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Glosář
ovladač – součástka stroje kontrolující pohyb
AI – Artificial Intelligence (umělá inteligence)
AR – Augmented Reality (rozšířená realita)
CAD – Computer-Aided Design (počítačem podporovaný design)
CNC – Computer Numerical Control (počítačové číselné řízení)
DEL – DigiEduLab
DIY – Do It Yourself (udělej si sám)
GIM – Gradual Immersion Method
IDE – Integrated Development Environment (integrované vývojové prostředí)
KWL – Know / Want to know / Learn (vědět, chtít vědět, učit se)
IoT – Internet of Things (internet věcí)
IT – informační technologie
maker kultura – technologické rozšíření DIY kultury
maker vzdělávání – projektový přístup k učení
mikrokontrolér – jednočipový mikropočítač
MQTT – Message Queuing Telemetry Transport (přenos vzdálených měření pomocí front zpráv)
RFID – vysokofrekvenční identifikace
RIAC – Robot In A Can
RIS3 – regionální výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci
sensor – zařízení, které detekuje události a odesílá informace jiné elektronice
servo motor – rotační nebo lineární pohon umožňující přesné ovládání
SIC – Středočeské inovační centrum
STEM – přírodní vědy, technika, technologie a matematika
STEAM – přírodní vědy, technika, technologie, umění a matematika
SWOT – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
stepper motor – stejnosměrný elektrický motor, který rozděluje plnou rotaci do několika stejných kroků
UX – User Experience (uživatelská zkušenost)
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Shrnutí
Pilotní projekt SIC DigiEduLab 2019 byl vzdělávací program zaměřený na digitální tvorbu organizovaný
Středočeským inovačním centrem (SIC). Skládal se ze dvou workshopů pro učitele a studenty středních
škol, které byly zaměřené na tzv. maker vzdělávání, pedagogické paradigma založené na společné tvoření
za využití nových technologií, s cílem rozvíjet kompetence potřebné pro 21. století.
V dubnu a říjnu 2018 se uskutečnily twinningové návštěvy zástupců SIC a regionálních zástupců
zúčastněných stran ve městě Jalisco v Mexiku. Jejich cílem bylo seznámit se s inovačním ekosystémem,
a to formou návštěv příslušných center a akcí. Zúčastnili se také workshopů, které pro ně byly připravené
na míru. Tato zkušenost přispěla k přenesení osvědčené praxe v oblasti maker vzdělávání a digitální tvorby
do Středočeského kraje. Následně předložil SIC v rámci projektu Smart Akcelerátor II návrh na projekt
v oblasti maker vzdělávání a digitální tvorby, který byl schválen jako pilotní projekt a následně realizován
na podzim 2019.
Školení v roce 2019 bylo zaměřeno na střední školy, protože v této fázi se studenti rozhodují o svém
budoucím povolání a následně navazují vysokoškolským studiem. Návrhem školení pro učitele a studenty
na úrovni střední školy byl pověřen tým zahraničních expertů na maker vzdělávání. Dvoutýdenní školení
se zaměřovalo na rozvoj technicky orientovaných dovedností a kompetencí pro 21. století, a to
prostřednictvím vývoje funkčních prototypů zaměřených na řešení lokálních problémů v souladu s cíli OSN
v oblasti udržitelného rozvoje. Pilotní projekt se snaží pozitivně ovlivnit studenty středních škol při rozvíjení
kompetencí pro 21. století, vyvolat v nich zájem o kariéru v STEAM oborech (přírodní vědy, technika,
technologie, umění a matematika) a rozvíjet kompetence celoživotního učení potřebné k tomu, aby se staly
inovátory. Iniciativa se zároveň zaměřila na školení učitelů v rámci paradigmatu maker vzdělávání tak, aby
se zvýšily jejich profesní kompetence a začali toto paradigma používat. Protože klíčem ke zlepšení
vzdělávacího systému je osobní rozvoj učitelů a dalších zaměstnanců škol. Dalším cílem bylo vytvořit tzv.
mindset maker kultury ve školách Středočeského kraje.
