovací 

jednotky a čas k sestavení obvodu je tak pro žáky dostatečný. Stavebnice obsahuje 

podrobný návod, kde je vysvětlena srozumitelnou a zábavnou formou podstata 

jednotlivých experimentů a jevů.   

 

 

Obrázek 24: Elektromerkur E2 

 

8.15  Propojovací pole 

 

Jedná se o elektrotechnickou stavebnici (obrázek 25), která umožňuje 

bezprostřední manipulaci se součástkami. Žák si tak udělá nezprostředkovanou 

představu o velikosti a tvaru příslušné součástky. Navíc tím, že zapojujeme  

do propojovacího pole samotné součástky, je možná jejich snadná výměna v případě 

závady či rozšíření o nové, které odpovídají současným trendům. Výhodou 
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propojovacího pole je především to, že součástky jsou i po použití neporušeny  

a je umožněno jejich opětovné použití. Spoje jsou zásuvné. Je ovšem nutné, aby si žáci 

na tento způsob řešení elektrických spojů přivykli. Stavebnici je možné využít již  

na prvním stupni základní školy v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce  

při realizaci tematického okruhu Konstrukční činnosti a na druhém stupni v rámci 

tematického okruhu Design a konstruování ( 11, s. 81) i v zájmových kroužcích.  

Pro využití v nižších třídách základní školy je nutné s žáky realizovat jednodušší 

obvody, např. blikače, bzučáky, obvody s rezistory, kondenzátory, diodami, tranzistory. 

Integrované obvody, logické obvody a další složitější zapojení je vhodné využít  

ve vyšších třídách základní školy po důkladném osvojení základního učiva 

elektrotechniky.  

 
 

 

Obrázek 25: Propojovací pole 

 

8.16  Stavebnicový systém Elektřina/elektronika 

 

Tento stavebnicový systém se vyrábí v provedení žákovském (obrázek 26)   

i demonstračním.  Jednotlivé součástky jsou umístěny vně nebo na plastových kostkách, 

které jsou opatřeny bočními zásuvnými kontakty. Při zasunutí kostek do základového 

rastru jsou kontakty k sobě přitlačeny a tím vytváří elektrický spoj. Na pracovní plochu 

je možné vyndat pouze prvky nutné k realizaci obvodu, takže ostatní součástky 

neodvádí žákovu pozornost a nepřekáží při práci. Stavebnice umožňuje sestavit obvody 

týkající se elektrické energie a práce, diod (jejich využití jako elektrický ventil, 

usměrňovač, Zenerova dioda, LED dioda, fotodiody,…), tranzistorů (NPN, stabilita 

pracovního bodu, časové spínače, zesilovače,…), elektromagnetismu (relé, 
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galvanometry,…), elektrických motorů, senzorů a přeměny energie (přeměna elektrické 

energie na tepelnou či mechanickou energii). Vzhledem k realizovatelným obvodům  

je vhodné stavebnici využít na druhém stupni základní školy v rámci tematického 

okruhu Design a konstruování ( 11, s. 81) i v zájmových kroužcích. Výrobcem této 

stavebnice je Phywe. 

 

 

Obrázek 26: Žákovský stavebnicový systém Elektřina/elektronika 

 

8.17  Zkušební elektrický panel 

 

Tuto stavebnici (obrázek 27) lze využít jak na druhém stupni v rámci 

tematického okruhu Design a konstruování ( 11, s. 81), tak i při volnočasových 

aktivitách. Je určena pro začínající uživatele, jelikož je odolná nekvalifikovaným 

zásahům. Základem je uzavřený panel. Pracovní plocha je osazena základními 

elektronickými součástkami doplněnými jejich schematickými značkami a je  

pod mírným sklonem, což je při práci velmi praktické. Způsob umístění součástek 

dovoluje uživateli propojit si schematickou značku s reálnou součástkou, čímž  

je podporována didaktická zásada názornosti. Stavebnice obsahuje tištěný i elektronický 

návod, který obsahuje i popis funkcí jednotlivých součástek a 34 zapojení realizovaných 
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pomocí zásuvných kontaktů (obvody s vypínači a přepínači, sériové a paralelní zapojení 

žárovek, sériové a paralelní zapojení ohmických odporů, vodivost tekutin,…).  

 

 

Obrázek 27: Zkušební elektrický panel 

 

8.18  Elektrotechnická stavebnice TASK 

 

Elektrotechnická stavebnice TASK (obrázek 28) konstrukčně patří do směru 

se stacionárním součástkovým souborem. Součástky jsou připevněny většinou zespod  

a doplněné schematickou značkou, ale některé i shora. Jejich umístění nepodporuje 

didaktickou zásadu názornosti, jelikož si uživatel nepropojí vztah mezi schematickou 

značkou a součástkou. Stavebnice obsahuje zásuvný kontakt, který umožňuje připojit 

desky pro realizaci experimentů s transformátory, logickými obvody, mikroelektronikou 

a stejnosměrnými obvody. Její provedení je v plastovém boxu. Realizované obvody jsou 

přehledné. Využití této stavebnice vzhledem k realizovatelným obvodům je na druhém 

stupni základní školy v rámci tematického okruhu Design a konstruování ( 11, s. 81), 

v zájmových kroužcích, ale také na odborných školách. 
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Obrázek 28: Elektrotechnická stavebnice TASK 

 

8.19  Elektrotechnická stavebnice – Bytové rozvody 

 

Stavebnice (obrázek 29) využívá pouze některé konstrukční prvky z praxe. Jak 

z názvu vyplývá, umožňuje realizovat elektrické obvody typické pro bytové 

elektroinstalace, jako jsou např. světelné obvody, zásuvkové obvody, kombinaci 

vypínačů a přepínačů, atd. Využívá zásuvné kontakty, čímž se výrazně zkracuje čas 

nutný k sestavení obvodu. Vzhledem k zaměření stavebnice je její zařazení vhodné  

na druhém stupni základní školy v rámci tematického okruhu Design a konstruování 

( 11, s. 81). Uživatelé mají možnost zapojit elektrické obvody, se kterými se běžně 

setkávají v domácnosti. Následně mohou bezpečně provádět drobné opravy jako je  

např. výměna žárovky či pojistky nebo rozpoznat závadu a na základě toho přivolat 

odborníka.  

 



 79 

 

Obrázek 29: Bytové rozvody 

 

8.20  Stavebnice Elektřina 1/ Elektřina 2 

 

Tyto stavebnice (obrázek 30) jsou výhradně určeny pro školské účely. Vyrábí 

se v provedení žákovském i demonstračním. Stavebnice obsahují propojovací desku  

a vodiče. Součástky jsou umístěny v plastových kostkách, které jsou opatřeny 

zásuvnými kontakty. Vizuální kontakt se součástkou umožňuje spodní strana kostek, 

která je vyrobena z průzračného materiálu. Uživatel si tudíž může uvědomit vztah mezi 

schematickou značkou a reálnou součástkou. Stavebnice umožňují realizaci pokusů 

z oblasti elektřiny, elektroniky a elektromagnetismu (sériové a paralelní zapojení zdrojů 

napětí, intenzita elektrického proudu, vodivost tekutin, sériové a paralelní zapojení 

žárovek, dělič napětí, přeměna elektrické energie na tepelnou či světelnou,…). Obvody 

lze snadno a přehledně sestavovat. Jejich využití je vhodné ve vyšších třídách na prvním 

stupni základní školy, ale i na druhém stupni v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět 

práce při realizaci tematického okruhu Konstrukční činnosti (1. stupeň ZŠ) a Design  

a konstruování (2. stupeň ZŠ) ( 11, s. 81) a v zájmových kroužcích. Obvody je nutné 

vybírat s ohledem na věk a vědomosti žáků. Ke stavebnicím je dodáván návod k použití 

a seznam realizovatelných elektrických obvodů. Výrobcem soupravy je rakouská firma 

NTL. 
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Obrázek 30: Elektřina 2 

 

8.21  Stavebnice Elektronika 

 

Tato stavebnice (obrázek 31) se vyrábí v provedení žákovském  

i demonstračním. Její provedení je totožné jako u stavebnice Elektřina 1 a Elektřina 2. 

Obsahuje propojovací desku a vodiče. Součástky jsou umístěny v plastových kostkách, 

které jsou opatřeny zásuvnými kontakty. Vizuální kontakt se součástkou umožňuje 

spodní strana kostek, která je vyrobena z průzračného materiálu. Uživatel si tudíž může 

uvědomit vztah mezi schematickou značkou a reálnou součástkou. Stavebnice umožňují 

realizaci obvodů s polovodiči (měření světelné intenzity, solární článek,…), diodami 

(křemíková dioda, propustnost napětí, svítivé diody, Zenerova dioda, stabilita 

napětí,…), tranzistory (NPN, PNP, světelný poplašný obvod, bázový dělič napětí,…), 

kondenzátory (časový spínač, jednosměrný usměrňovač,…), zesilovací obvody  

a logické obvody (AND, OR, NOT,…). Obvody lze snadno a přehledně sestavovat. Její 

využití je vhodné na druhém stupni základní školy v rámci vzdělávacího oboru Člověk  

a svět práce při realizaci tematického okruhu Design a konstruování ( 11, s. 81)  

a v zájmových kroužcích. Ke stavebnicím je dodáván návod k použití a seznam 

realizovatelných elektrických obvodů. Výrobcem soupravy je rakouská firma NTL. 
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Obrázek 31: Elektronika 

 

8.22  Stavebnice LEGO Dacta řady ROBOLAB a e.LAB 

 

Tyto stavebnice (obrázek 32, 33) sice nejsou elektrotechnické, ale jejich 

zaměření je na oblast robotiky a automatizace. Ke klasickým elektrotechnickým 

stavebnicím mají blízko a jejich využití je vhodné na druhém stupni základní školy 

v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce při realizaci tematického okruhu 

Design a konstruování ( 11, s. 81) a v zájmových kroužcích. Umožňují realizovat 

obvody zaměřené na práci, výkon, energii a přeměnu energie. 

Jedná se o systém, který umožňuje realizaci modelů s využitím dílů lega, řídící 

jednotky, vstupních senzorů a akčních členů. Model se ovládá počítačem pomocí 

programu, který se vytváří v programovacím prostředí. Programovací jazyk je grafický 

a uzpůsoben pro děti. Hotový program se prostřednictvím infračerveného portu nahraje 

do řídící jednotky a po spuštění model plní naprogramované funkce. Modely se dají 

využít k učení, práci i hře.  
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Obrázek 32: Stavebnice LEGO Dacta řady ROBOLAB a e.LAB 

Obrázek 33: Stavebnice LEGO Dacta řady ROBOLAB a e.LAB 

 

8.23  Stavebnice COM3lab 

 

Tato stavebnice (obrázek 34) je charakteristická pozoruhodnou architekturou. 

Jedná se o multimediální stavebnici tvořenou základnou, do které jsou zasouvány 

speciální karty s napájenými a vhodně propojenými funkčními prvky a jednotkami. 

Stavebnice je připojena k počítači a obsahuje 20 typů zásuvných karet. Globálně jsou 

tak spojeny elektrotechnické stavebnice pro oblasti jako jsou základy elektrotechniky, 

elektronické komponenty, digitální technika, kontrolní a řídící technika, přenosová  

a přijímací technika, výkonová elektronika, automatizační a sběrací technika  

a projektování. Možnost fyzické realizace elektrických obvodů je dána projekční dílnou 

obsahující kontaktní nepájené zásuvné pole pro mechanické uchycení a elektrické 

propojení vývodů součástek. Deska rovněž obsahuje zásuvný socket sloužící k zasunutí 

speciální desky umožňující vytvářet plošné spoje. Uživatel se tak naučí i pájet. Součástí 

stavebnice je i simulovaná elektrotechnická laboratoř pro počítač. Její knihovna 

obsahuje 20 000 komponent. Využití této stavebnice je vhodné na druhém stupni 

základní školy v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce při realizaci 

tematického okruhu Design a konstruování ( 11, s. 81) a v zájmových kroužcích. 

Výrobcem je Leybold Didactic. 
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Obrázek 34: Stavebnice COM3lab 

 

8.24  Edison 

 

Stavebnice Edison (obrázek 35) je simulovanou stavebnicí prostřednictvím 

počítače. Jedná se o výukový počítačový program, který umožňuje realizaci 

elektrických obvodů, která se provádí přetažením součástky pomocí myši na pracovní 

plochu programu.  

 

Obrázek 35: Edison 
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Po spuštění programu jsou otevřena dvě okna, z nichž levé představuje plochu 

pro umísťování součástek a jejich propojování do obvodů. Samotné součástky jsou 

rozmístěny na okrajích této plochy. V pravém okně s názvem schematický analyzátor  

je zobrazováno schematické zapojení právě realizovaného elektrického obvodu  

ve vedlejším okně. Zobrazení probíhá automaticky a postupně spolu se zapojováním 

obvodu.  

Jeho využití je vhodné na prvním i na druhém stupni základní školy v rámci 

vzdělávacího oboru Člověk a svět práce při realizaci tematického okruhu Konstrukční 

činnosti (1. stupeň ZŠ) a Design a konstruování (2. stupeň ZŠ) ( 11, s. 81),  

čemuž odpovídá množství a výběr dostupných součástek, a v zájmových kroužcích. 

Nevýhodou simulace pomocí počítače je fakt, že uživatel nemá možnost vidět fyzickou 

součástku a uvědomit si tak její rozměry. Proto je vhodné doplnit práci s programy 

sestavováním elektrických obvodů pomocí reálné elektrotechnické stavebnice. 

 



 85 

9  Vlastní průzkum 

 

„Výzkum je systematický způsob řešení problémů, kterým se rozšiřují hranice 

vědomostí lidstva. Výzkumem se potvrzují či vyvracejí dosavadní poznatky, anebo  

se získávají nové poznatky“ ( 60, s. 11). „Pedagogický výzkum má za účel 

systematicky popisovat, analyzovat a objasňovat různé druhy edukační reality. Z toho 

vyplývá existence různých druhů a různých funkcí pedagogického výzkumu“ ( 61, s. 8). 

J. Průcha ( 61) uvádí následující druhy pedagogických výzkumů: 

• základní, 

• aplikovaný, 

• teoretický, 

• empirický, 

• akční, 

• longitudinální, 

• průřezový, 

• komparativní, 

• prognostický, 

• historicky orientovaný, 

• kvalitativní, 

• kvantitativní. 

 

9.1  Výzkumné metody 

 

Výzkumnou metodou se rozumí systém předpisů a principů, které podávají 

návod, jak musí výzkumný pracovník postupovat, aby dosáhl nových poznatků  

( 61, s. 35). 

J. Průcha ( 61) uvádí následující metody: 

• pozorování, 

• experiment, 

• dotazník, 
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• rozhovor, 

• evaluace, 

• případová studie, 

• analýza produktů, 

• metaanalýza, 

• scientometrická metoda. 

Pro náš pedagogický výzkum byla zvolena metoda dotazníkového šetření, 

která spadá mezi metody kvantitativního výzkumu.  