Díky pilotnímu programu tým expertů ve spolupráci se SIC úspěšně zrealizoval své aktivity na Střední
průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku, a to v období od 6.11. do 22.11.2019, včetně předchozího
a následného setkání s regionálními zástupci krajského inovačního ekosystému. V průběhu workshopů
zaměřených na řešení problémů pomocí vytváření funkčních prototypů s využitím digitální tvorby a
elektroniky bylo proškoleno celkem 7 učitelů a 22 studentů. 22. listopadu 2019 se konala veřejná
prezentace, na které studenti a učitelé představili své finální funkční prototypy publiku z řad zástupců
zúčastněných stran včetně národních a regionálních autorit, podnikatelů, zástupců škol a médií. Metoda a
její výsledky byly pozitivně hodnoceny představiteli nejen nejdůležitějších vzdělávacích autorit v zemi, ale
také průmyslu. Jejich zpětná vazba je součástí této zprávy.
Analýza kompetencí studentů byla provedena pomocí sebehodnotícího nástroje Socratic Wheel na začátku
a na konci workshopů. Dva měsíce po akci proběhlo celkem 6 individuálních rozhovorů, jak s učiteli (4), tak
se studenty (2), s cílem shromáždit údaje týkající se procesu učení a zkušeností z workshopu.
Tato zpráva podrobně vysvětluje implementaci workshopů včetně materiálů, postupů, datových analýz a
výsledků. Navíc obsahuje doporučení expertů včetně faktorů úspěchu a problémů, jakož i potenciální plán
pro pokračování v dalším rozvoji pilotního projektu prostřednictvím rozvoje sítě digital fabrication laboratoří
v regionu, a to jak pro jakýkoliv typ škol (včetně netechnicky zaměřených i základních škol).
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1. Úvod do programu
Jednou z priorit se stal přenos osvědčené praxe z oblasti maker vzdělávání a digitální tvorby do
Středočeského kraje na základě twinningových návštěv zástupců SIC ve městě Jalisco v Mexiku v dubnu
a říjnu 2018. Z tohoto důvodu předložilo SIC v rámci projektu „Smart Akcelerátor II“, spolufinancovaného z
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, pilotní projekt školení v oblasti maker vzdělávání a digitální tvorby, který byl v červnu 2019
schválen a proběhl na podzim 2019.

1.1 Obrysy projektu
1.1.1 Původ projektu
Za účelem zavedení maker kultury do školního prostředí Středních Čech navrhl tým expertů z oblasti maker
vzdělávání školení pro učitele a žáky středních škol. Dvoutýdenní školení se zaměřovalo na rozvoj
technicky orientovaných dovedností a kompetencí pro 21. století, a to prostřednictvím vývoje funkčních
prototypů zaměřených na řešení lokálních problémů v souladu s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

1.1.2 Teoretický rámec maker vzdělávání
Základ projektu byl založen na globální tendenci rozvíjet u studentů kompetence nad rámec tradičního
kurikulárního učení. Tato tendence je známá pod názvem maker movement. Projektově zaměřené školení
je v zásadě strukturováno tak, aby umožnilo studentům účinně se adaptovat na nové požadavky na trhu
práce, kde budou do budoucna vyžadovány kompetence jako je např. spolupráce, kreativita nebo řešení
problémů. Tyto kompetence budou určovat profesní úspěšnost. Tento koncept přesahuje rozsah tradičního
učení, které se omezuje na předem vymezený obsah hodnocený zkouškami. Tento koncept byl překonán
prostřednictvím různých konstruktivních metod v čele s tzv. maker movement.

1.1.3 Složení týmu expertů
V roce 2018 byli zástupci SIC ve městě Jalisco v Mexiku přijati Dr. Jorgem Sanabriou, výzkumným
pracovníkem v oblasti Maker kultury, který pro delegaci uspořádal workshop se zaměřením na digitální
tvorbu a maker vzdělávání. Workshop posloužil jako výchozí bod pro další rozvoj spolupráce. Následovala
návštěva širší delegace ze Středočeského kraje, pro kterou Dr. Sanabria uspořádal setkání na téma
potenciálu maker laboratoří. Zde hovořili další výzkumní pracovníci, včetně Dr. Ruy Cervantese, který
představil potenciál maker laboratoří jako základ pro rozvoj znalostní ekonomiky. Na základě těchto akcí
byl Dr. Sanabria vyzván, aby vytvořil tým expertů, který by byl schopen navrhnout koncept školení maker
vzdělávání přizpůsobený situaci středních škol ve Středočeském kraji, zejména prostředí vybrané střední
průmyslové školy v Rakovníku.