 

9.2  Dotazníková metoda 

 

O dotazníku, jeho vlastnostech a požadavcích se ve svých pracích zabývá 

např. P. Gavora ( 60, s. 99–108), J. Průcha ( 61, s. 43–50), J. Pelikán ( 62, s. 104–115),  

J. Maňák ( 63, s. 50-53) a J. Skalková ( 64, s. 86-92).  

Dotazník je nejpoužívanější metodou v pedagogice, psychologii, sociologii  

a dalších vědních oborech zabývajících se člověkem. Je určen pro hromadné šetření  

a získávání dat pomocí písemně zadaných otázek (položek). Podstatou dotazníku je 

zjištění dat a informací o respondentovi a jeho názorů a postojů k problémům. Důležitá 

je správná konstrukce, tedy správně formulované položky, které musí být srozumitelné 

a svým významem jednoznačné. Dalším požadavkem na dotazník je jeho úměrný 

rozsah. Pro mladší respondenty volíme menší počet položek z důvodu jejich schopnosti 

soustředění se na vyplňování dotazníku.  

Výhodou dotazníkového šetření je snadnost jeho administrace. Lze jím oslovit 

velký počet respondentů a získat od nich informace, které nejsme schopni získat jinou 

metodou. Údaje získané touto metodou lze většinou kvantifikovat a zpracovávat  

i pomocí počítačových programů.  

Mezi nevýhody dotazníku patří fakt, že výzkumný pracovník musí počítat  

se subjektivními odpověďmi respondentů, jejich nutností vybrat si variantu odpovědi, 

kterou by nezvolili při jiné výzkumné metodě či při otevřeném typu otázky. Další 

nevýhodou je možnost, že respondent pochopí záměr výzkumného pracovníka  

a odpovědi tomu přizpůsobuje. 
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9.2.1  Rozdělení dotazníků, jejich konstrukce a typy položek 

 

Dotazníky se dělí podle míry strukturovanosti na strukturované, který má 

uzavřené otázky, nestrukturované, který obsahuje otevřené otázky, a kombinované, 

ve kterém se oba typy otázek střídají.  

Otázky v dotazníku se musí týkat výzkumného problému, měly by být 

formulovány neutrálně, to znamená tak, aby z nich respondent nemohl odvodit pozici 

tazatele. Mají být jasné a srozumitelné všem respondentům a tedy netvořit složitá 

souvětí. Otázky je třeba formulovat tak, aby vyžadovaly jen jednu informaci. Odpovědi 

na jednotlivé položky by neměly na první pohled respondenta odpuzovat a zjevně mu 

nabízet optimální variantu. Otázku nelze klást v jednoznačně kladné nebo záporné 

formě z toho důvodu, aby nebyla ovlivněna odpověď. Důležitou podmínkou  

je gramatická správnost otázky. 

Otázky je možné třídit podle různých kritérií. Mezi první patří míra volnosti, 

která je ponechána respondentovi ve formulaci odpovědi. Toto kritérium umožňuje dělit 

otázky na uzavřené, které respondentovi dávají na výběr z několika variant odpovědí, 

polouzavřené, které nabízejí baterii variant odpovědí a zároveň nechávají 

respondentovi možnost vlastní varianty, případně vysvětlení volby odpovědi,  

a otevřené, které nenabízejí žádnou variantu odpovědi a respondent má plnou volnost 

pro samostatné vyjádření. Dalším kritériem je škálovatelnost, tedy možnost určit pořadí 

jevu, na který se výzkumný pracovník ptá. Otázky je možné třídit také podle přímé  

či nepřímé formulace. Přímá otázka se bezprostředně ptá na stanovisko respondenta. 

Nepřímo položená otázka může využívat obrázkové nebo situační formy, tedy popsání 

určité situace s tím, že respondent se poté volně vyjádří, nebo zvolí určitou alternativu 

z nabízených postojů. Posledním tříděním otázek je jejich poslání. Jedná o otázky 

identifika ční, které zjišťují informace o respondentovi, pomocné, kterými se navazuje 

kontakt s respondentem, nárazníkové, jejichž vložení do dotazníku je z důvodu 

připoutání respondentovi pozornosti, a kontrolní , které se ptají v pozměněné formě  

na tutéž věc, co jiná otázka z důvodu zjištění důvěryhodnosti odpovědí respondenta. 
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9.3  Cíl 

 

Cílem dotazníku je zjistit, jak časté je využívání elektrotechnických stavebnic 

a počítačových programů simulujících jejich činnost na základních školách  

a odpovídajícím stupni víceletých gymnázií, jejich současný stav a nejčastěji používané 

typy. Dalším cílem je zjistit závislost ve využívání elektrotechnických stavebnic  

a počítačových programů simulujících jejich činnost na velikosti města (městyse, obce), 

ve kterém se škola nachází, a případné připomínky a náměty k této problematice. 

 

9.4  Hypotézy 

 

Respondenty, kteří zpracovávali dotazníky, jsou ředitelé škol, zástupci 

ředitelů, učitelé a další pedagogičtí pracovníci. V následujícím textu nebudou 

rozlišována funkční zařazení jednotlivých pedagogických pracovníků, ale bude obecně 

psáno o respondentech. 

Hypotéza 1: Více než polovina respondentů působí na školách, kde jsou 

k dispozici elektrotechnické stavebnice pro výuku technicky zaměřeného učiva.  

Hypotéza 2: Stavebnicemi, které jsou na školách k dispozici nejčastěji, jsou 

Stavebnice pro technické práce a základy techniky v 8. ročníku ZŠ a Elektromontážní 

souprava. 

Hypotéza 3: Více než třetina respondentů upřednostňuje ve výuce stavebnice 

s mobilními zapojovacími jednotkami a šroubovými spoji. 

Hypotéza 4: Více než polovina elektrotechnických stavebnic, kterými jsou 

vybaveny školy, na kterých působí respondenti, je ve špatném nebo zcela 

nevyhovujícím stavu. 

Hypotéza 5: Více než polovina respondentů využívá elektrotechnické 

stavebnice při výuce učiva elektrotechniky a prvků učiva kybernetiky. 

Hypotéza 6: Podle názorů více než poloviny respondentů lze z prvků učiva 

kybernetiky efektivně žákům nejlépe vysvětlit učivo logických obvodů. 
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Hypotéza 7: Počítačové programy simulující elektrotechnické stavebnice 

využívá ve výuce na školách alespoň třetina všech respondentů. Z nich pak nejméně 

polovina využívá volně dostupné applety. 

 

9.5  Dotazník pro pedagogické pracovníky základních škol 

 

Dotazníkové šetření bylo realizováno prostřednictvím internetového serveru 

www.easyresearch.biz, který umožňuje v případě potřeby konkrétní otázky přeskakovat. 

Tato možnost byla využita u otázek s dichotomickými odpověďmi ano a ne. Respondent 

po vyplnění své odpovědi byl následně odkázán na otázku týkající se odpovědi. Odkaz 

na dotazník byl rozeslán na náhodně vybraných 500 základních škol po celé České 

republice. Dotazník obsahuje 30 otázek (příloha 2). 

Dotazník obsahuje hlavičku s oslovením respondenta a sdělením, jaký je cíl 

průzkumu a k čemu bude následně sloužit. Poté následují jednotlivé položky a v závěru 

je poděkování respondentovi za čas, který věnoval vyplnění dotazníku. 

Úvodní otázky jsou identifikační a zaměřují se na zjištění údajů  

o respondentovi. Následují otázky týkající se programů simulujících elektrotechnické 

stavebnice, volně dostupných appletů a elektrotechnických stavebnic. Níže je uveden 

souhrn jednotlivých položek a jejich popis. 

 

otázka č. 1  

• zjišťuje věk respondenta, 

• uzavřená s výběrem odpovědi ze čtyř nabízených variant. 

otázka č. 2 

• zjišťuje pohlaví respondenta, 

• uzavřená, dichotomická. 

otázka č. 3 

• zjišťuje nejvyšší dosažené vzdělání respondenta, 

• polouzavřená nabízející tři varianty doplněné o možnost 

sdělení konkrétního vzdělání. 
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otázka č. 4 

• zjišťuje délku pedagogické praxe respondenta, 

• uzavřená s výběrem odpovědi z pěti nabízených variant. 

otázka č. 5 

• zjišťuje funkci, kterou respondent na škole zastává, 

• uzavřená s výběrem odpovědi z pěti nabízených variant. 

otázka č. 6 

• zjišťuje velikost města (městyse či obce), ve kterém se 

nachází škola, na které respondent působí, 

• uzavřená s výběrem odpovědi ze šesti nabízených variant. 

otázka č. 7 

• zjišťuje, zda škola, na které respondent působí, vlastní 

počítačové programy, které mohou simulovat 

elektrotechnické stavebnice, 

• polouzavřená s výběrem odpovědi ze dvou nabízených 

variant s možností sdělení názvu počítačového programu. 

otázka č. 8 

• zjišťuje, zda respondent při výuce využívá počítačové 

programy, které simulují elektrotechnické stavebnice, 

• uzavřená, dichotomická. 

otázka č. 9 

• zjišťuje, v jakém časovém rozsahu respondent využívá 

počítačové programy simulující elektrotechnické stavebnice, 

• uzavřená s výběrem odpovědi z pěti nabízených variant. 

otázka č. 10 

• zjišťuje, zda respondent při výuce využívá volně dostupné 

applety, 

• uzavřená, dichotomická. 
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otázka č. 11 

• zjišťuje, v jakém časovém rozsahu respondent využívá volně 

dostupné applety, 

• uzavřená s výběrem odpovědi z pěti nabízených variant. 

otázka č. 12 

• zjišťuje, zda škola, na níž respondent působí, vlastní 

elektrotechnické stavebnice, 

• uzavřená, dichotomická. 

otázka č. 13 

• zjišťuje, které elektrotechnické stavebnice škola vlastní, 

• polouzavřená nabízející šest variant doplněných o možnost 

sdělení jiného využívaného typu elektrotechnické stavebnice. 

otázka č. 14 

• zjišťuje, zda respondent při výuce využívá elektrotechnické 

stavebnice, 

• uzavřená, dichotomická. 

otázka č. 15 

• zjišťuje, v jakém časovém rozsahu respondent využívá 

elektrotechnické stavebnice, 

• uzavřená s výběrem odpovědi z pěti nabízených variant. 

otázka č. 16 

• zjišťuje, jaké prvky učiva kybernetiky lze s využitím 

elektrotechnických stavebnic efektivně vysvětlit žákům, 

• polouzavřená nabízející dvě varianty doplněné o možnost 

sdělení jiných prvků učiva. 

otázka č. 17 

• zjišťuje, jaký je stav elektrotechnických stavebnic ve škole, 

na které respondent působí, 

• uzavřená s výběrem odpovědi ze čtyř nabízených variant. 
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otázka č. 18 

• zjišťuje, zda je potřebné inovovat stávající elektrotechnické 

stavebnice na škole, na které respondent působí, 

• uzavřená s výběrem odpovědi ze tří nabízených variant. 

otázka č. 19 

• zjišťuje, jakou formou by respondent inovoval stávající 

elektrotechnické stavebnice, 

• polouzavřená nabízející dvě varianty doplněné o možnost 

sdělení jiného způsobu inovace. 

otázka č. 20 

• zjišťuje, o které elektrotechnické stavebnice by respondent 

doplnil inventář školy, na které působí, 

• uzavřená s výběrem odpovědi ze sedmi nabízených variant. 

otázka č. 21 

• zjišťuje odůvodnění výběru elektrotechnických stavebnic,  

o které by respondent doplnil inventář školy, na které působí,  

• otevřená. 

otázka č. 22 

• zjišťuje, zda respondent využíval elektrotechnické stavebnice 

v minulosti, 

• uzavřená, dichotomická. 

otázka č. 23 

• zjišťuje důvod, proč respondent v minulosti elektrotechnické 

stavebnice nevyužíval, 

• otevřená. 

otázka č. 24 

• zjišťuje důvod, proč respondent v minulosti elektrotechnické 

stavebnice využíval, 

• otevřená. 
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otázka č. 25 

• zjišťuje, zda respondent bude využívat elektrotechnické 

stavebnice v budoucnosti, 

• uzavřená, dichotomická. 

otázka č. 26 

• zjišťuje důvod, proč respondent nebude využívat 

elektrotechnické stavebnice v budoucnosti, 

• otevřená. 

otázka č. 27 

• zjišťuje důvod, proč respondent bude využívat 

elektrotechnické stavebnice v budoucnosti, 

• otevřená. 

otázka č. 28 

• zjišťuje, které učební pomůcky respondent využívá při výuce 

učiva zaměřeného na elektrotechniku a prvky učiva 

kybernetiky, 

• polouzavřená nabízející devět variant doplněných o možnost 

sdělení jiných učebních pomůcek, které respondent využívá. 

otázka č. 29 

• zjišťuje, zda se chce respondent vzdělávat v oblasti 

elektrotechnických stavebnic, 

• polouzavřená nabízející dvě varianty doplněné o možnost 

sdělení konkrétní oblasti, ve které by se chtěl respondent 

vzdělávat. 

otázka č. 30 

• dává možnost respondentovi sdělit případné připomínky, 

náměty zkušenosti či doporučení týkající se využití 

elektrotechnických stavebnic a počítačových programů 

simulujících jejich činnost ve výuce, 

• otevřená. 

 



 94 

9.6  Průběh pedagogického průzkumu, sumarizace 

 

Dotazník byl k dispozici na internetových stránkách www.easyresearch.biz  

od 16. 2. 2010 do 11. 3. 2010. Odkaz na dotazník byl v únoru 2010 rozeslán na náhodně 

vybraných 500 základních škol na celém území České republiky. Za období zveřejnění 

dotazníku bylo získáno 55 responsí, 140 respondentů dotazník začalo vyplňovat, avšak 

z nějakého důvodu jej nedokončilo. Tyto response nejsou uvedeny ve výsledcích 

jednotlivých položek. Grafy, které jsou použity v této práci, jsou generovány 

prostřednictvím webových stránek www.easyresearch.biz. Dříve obdobný výzkum 

provedl J. Dostál a jeho výsledky uvádí ve své publikaci ( 15, s. 54-62). 
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Otázka č. 1 - Váš věk v letech je: 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

21 až 30 let 24 % 13

31 až 40 let 22 % 12

41 až 50 let 29 % 16

nad 50 let 25 % 14  

Tabulka 1: Otázka č. 1 

 

 

Graf 1: Otázka č. 1 

 

Zastoupení respondentů v jednotlivých věkových kategoriích je téměř 

rovnoměrné. Největší počet respondentů je ve věkové kategorii 41 až 50 let (29 %), 

nejméně jich je v kategorii 31 až 40 let (22 %). 
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Otázka č. 2 – Vaše pohlaví: 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

žena 47 % 26

muž 53 % 29  

Tabulka 2: Otázka č. 2 

 

 

Graf 2: Otázka č. 2 

 

Pedagogického výzkumu se zúčastnil téměř vyrovnaný počet respondentů 

mužského (53 %) a ženského (47 %) pohlaví. Dotazník vyplnilo o 6 % (3 respondenti) 

více mužů než žen.  
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Otázka č. 3 – Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

středoškolské 14 % 8

vysokoškolské 81 % 46

jiné 5 % 3  

Tabulka 3: Otázka č. 3 

 

Graf 3: Otázka č. 3 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů je vysokoškolské (81 %), z tohoto 

počtu 42 respondentů (98 %) je absolventy pedagogických fakult. Středoškolské 

vzdělání má 14 % respondentů. 2 respondenti, kteří uvedli jiné vzdělání, zároveň 

vystudovali vysokou školu a za jiné vzdělání uvádí školní management a funkční 

studium pro vedoucí pracovníky ve školství. 
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Otázka č. 4 – Délka Vaší pedagogické praxe v letech je: 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

do 1 roku 4 % 2

do 5 let 16 % 9

do 10 let 9 % 5

do 20 let 26 % 14

nad 20 let 45 % 25  

Tabulka 4: Otázka č. 4 

 

 

Graf 4: Otázka č. 4 

 

Většina respondentů má pedagogickou praxi delší než 20 let (45 %). 