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Členové týmu expertů:
Jorge Sanabria je držitelem doktorátu v „Kansei Sciences“ z „Advanced
Research Centre in Neuroscience, Behaviour and Qualia“, který získal na
univerzitě Tsukuba v Japonsku. Absolvoval postdoktorandský kurz na
univerzitě v Guadalajara v Mexiku, v rámci kterého vyvinul metodu “Gradual
Immersion Method”, technicky zaměřený přístup k podpoře kreativního
poznání prostřednictvím spolupráce. V současné době je docentem v oboru
Design na Tecnológico de Monterrey, kde se zaměřuje na vývoj tréninkových
metod a hodnocení dovedností pro 21. století v oblasti designu a učebních
procesů. Od roku 2018 je členem Národního systému vědců (National
System of Researchers (SNI)) Národní rady pro vědu a technologii (National
Council of Science and Technology (CONACYT)) v Mexiku.
Ruy Cervantes je držitelem titulu Ph.D. v oboru informatika z univerzity v
Kalifornii Irvine. Je konzultantem v oblasti inovací a tvůrcem ekosystémů.
Spolupracuje s veřejnými i soukromými organizacemi na rozvoji a posílení
jejich inovačních schopností. Pracoval v Cisco Systems’ Corporate Strategy
Innovation Group, kde vyvinul program budování inovačních schopností pro
globální síť inovačních center této společnosti. Pracoval jako ředitel inovační
ekonomiky na ministerstvu pro inovace státu Jalisco a budoval strategii
inovační kultury státu Jalisco v Mexiku. Tato strategie propojovala aktivity s
cílem urychlit inovační ekosystém, od masivních technologických akcí až po
lokální iniciativy, zahrnující síť Fablab pro střední školy v Jalisco.
Gustavo Calderón je „Ed Tech Leader“ na škole Instituto Alpes San Javier,
kde vytváří inovativní vzdělávací projekty, integruje technologie do
vzdělávacího procesu a vytváří programy výuky pro alternativní učební
prostředí a profesní rozvoj. Navrhl a vedl Technology Academic Project,
přednášel STEAM školení Design & Technology Program na základní škole
a také AP Computer Science Principles program. Je spoluzakladatelem
studia „Make.it Tinkering and Making Studio“, experimentálního tvůrčího
prostoru, který usiluje o podporu kreativity a inovačních dovedností u dětí
prostřednictvím skutečných životních zkušeností souvisejících s oblastmi
STEAM a hnutím maker. Je učitelem Skype Master a Global Shaper. Je také
jedním z top 50 finalistů Global Teacher Prize 2020, která bývá nazývána
Nobelovou cenou za vzdělávání.
Benjamin Douek je zakladatelem a CEO projektu Robot In A Can Inc., který
umožňuje vytváření vysoce kvalitního kurikula zahrnující celou řadu
vzdělávacích projektů, které mohou být vytvořeny za využití dostupných
materiálů a cenově přívětivé open-source prototypovací platformy Robot In A
Can. Získal řadu ocenění za podnikání a je aktivním členem několika
inkubátorů a akcelerátorů. Ben vynikal při navrhování průkopnické
elektroniky, která se vyznačuje uživatelsky přívětivým rozhraním. Své
největší hobby, kterými jsou elektronika a kutilství, rád předvádí jako maker v
„Concordia Milieux Institute for the Arts“ v Montrealu v Kanadě.
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1.2 Pozadí projektu
Vznik projektu ovlivnilo několik událostí. Členové expertního týmu již dříve pracovali na různých iniciativách
zaměřených na maker vzdělávání, které zahrnovaly zavádění tzv. Makerspaces, vývoj technologií pro
kreativní učení, navrhování maker kurikula a maker soutěží a v neposlední řadě i koordinaci školení pro
rozvoj maker kompetencí v institucionálním a business prostředí.