V rozmezí 10 až 20 let má pedagogickou praxi čtvrtina respondentů (26 %). 

Pedagogickou praxi kratší než 1 rok uvedli 2 respondenti (4 %). Skutečnost,  

že respondenty byli především pedagogové s delší praxí, zvyšuje hodnověrnost údajů.  
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Otázka č. 5 – Funkce, kterou zastáváte, je: 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

jiná 2 % 1

ředitel(ka) 25 % 14

zástupce(kyně) 9 % 5

učitel(ka) 64 % 35

školní inspektor(ka) 0 % 0  

Tabulka 5: Otázka č. 5 

 

 

Graf 5: Otázka č. 5 

 

Pedagogického výzkumu se zúčastnily téměř dvě třetiny učitelů (64 %). 

Dotazník vyplnila čtvrtina ředitelů (25 %) a 5 zástupců ředitele (9 %). Respondent 

zastávající jinou funkci ve škole, pracuje jako koordinátor informačních technologií.  
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Otázka č. 6 – Kolik obyvatel má město (městys, obec), kde se škola, na které působíte, 

nachází? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

nad 1 000 000 obyvatel 35 % 19

nad 500 000 obyvatel 0 % 0

nad 100 000 obyvatel 4 % 2

nad 10 000 obyvatel 27 % 15

nad 1 000 obyvatel 25 % 14

méně než 1 000 obyvatel 9 % 5  

Tabulka 6: Otázka č. 6 

 

 

Graf 6: Otázka č. 6 

 

Více než jedna třetina respondentů působí ve škole, která se nachází ve městě 

s více než 1 000 000 obyvatel (35 %), jde tedy o pražské pedagogické pracovníky. 

Čtvrtina respondentů pracuje ve městě s více než 1 000 obyvateli a více než jedna 

čtvrtina působí ve městě, které má nad 10 000 obyvatel. Pedagogického průzkumu  

se zúčastnilo 5 respondentů (9 %) z města s méně než 1 000 obyvatel. Naopak dotazník 

nevyplnil žádný pedagogický pracovník z města čítajícím nad 500 000 obyvatel. 
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Otázka č. 7 – Vlastní škola, na které působíte, počítačové programy, které mohou 

simulovat elektrotechnické stavebnice? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

ano 25 % 14

ne 75 % 41  

Tabulka 7: Otázka č. 7 

 

 

Graf 7: Otázka č. 7 

 

Počítačové programy simulující funkci elektrotechnických stavebnic vlastní 

čtvrtina škol (25 %), na kterých respondenti působí. Dvě čtvrtiny škol (75 %) těmito 

programy nedisponuje. 
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Otázka č. 8 – Využíváte při výuce počítačové programy simulující elektrotechnické 

stavebnice? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

ano 71 % 10

ne 29 % 4  

Tabulka 8: Otázka č. 8 

 

 

Graf 8: Otázka č. 8 

 

Na tuto otázku odpovídala čtvrtina z celkového počtu respondentů. 

Z respondentů, kteří mají k dispozici počítačové programy simulující elektrotechnické 

stavebnice, je využívá 71 %. Více než čtvrtina (29 %) respondentů s těmito 

počítačovými programy ve výuce nepracuje. 
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Otázka č. 9 – V jakém časovém rozsahu využíváte počítačové programy simulující 

elektrotechnické stavebnice při výuce učiva elektrotechniky a prvků čiva kybernetiky? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

1 až 20 % 90 % 9

21 až 40 % 10 % 1

41 až 60 % 0 % 0

61 až 80 % 0 % 0

81 až 100 % 0 % 0  

Tabulka 9: Otázka č. 9 

 

 

Graf 9: Otázka č. 9 

 

Na tuto otázku odpovídalo 5,5 % respondentů z celkového počtu. Tito 

respondenti v předchozích otázkách odpovídali kladně a škola, na které působí vlastní 

počítačové programy simulující elektrotechnické stavebnice a zároveň tyto programy  

ve výuce používají. Většina respondentů (90 %) počítačové programy využívá 

v časovém rozsahu 1 až 20 % z celkové výuky. Desetina respondentů (10 %) je využívá 

častěji, konkrétně v rozsahu 21 až 40 % z celkového času. 
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Otázka č. 10 – Využíváte volně dostupné applety (softwarové programy, které běží 

v kontextu jiného programu, např. internetového prohlížeče) ve výuce technicky 

orientovaného učiva? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

ano 51 % 28

ne 49 % 27  

Tabulka 10: Otázka č. 10 

 

 

Graf 10: Otázka č. 10 

 

Applety ve výuce využívá více než polovina respondentů (51 %). Téměř 

polovina respondentů (49 %) je do své výuky nezařazuje. 
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Otázka č. 11 – V jakém časovém rozsahu využíváte applety při výuce učiva 

elektrotechniky a prvků učiva kybernetiky? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

1 až 20 % 82 % 23

21 až 40 % 7 % 2

41 až 60 % 7 % 2

61 až 80 % 0 % 0

81 až 100 % 4 % 1  

Tabulka 11: Otázka č. 11 

 

 

Graf 11: Otázka č. 11 

 

Na tuto otázku odpovídalo celkem 28 respondentů, kteří v předchozí otázce 

odpověděli kladně a využívají ve výuce applety. Více než tři čtvrtiny respondentů  

(82 %) využívá applety v časovém rozsahu 1 až 20 % z celkové výuky. V časovém 

rozsahu 21 až 40 % a 41 až 60 % je využívá vždy 7 % respondentů. 1 respondent 

využívá applety v rozsahu 81 až 100 %. 
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Otázka č. 12 – Vlastní škola, na které působíte, nějaké elektrotechnické stavebnice? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

ano 58 % 32

ne 42 % 23  

Tabulka 12: Otázka č. 12 

 

 

Graf 12: Otázka č. 12 

 

Více než polovina škol (58 %), na které respondentů působí, vlastní 

elektrotechnické stavebnice. Ostatní respondenti (42 %) uvedli, že škola stavebnicemi 

nedisponuje. 
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Otázka č. 13 – Které elektrotechnické stavebnice škola vlastní? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů
jinou stavebnici 22 % 7

Stavebnici pro technické práce a základy 
techniky v 8. ročníku ZŠ 47 % 15
Elektrotechnickou stavebnici Z 3/III 12 % 4
Elektromontážní soupravu 41 % 13
stavebnici Elektronik 1 28 % 9
stavebnici MEZ Elektronik 25 % 8
stavebnici Didaktik 16 % 5  

Tabulka 13: Otázka č. 13 

 

 

Graf 13: Otázka č. 13 

 

Na tuto otázku odpovídalo 32 respondentů, kteří v předchozí otázce 

odpověděli, že škola, na které působí, vlastní elektrotechnické stavebnice. V inventáři 

škol se nejčastěji nacházejí Stavebnice pro technické práce a základy techniky  

v 8. ročníku ZŠ (47 %) a Elektromontážní souprava (41 %). Okolo jedné čtvrtiny 

respondentů uvádí, že škola vlastní stavebnici Elektronik 1 (28 %) a některý z typu 



 108 

stavebnice MEZ Elektronik (25 %). Stavebnici Didaktik vlastní 16 % respondentů,  

resp. škol. Stavebnici Z 3/III má v inventáři 12 % škol. Méně než čtvrtina respondentů 

(22 %) uvádí, že škola disponuje jinou stavebnicí, než bylo uvedeno ve výběru 

možností. Školy dle těchto respondentů vlastní stavebnici Merkur, Žákovskou soupravu 

pro pokusy z elektřiny a stavebnici Voltík I a Voltík II.  