V pozadí tohoto projektu stojí řada zkušeností členů týmu expertů: a) Dobrá praxe - vývoj a aplikace
transformačních iniciativ v oblasti maker vzdělávání prostřednictvím workshopů pro učitele a studenty,
využití elektroniky a zařazení nových metod do školního kurikula; b) Zavádění tzv. Makerspaces - zavádění
makerspaces v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, s důrazem na rozvoj sítě
maker laboratoří na úrovni vyšších odborných škol a školení učitelů zaměřené na makerspaces; c) Maker
metoda - soubor nástrojů a technik, které byly uvedeny do praxe a jsou v současné chvíli využívány jako
klíčová součást školení (např. Gradual Immersion Method; Trayekta ideation board); d) Ko-kreativní
technologie - pedagogické využití celosvětově rozšířené inovativní elektroniky, digitálních platforem,
platforem mikrokontrolérů (např. Arduino, Robot-in-a-Can) a také zařízení pro digitální tvoření (např.
laserové řezačky a 3D tiskárny).
Výchozím bodem tohoto projektu byla twinningová návštěva zástupců Středočeského inovačního centra
(SIC) v Inovačním centru „Innovation Centre for the Acceleration of Economic Development“ (CIADE)
v Jaliscu v Mexiku v dubnu 2018. Návštěvy se za SIC zúčastnili: RIS3 manažer Jakub Hudec a RIS3
developeři Athziri Moreno Romo, Pavel Jovanovič a Martina Vycudilíková. V průběhu jejich návštěvy
zaměřené na seznámení se s inovačním ekosystémem navštívili Ministerstvo inovací, vědy a techniky,
akcelerační centra, kreativní laboratoře, univerzity, technologické komunity a hromadné akce zacílené na
šíření inovací. Zúčastnili se také specifických workshopů připravených na míru přímo pro jejich návštěvu.
Jeden z workshopů, kterých se zúčastnili, sloužil jako podnět pro tento projekt. Jednalo se o třídenní školení
digitální tvorby vedené Dr. Sanabriem a jeho týmem v maker prostoru určeném pro školení učitelů na
univerzitě v Guadalajara. Školení bylo rozděleno následovně: 1. den - prezentace projektu sítě digital
fabrication laboratoří na úrovni vyšších odborných škol; úvod do metodologie školení Gradual Immersion
Method (GIM); rozhovory s učiteli, kteří se zúčastnili školení na Stanfordově univerzitě v souvislosti s tímto
projektem; 2. den - praktické prototypování za využití digitálních technologií (zahrnující 3D tisk, laserovou
řezačku a rozšířenou realitu), hodnocení nabytých kompetencí a řešení výzev samotnými účastníky; 3. den
- návštěva digital fabrication laboratoře univerzitní střední školy č. 19 (která je součástí sítě laboratoří),
rozhovor s manažery školy; probíhající akademické projekty za účelem potenciální spolupráce; prezentace
výsledných funkčních prototypů ze strany zástupců SIC.
Guadalajaru v Jaliscu poté navštívila v říjnu 2018 delegace ze Středočeského kraje v rámci modulu
Twinning projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji. Delegaci tvořil radní pro oblast kultury,
zástupce ředitele SIC, zástupce kanceláře hejtmanky, starosta města Milovice, starosta města Smečno,
ředitelé středních odborných škol Rakovník, Čáslav a Kutná Hora a dva zástupci SIC. Díky této návštěvě
se zvýšil zájem zúčastněných středočeských stran o vzájemnou spolupráci v oblasti digitální tvorby a maker
vzdělávání.
Zkušenosti z workshopu a návštěvy vedly k vytvoření mezinárodní akce s názvem maker challenge, která
probíhala od 11.3. do 15. 6. 2019. Jednalo se o první dlouhodobou spolupráci mezi studenty ze střední
školy č. 19 ve státě Jalisco a studenty tří středních škol ve Středních Čechách. Tento přístup umožnil
nepřímo propojit studenty, učitele a hodnotitele prostřednictvím společné akce s cílem předvést inovativní
potenciál studentů i příležitosti ke zlepšení, na které by mohly být zaměřené připravované workshopy.
Na základě výše popsaných událostí navrhl SIC Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v České
republice pilotní projekt v rámci projektu „Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji“. Pilotní projekt s
názvem „Digital Fabrication Lab – SIC DigiEduLab“ byl schválen k realizaci na podzim 2019. Workshopy
se konaly na Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku (http://spsrakovnik.cz/) a zahrnovaly
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předchozí přípravu, přizpůsobení místním podmínkám ve spolupráci se SIC, dva workshopy, zpětnou
vazbu na workshopy a vytvoření zprávy s doporučeními pro případné budoucí opakování projektu.
Pilotní projekt z roku 2019 s názvem “Digital Fabrication Lab – SIC DigiEduLab” byl navržen a realizován
tak, aby řešil výzvy klíčové oblasti změny „Lidé pro inovace“ Regionální výzkumné a inovační strategie
inteligentní specializace Středočeského kraje (RIS3 SČK) navržené SIC. V následující kapitole (2. Kontext
projektu) bude detailně vysvětleno, jak se pilotní projekt snaží pozitivně ovlivnit strategické cíle týkající se
řešení této klíčové oblasti RIS3 SČK.

1.3 Cíle programu a hlavní činnosti
Hlavním cílem pilotního projektu bylo vyvinout a implementovat “Digital Fabrication Lab – SIC DigiEduLab”
na Střední odborné škole Emila Kolbena v Rakovníku ve Středočeském kraji prostřednictvím
dvoutýdenního workshopu (1 týden pro učitele, 1 týden pro studenty).
K dosažení hlavního cíle pilotního projektu sloužily tyto hlavní činnosti:
1) Příprava a nastavení aktivit workshopu. Tým expertů navrhl projekt a potřebné materiály, které byly
nahrány na online platformu pomocí aplikace Edmodo, zapojil místní účastníky a proškolil tzv.
facilitátory, kteří pak asistovali v průběhu workshopů. Související aktivity přispěly k dokončení této
fáze:
a) Došlo k několika setkání týmu expertů s cílem zajištění souladu průběhu projektu s cíli SIC.
b) Vytvoření příručky pro školené učitele se stručným vysvětlením hlavních principů, metod a
nástrojů maker vzdělávání použitých v průběhu týdenního workshopu.
c) Referenční materiál pro studenty se stručným vysvětlením nástrojů, které budou použity během
studentského workshopu.
d) Využití výukové platformy Edmodo.com, která sloužila ke správě každodenní činnosti a úkolů
v rámci workshopu. Platforma sloužila také jako digitální úložiště materiálů a odkazů na externí
zdroje potřebné pro workshop a pro vedení osobního deníku v rámci workshopu.
e) Setkání s regionálními autoritami a zúčastněnými stranami v Praze a Středních Čechách, včetně
zástupců vedení Středočeského kraje, školství, výzkumných center a místních akčních skupin.
f) Školení facilitátorů na podporu studentů a učitelů v průběhu workshopů, kritéria pro výběr
facilitátorů jako i popis jejich rolí v rámci workshopů.
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Obr. č. 1 Pracovní agenda a přípravné aktivity.

2) Příprava a realizace workshopů během dvoutýdenního období zahrnovala:
a) Focus group: Workshop pro učitele odstartoval setkáním učitelů s týmem expertů. Cílem tohoto
setkání bylo seznámení se podmínkami výuky ve škole a s tím, co učitelé od workshopu očekávají.
b) Školení učitelů: Týdenní workshop pro čtyři učitele ze Střední průmyslové školy Emila Kolbena
a jednoho učitele z Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku proběhl od 11.11. do 15.11.2019.
Účast byla umožněna i dalším sousedícím školám. Další dva učitelé ze Střední průmyslové školy
Emila Kolbena byli proškoleni v následujícím týdnu od 18. do 22.11.2019. Celkem bylo tedy
proškoleno 7 učitelů. Finální rozvrh pro školení učitelů obsahuje kapitola 3 tohoto dokumentu.
c) Týdenní workshop pro 22 studentů se uskutečnil od 18. do 22.11.2019. Workshop zahrnoval
jeden den na seznámení s platformami pro elektronické prototypování a tři dny společné práce
rozvíjející kreativitu, prototypovací myšlení a kompetence pro řešení problémů. V posledním dni
studenti dokončili své prototypy a představili je publiku složenému ze zástupců 1) Odboru školství
Středočeského kraje, 2) Národního pedagogického institutu, 3) Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, 4) Velvyslanectví Mexika, 5) společnosti Lasselsberger, 6) společnosti Eberspecher
(obě firmy spolupracují s vybranou střední školou), 7) Maker Faire Prague, 8) PrusaLab a 10) SIC,
studentů, učitelů a zástupců Střední průmyslové školy Emila Kolbena. Finální rozvrh studentského
workshopu obsahuje kapitola 3 tohoto dokumentu.