 

Otázka č. 14 – Využíváte elektrotechnické stavebnice ve výuce učiva elektrotechniky  

a prvků učiva kybernetiky? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

ano 88 % 28

ne 12 % 4  

Tabulka 14: Otázka č. 14 

 

 

Graf 14: Otázka č. 14 

 

Na tuto otázku odpovídalo 32 respondentů, kteří odpověděli, že škola,  

na které působí, vlastní elektrotechnické stavebnice. Tyto stavebnice ve výuce využívá  

88 % respondentů a 12 % s nimi nepracuje.  
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Otázka č. 15 – V jakém časovém rozsahu využíváte elektrotechnické stavebnice  

při výuce učiva elektrotechniky a prvků učiva kybernetiky? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

1 až 20 % 50 % 14

21 až 40 % 36 % 10

41 až 60 % 11 % 3

61 až 80 % 3 % 1

81 až 100 % 0 % 0  

Tabulka 15: Otázka č. 15 

 

 

Graf 15: Otázka č. 15 

 

Na tuto otázku odpovídalo 28 respondentů, kteří v předchozí otázce uvedli,  

že elektrotechnické stavebnice ve výuce využívají. Polovina z nich (50 %) je využívá 

v časovém rozsahu 1 až 20 %. Více než třetina (36 %) je využívá v rozsahu 21 až 40 % 

z celkového času. 11 % respondentů elektrotechnické stavebnice ve výuce využívá 

v rozsahu 41 až 60 %. 1 respondent využívá stavebnice častěji, konkrétně v rozsahu  

61 až 80 %. 



 110 

Otázka č. 16 – Jaké prvky učiva kybernetiky lze podle Vašeho názoru efektivně 

vysvětlit žákům při použití elektrotechnických stavebnic ve výuce? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

jiné obvody 9 % 3

logické obvody 62 % 20

jednoduché regulační obvody 53 % 17  

Tabulka 16: Otázka č. 16 

 

 

Graf 16: Otázka č. 16 

 

Na tuto otázku odpovídalo 32 respondentů, kteří odpověděli, že škola,  

na které působí, vlastní elektrotechnické stavebnice. Téměř dvě třetiny respondentů (62 

%) uvedlo, že pomocí elektrotechnických stavebnic lze efektivně vysvětlit problematiku 

logických obvodů. Více než polovina respondentů (53 %) se domnívá, že stavebnice 

usnadní výuku jednoduchých regulačních obvodů. 3 respondenti (9 %) uvedli jinou 

možnost, než bylo uvedeno ve výběru možností. Domnívají se, že stavebnicemi lze 

vysvětlit pouze sériové a paralelní zapojení a jednoduché obvody. 
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Otázka č. 17 – Jaký je v průměru stav využívaných elektrotechnických stavebnic  

ve škole, kde působíte? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

výborný 3 % 1

dobrý 38 % 12

špatný 47 % 15

nevyhovující 12 % 4  

Tabulka 17: otázka č. 17 

 

 

Graf 17: Otázka č. 17 

 

Na tuto otázku odpovídalo 32 respondentů, kteří odpověděli, že škola,  

na které působí, vlastní elektrotechnické stavebnice. Za výborný považuje stav 

stavebnic 1 respondent (3 %). Stavebnice v dobrém stavu má 38 % respondentů,  

resp. škol. Téměř polovina (47 %) respondentů uvedla, že stav stavebnic je špatný. 

Nevyhovující technický stav mají stavebnice podle 12 % respondentů. 
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Otázka č. 18 – Bylo by, podle Vašeho názoru, zapotřebí stávající elektrotechnické 

stavebnice na Vaší škole inovovat? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

ne 9 % 3

spíše ano 53 % 17

ano 38 % 12  

Tabulka 18: Otázka č. 18 

 

 

Graf 18: Otázka č. 18 

 

Na tuto otázku odpovídalo 32 respondentů, kteří odpověděli, že škola,  

na které působí, vlastní elektrotechnické stavebnice. Téměř desetina respondentů (9 %) 

uvedla, že stávající stavebnice není třeba inovovat. Více než polovina respondentů  

(53 %) by byla spíše pro inovaci a více než třetina respondentů (38 %) je rozhodně  

pro inovaci. 
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Otázka č. 19 – Jakou formou byste stávající elektrotechnické stavebnice inovovali? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

jiný způsob 3 % 1

renovací stávajících 24 % 7

nákupem nových 73 % 21  

Tabulka 19: Otázka č. 19 

 

 

Graf 19: Otázka č. 19 

 

Na tuto otázku odpovědělo 29 respondentů, kteří uvedli, že stávající 

elektrotechnické stavebnice je potřeba inovovat. Renovaci stávajících stavebnic  

by využila téměř čtvrtina respondentů (24 %). Většina respondentů (73 %) uvedla,  

že by stavebnice inovovali nákupem nových. 1 respondent (3 %) uvedl inovaci jiným 

způsobem, konkrétně formou daru.  
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Otázka č. 20 – Pokud byste měl(a) možnost stav doplnit o nové stavebnice, potom by to 

byly stavebnice: 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

se stacionárními zapojovacími jednotkami 9 % 3

s mobilními zapojovacími jednotkami 50 % 16

s nerozebíratelnými spoji (pájené spoje) 3 % 1

s magnetickými spoji 22 % 7

s pružinovými spoji 22 % 7

se šroubovými spoji 3 % 1

se zásuvkovými spoji 44 % 14  

Tabulka 20: Otázka č. 20 

 

 

Graf 20: Otázka č. 20 

 

Na tuto otázku odpovídalo 32 respondentů, kteří odpověděli, že škola,  

na které působí, vlastní elektrotechnické stavebnice. Polovina respondentů (50 %) 

uvedla, že by doplnila stavebnice o ty, které mají mobilní zapojovací jednotky. Téměř 

polovina (44 %) uvedla stavebnice se zásuvnými spoji. Méně než čtvrtina respondentů 

(22 %) by doplnila stavebnice o ty, které mají magnetické a pružinové spoje. Téměř 
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desetina respondentů (9 %) by použila stavebnice se stacionárními zapojovacími 

jednotkami. 3 % respondentů uvedlo stavebnice s nerozebíratelnými a šroubovými 

spoji. 

 

Otázka č. 21 – Zdůvodněte výběr typu stavebnic. 

 

Na tuto otázku odpovídalo 32 respondentů, kteří odpověděli, že škola,  

na které působí, vlastní elektrotechnické stavebnice. Téměř čtvrtina respondentů (24 %) 

požaduje stavebnice, které umožňují žákům snadnou manipulaci. Více než třetina 

respondentů (34 %) vyžaduje rychlost, jednoduchost a přehlednost sestavovaných 

obvodů. 20 % respondentů by vybralo stavebnici podle osobní preference a zkušenosti.  