3) Materiály, které byly použity při workshopech a zůstaly ve vlastnictví vybrané střední školy,
zahrnovaly sady s mikrokontroléry, elektroniku a prototypovací materiály:
a) 10 souprav mikrokontrolérů Robot in a Can, senzorů a ovladačů s dobíjecími bateriemi.
b) Učitelská sada Robot In A Can.
c) 10 sad Arduino mikrokontrolérů, senzorů a ovladačů.
d) 10 souprav prototypovacích materiálů včetně kartonů, nůžek, horkovzdušných pistolí,
zvýrazňovačů atd.
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Obrázek č. 2. Fotodokumentace dodaného materiálového vybavení.

Obr. č.2: Materiály pro workshop (vlevo nahoře: kancelářské a školní potřeby. Vpravo nahoře:
studenti používají sadu Arduino. Dole: Sady Robot In A Can na stole s kartonovými součástkami
pro výrobu robota, extra sensory a podložkou pro pohyb robota.)

4) Navazující aktivity po workshopu zahrnovaly sběr dat o dojmech učitelů a studentů a umožnily
vznik této zprávy:
a) Rozhovory s účastníky z řad učitelů proběhly 2 měsíce po workshopu za využití nástroje, který
zjišťoval jejich dojmy z workshopu, transformaci jejich přístupu a jak workshop ovlivnil jejich aktivity.
b) Studenti vyplňovali sebehodnotící dotazníky týkající se vývoje jejich kompetencí před, v průběhu
a po workshopu, a jejich dojmů z workshopu.
Nastavení přípravy a realizace workshopů bylo v souladu s cíli Klíčové oblasti změny „Lidé pro inovace“
RIS3 SČK: 1) zlepšit kapacitu vzdělávacího systému tak, aby produkoval talentované, kreativní a podnikavé
lidi pro trh práce budoucnosti a 2) zlepšit kompetence pedagogických pracovníků na všech úrovních
vzdělávání.
V následujících částech této zprávy bude podrobně vysvětleno, jak návrh těchto aktivit a jejich výsledky
korespondují s těmito cíli.

9

1.4 Shrnutí výsledků
1.4.1 Stručný popis
V souladu se smluvními podmínkami smlouvy uzavřené mezi SIC a týmem zahraničních expertů uskutečnil
tým expertů činnosti související se stanovenými cíli, jak je stručně popsáno níže.
Platnost smlouvy: Tým expertů ve spolupráci se SIC úspěšně realizoval své aktivity na Střední průmyslové
škole Emila Kolbena v obci Rakovník v České republice a naplnil dohodnutý program.
Povinnosti stran: Experti byli osobně přítomni v období 4.-25.11.2019 a realizovali předem dohodnutý
program v období 6.-22.11.2019, který zahrnoval pracovní setkání se zástupci organizací zapojených do
projektu a dva týdenní workshopy.
Pracovní agenda SIC: Experti se zúčastnili pracovního programu navrženého zástupci SIC v období 6.8.11.2019 a setkali se s klíčovými zástupci regionálního inovačního ekosystému.
Závěrečná zpráva: Experti předložili zástupcům SIC závěrečnou zprávu projektu Digital Fabrication Lab –
SIC DigiEduLab, čímž došlo k završení realizace a odborné činnosti v průběhu jejich pobytu.
Ochrana osobních údajů: V průběhu projektu jednali experti v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
a s respektem k právům subjektů údajů.
Vytvořené materiály: Na digitální platformu byly nahrány následující materiály: a) Manuál „Školení pro
školitele“ včetně hlavních principů, metod a nástrojů používaných během workshopů; b) „Reference
studentů“ včetně nástrojů používaných během workshopu pro studenty; c) „Online platforma“, digitální
prostředí implementované prostřednictvím systému Learning Management System pro správu workshopů
a ukládání zdrojů.