 116 

Otázka č. 22 – Využíval(a) jste elektrotechnické stavebnice ve výuce učiva 

elektrotechniky a prvků učiva kybernetiky v minulosti? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

ano 42 % 23

ne 58 % 32  

Tabulka 21: Otázka č. 22 

 

 

Graf 21: Otázka č. 22 

 

Více než polovina respondentů (58 %) v minulosti elektrotechnické stavebnice 

ve výuce nevyužívala. Ostatní respondenti (42 %) v minulosti stavebnice využívali. 
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Otázka č. 23 – Zdůvodněte, proč jste nevyužíval(a) elektrotechnické stavebnice 

v minulosti. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 32 respondentů, kteří uvedli, že v minulosti 

elektrotechnické stavebnice nevyužívali. Téměř polovina respondentů (48 %) uvádí,  

že elektrotechnické stavebnice ve škole nebyly k dispozici, případně ve škole nebyl 

vyučující. Téměř polovina respondentů (48 %) uvádí, že stavebnice nevyužívala, jelikož 

škola nepovažuje tuto problematiku za podstatnou nebo se domnívá, že není v povinné 

náplni výuky na ZŠ. 

 

Otázka č. 24 – Zdůvodněte, proč jste využíval(a) elektrotechnické stavebnice 

v minulosti. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 23 respondentů, kteří uvedli, že v minulosti 

elektrotechnické stavebnice využívali. Většina respondentů (63 %) uvádí, že stavebnice 

využívala z důvodu názornosti a praktičnosti. Téměř třetina respondentů (31 %) 

stavebnice využívala, jelikož učili danou problematiku a ve škole byly k dispozici. 
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Otázka č. 25 – Chtěl(a) byste využívat elektrotechnické stavebnice v budoucnosti? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

ano 76 % 42

ne 24 % 13  

Tabulka 22: Otázka č. 25 

 

 

Graf 22: Otázka č. 25 

 

V budoucnosti by elektrotechnické stavebnice chtěla využívat většina 

respondentů (76 %). Téměř čtvrtina respondentů (24 %) neuvažuje, že by v budoucnosti 

stavebnice využívala.  
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Otázka č. 26 – Zdůvodněte, proč byste nechtěl(a) využívat elektrotechnické stavebnice 

v budoucnosti. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 13 respondentů, kteří uvedli, že v budoucnosti 

nechtějí využívat elektrotechnické stavebnice. Téměř polovina respondentů (46 %) 

uvedla, že v budoucnosti nechce učit předměty se zaměřením na elektrotechniku či se 

škola specializuje na jinou oblast. Více než třetina respondentů (37 %) nechce 

stavebnice využívat z důvodu, že to nepovažují za podstatné. 

 

Otázka č. 27 – Zdůvodněte, proč byste chtěl(a) využívat elektrotechnické stavebnice 

v budoucnosti. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 42 respondentů, kteří uvedli, že v budoucnosti 

chtějí využívat elektrotechnické stavebnice. V budoucnosti chce většina respondentů 

(60 %) využívat stavebnice z důvodu větší názornosti. Dalším důvodem, který uvedlo 

20 % respondentů je vyšší motivace žáků. 18 % respondentů chce stavebnice využívat 

z důvodu rozvoje jemné motoriky žáků a doplnění výuky o inovativní prvek, zpestření 

výuky. 
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Otázka č. 28 – Které učební pomůcky využíváte ve výuce učiva zaměřeného  

na elektrotechniku a prvky učiva kybernetiky? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

jiné učební pomůcky 18 % 10

videofilmy 55 % 30

internet 80 % 44

fotografie 38 % 21

počítačové programy 42 % 23

elektrotechnické stavebnice 51 % 28

fólie pro zpětný projektor 16 % 9

učebnice 67 % 37

doplňkovou literaturu 27 % 15

pracovní listy 38 % 21  

Tabulka 23: Otázka č. 28 

 

 

Graf 23: Otázka č. 28 

 

Většina respondentů (80 %) uvedla, že ve výuce využívá internet, dále 

učebnice (67 %) a více než polovina videofilmy (55 %) a elektrotechnické stavebnice 
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(51 %). Téměř polovina respondentů (42 %) využívá počítačové programy. Více  

než třetina respondentů (38 %) využívá fotografie a pracovní listy. Doplňkovou 

literaturu ve výuce používá 27 % a fólie pro zpětný projektor 16 % respondentů. Jiné 

učební pomůcky, než byly uvedeny v nabízených možnostech, využívá 18 % 

respondentů. Jedná se o dataprojektor, interaktivní tabuli a vlastní jednoduché pomůcky.   

 

Otázka č. 29 – Chtěl(a) byste se dále vzdělávat v oblasti elektrotechnických stavebnic? 

 

Odpověď Procento Počet respondentů

ano 27 % 15

ne 73 % 40  

Tabulka 24: Otázka č. 29 

 

 

Graf 24: Otázka č. 29 

 

V oblasti elektrotechnických stavebnic se většina respondentů (73 %) 

vzdělávat nechce. Více než čtvrtina respondentů (27 %) uvedla, že by se vzdělávat 

chtěla. Konkrétně uvádí elektrické a logické obvody a také aplikovanou kybernetiku.  
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Otázka č. 30 – Zde můžete k problematice využití elektrotechnických stavebnic  

a počítačových programů simulujících jejich činnost ve výuce uvést jakékoli své 

připomínky, náměty, zkušenosti apod. 

 

Z celkového počtu 55 respondentů využilo možnosti sdělit nám jakékoli 

připomínky, náměty či zkušenosti 11 (20 %) z nich. Tyto odpovědi nelze sumarizovat, 

jelikož se respondenti neshodují. 2 z nich uvádí, že by bylo nutné získat prostředky  

na koupi učebních pomůcek, potažmo elektrotechnických stavebnic. 1 respondent  

se domnívá, že v následujících letech se budou více využívat počítačové programy 

simulující elektrotechnické stavebnice, než klasické stavebnice. Jiný respondent uvádí, 

že by rád využíval stavebnice Lego zaměřené na aplikovanou kybernetiku,  

ale vzhledem k ceně se jedná o nedosažitelný sen. 
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Závěr 

 

Z dotazníkového průzkumu, který byl proveden mezi pedagogickými 

pracovníky základních škol, vyplývají následující zjištění. 

 

Hypotéza 1: Více než polovina respondentů působí na školách, kde jsou 

k dispozici elektrotechnické stavebnice pro výuku technicky zaměřeného učiva. 

 

Z grafu č. 12 vyplývá, že více než polovina respondentů (58 %) působí  

na školách, kde jsou k dispozici elektrotechnické stavebnice pro výuku technicky 

zaměřeného učiva. Tento předpoklad byl potvrzen. 

 

Hypotéza 2: Stavebnicemi, které jsou na školách k dispozici nejčastěji, jsou 

Stavebnice pro technické práce a základy techniky v 8. ročníku ZŠ a Elektromontážní 

souprava. 

 

Z grafu č. 13 vyplývá, že školy mají nejčastěji k dispozici Stavebnici  

pro technické práce a základy techniky v 8. ročníku (47 %) a Elektromontážní soupravu 

(41 %). Tento předpoklad byl tedy potvrzen. 

 

Hypotéza 3: Více než třetina respondentů upřednostňuje ve výuce stavebnice 

s mobilními zapojovacími jednotkami a se zásuvnými spoji. 

 

Z grafu č. 20 vyplývá, že respondenti upřednostňují stavebnice s mobilními 

jednotkami (50 %) a zásuvnými spoji (44 %). Tento předpoklad byl potvrzen. 
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Hypotéza 4: Více než polovina elektrotechnických stavebnic, kterými jsou 

vybaveny školy, na kterých působí respondenti, je ve špatném nebo zcela 

nevyhovujícím stavu. 

 

Z grafu č. 17 vyplývá, že více než polovina (59 %) elektrotechnických 

stavebnic je ve špatném (47 %) a nevyhovujícím (12 %) stavu. Tento předpoklad byl 

potvrzen. 

 

Hypotéza 5: Více než polovina respondentů využívá elektrotechnické 

stavebnice při výuce učiva elektrotechniky a prvků učiva kybernetiky. 

 

Z grafu č. 14 vyplývá, že více než dvě třetiny respondentů (88 %) využívá 

elektrotechnické stavebnice při výuce učiva elektrotechniky a prvků učiva kybernetiky. 

Tento předpoklad byl tedy potvrzen. 

 

Hypotéza 6: Podle názorů více než poloviny respondentů lze z prvků učiva 

kybernetiky efektivně žákům nejlépe vysvětlit učivo logických obvodů. 

 

Z grafu č. 16 vyplývá, že více než polovina respondentů (62 %) považuje 

elektrotechnické stavebnice vhodné k efektivnímu vysvětlení učiva logických obvodů. 

Tento předpoklad byl potvrzen. 

 

Hypotéza 7: Počítačové programy simulující elektrotechnické stavebnice 

využívá ve výuce na školách alespoň čtvrtina všech respondentů a nejméně polovina 

využívá volně dostupné applety. 

 

Z grafu č. 8 vyplývá, že počítačové programy simulující funkci 

elektrotechnických stavebnic využívá více než dvě třetiny respondentů (71 %) majících 

tyto programy k dispozici. Ovšem z celkového počtu respondentů (55), je využívá  

18 %. Tento předpoklad nebyl potvrzen. 

Z grafu č. 10 vyplývá, že více než polovina respondentů (51 %) při výuce 

využívá volně dostupné applety. Tento předpoklad byl potvrzen. 
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Využívání elektrotechnických stavebnic má nesporné výhody. Podporují  

a rozvíjejí senzomotorické učení a koordinaci činnosti ruky a očí. Také umožňují 

propojit teorii a praxi, zvyšují aktivitu žáků, nutí je přemýšlet a klást otázky. 

Elektrotechnické stavebnice podporují názornost a umožňují vysoce efektivní učení. 

Rozvíjejí technickou představivost a obrazotvornost, umožňují žákovi prakticky 

realizovat abstraktní představy vyvolané v jeho mysli a převádět je do konkrétní 

podoby. Stavebnice rozvíjí technické myšlení a žáci se díky ní učí pracovat s chybou. 

Při práci s elektrotechnickými součástkami žák přemýšlí nad jejich abstraktními 

vlastnostmi a dává tak prostor vlastnímu abstraktnímu myšlení. Rozumové dovednosti 

překonávají mechanické a bezmyšlenkovité činnosti s elektrotechnickými stavebnicemi 

a umožňují správné, rychlé a cílené zapojování elektrických obvodů s využitím všech 

poznatků. Elektrotechnická stavebnice umožňuje poznatky objevovat pomocí 

konstruování a ne je pouze přejímat. Žák si tak osvojí trvalé vědomosti, které může 

využít v dalším vzdělávání nebo v běžném životě. 

V současné době počítačové programy simulující funkci elektrotechnických 

stavebnic mají tendenci postupně vytlačovat klasické elektrotechnické stavebnice. 

Záleží jen na učitelích, zda je budou stále častěji využívat. Takovéto programy 

nahrazují často drahé elektrotechnické součástky a přístroje, které jsou v případě 

nešetrného zacházení ze strany žáků náchylné k poškození. Nevýhodou těchto programů 

je fakt, že žáci manipulují jen se zobrazením součástek, čímž si nevytváří spojení mezi 

reálnými součástkami a jejich schematickými značkami tak, jako při použití klasické 

elektrotechnické stavebnice.  

Některým žákům může práce s klasickou elektrotechnickou stavebnicí činit 

značné potíže. Mají například špatně rozvinutou jemnou motoriku nebo jsou určitým 

způsobem hendikepováni. Naproti tomu však žáci, i ti hendikepovaní, ovládají počítač 

bez větších potíží a sestavení obvodu pomocí počítačového programu by jim tudíž 

nemělo činit žádnou obtíž (za předpokladu, že mají potřebné vědomosti). 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina učitelů by v budoucnosti 

elektrotechnické stavebnice využívat chtěla. Na základě svých zkušeností se domnívají, 

že jde o materiální didaktický prostředek, který zefektivňuje výchovně vzdělávací 

působení na žáky při výuce učiva elektrotechniky a prvků učiva kybernetiky na školách. 
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Elektrotechnické stavebnice, které se v současnosti nacházejí na školách, jsou přibližně 

čtvrt století staré a je nezbytná jejich obměna. A to jednak z důvodu jejich přirozeného 

opotřebení, ale i proto, že je třeba je nahradit za koncepčně nové typy. Elektrotechnické 

stavebnice mají významnou roli ve výuce spolu s videofilmy, fotografiemi, 

počítačovými programy, učebnicemi, pracovními listy a dalšími učebními pomůckami. 

Je smutnou vizitkou současného školství, že nové stavebnice stále na školách 

chybí. To souvisí i se zájmem žáků základních škol o technické vzdělávání a techniku 

vůbec. Jak na internetových stránkách uvádí Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky, je pokles zájmu absolventů základních škol o technicky 

zaměřené učební obory a o studium na středních odborných školách technického směru 

alarmující. Tradici Československa, resp. nyní České republiky, jakožto průmyslově 

vyspělého státu je možné udržet pouze za cenu zvýšeného zájmu absolventů základních 

škol o technické obory. Jedním z faktorů, které na to mohou mít vliv, je i dostatek 

kvalitních učebních pomůcek na školách. Vedoucí pracovníci resortu školství by měli 

zvážit všechny možnosti k tomu vedoucí, včetně možnosti obnovy centrální obsílky 

nejvýznamnějších materiálních didaktických prostředků pro školní výuku. Konečně 

hromadnější výroba a distribuce těchto prostředků by z celostátního pohledu vyšla 

ekonomicky výhodněji. Dnešní šetření v oblasti školství může totiž výrazně poškodit 

zítřejší životní úroveň nás všech. 

Problematika, která je v této práci zpracována, je velice široká a závažná  

a proto by bylo vhodné, kdyby se jí někdo i nadále zabýval. 
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Příloha 1 – Žádost o spolupráci při pedagogickém průzkumu 

 

Dobrý den, 

jsem studentkou závěrečného ročníku studia na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy a v rámci své diplomové práce, zabývající se problematikou 

elektrotechnických stavebnic a školního vzdělávání, realizuji dotazníkové šetření.  

V souvislosti s tím si Vás dovoluji požádat o spolupráci formou vyplnění anonymního 

dotazníku na stránkách http://survey.easyresearch.cz/tI12IErGhz7VkfJ4XMVJk7N 

b3.aspx. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak časté je využívání elektrotechnických 

stavebnic a počítačových programů simulujících jejich činnost na základních školách  

a odpovídajícím stupni víceletých gymnázií, jejich současný stav a nejčastěji používané 

typy. Velice mi pomohou i případné připomínky, náměty a zkušenosti ohledně této 

problematiky, na které je místo na konci dotazníku. Výsledky pedagogického průzkumu 

budou využity při zpracování mé diplomové práce a následně publikovány  

pro informování širší odborné veřejnosti. 

V případě, že nejste pedagogický pracovník, který ve výuce využívá 

elektrotechnické stavebnice či jiné učební pomůcky zaměřené na výuku elektrotechniky 

a prvků učiva kybernetiky, prosím Vás o přeposlání tohoto e-mailu příslušnému 

pedagogickému pracovníkovi na Vaší škole. 

Děkuji za Váš čas! 

S přáním hezkého dne 

Lucie Procházková  
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Příloha 2 – Dotazník pro pedagogické pracovníky základních 

škol 
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