Získané materiály a vybavení. Za účelem realizace workshopů bylo nakoupeno následující vybavení, které
zůstalo v majetku školy: 10 sad Robot in a Can s nabíjecími bateriemi, 1 sada pro učitele, 10 sad Arduino
a 10 sad prototypovacích materiálů.
Setkání se zúčastněnými stranami. Proběhlo setkání členů týmu expertů s technologickými regionálními
institucemi Prahy a Středočeského kraje s cílem přizpůsobit obsah workshopu místnímu kontextu. Experti
navštívili Mexickou ambasádu v Praze, Středočeské inovační centrum, Střední průmyslovou školu v Kutné
Hoře, laserová výzkumná centra ELI Beamlines a Hilase a Maker Faire Prague.
Workshopy pro učitele a studenty. V termínu 11.-15.11.2019 proběhl na Střední průmyslové škole Emila
Kolbena týdenní workshop pro 7 učitelů, kterého se zúčastnili také učitelé ze sousedních škol. Následoval
týdenní workshop pro 22 studentů Střední průmyslové školy Emila Kolbena v termínu 18.-22.11.2019. Oba
workshopy byly zaměřené na řešení problémů pomocí funkčních prototypů s využitím digitální tvorby a
elektroniky.
Otevřená prezentace finálních projektů. Prezentace finálních funkčních prototypů studentů i učitelů
proběhla jako veřejně přístupná akce za účasti zástupců různých institucí, včetně regionálních autorit,
podnikatelů, členů škol a médií. Akce se uskutečnila na Střední průmyslové škole Emila Kolbena dne
22.11.2019.
Aktivity po workshopech. Dva měsíce po skončení workshopů proběhlo celkem 6 rozhovorů s učiteli i
studenty za účelem shromáždění dat ohledně procesu učení a dojmů z workshopů. Uskutečnily se 4
individuální rozhovory s učiteli, kteří se zúčastnili školení. Údaje o studentech byly získány z jejich
sebehodnocení kompetencí provedených před a po konání workshopu s pomocí sebehodnotícího nástroje
Socratic Wheel a z rozhovorů se dvěma studenty.
Závěrečná zpráva. Tato závěrečná zpráva je finálním dokumentem pilotního projektu. Obsahuje popis
cílové skupiny a řešeného problému, použité metody, interpretace výsledků před a po rozhovorech, analýzu
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sebehodnocení účastníků, doporučení včetně faktorů úspěchu a výzev, potenciální plán rozvoje sítě digital
fabrication laboratoří v regionu pro jakýkoli typ škol.

1.4.2 Ověření předpokladů projektu prostřednictvím pilotního projektu
Prostřednictvím pilotního projektu, konkrétně dvou workshopů, tým expertů zjistil, že styl výuky na technické
škole obsahoval určité rezervy pro implementaci přístupu maker vzdělávání. Nejvýznamnější nedostatky
byly: a) oddělenost mezi STEAM kompetencemi a měkkými dovednostmi pro 21. století, b) tradiční pohled
na výuku ze strany učitelů a studentů, c) nedostatek povědomí a využití metod založených na projektové
výuce a d) nevyvážené nebo příliš ambiciózní vytížení obsahu předmětů související s národní vzdělávací
politikou.
První pozorování ukázala nedostatečné propojení mezi kompetencemi z oborů přírodních věd, techniky,
technologie, umění a matematiky (STEAM obory) a měkkými dovednostmi pro 21. století. Jak je ve většině
vzdělávacích prostředí typické, učební praktiky jasně ukázaly nepropojenost jednotlivých STEAM předmětů
mezi sebou kvůli odděleným vyučovacím hodinám vedeným různými učiteli. Studenti tak nemají možnost
o propojení předmětů přemýšlet. Znalosti STEAM navíc většina studentů i učitelů považovala za cosi, co
nesouvisí s jejich osobním či profesním životem mimo školu. Klíčové kompetence pro celoživotní učení
jako jsou adaptace, spolupráce, komunikace, řízení učení a kritické myšlení jsou do hodin začleněny velmi
málo. Jen málo běžných školních projektů vyžaduje spolupráci a komunikaci mezi studenty a napříč týmy.
Studenti jen velice omezeně rozvíjejí schopnost adaptace, protože zadané úlohy a projekty mají jasné
odpovědi a neočekává se, že by studenti hledali potenciálně inovativní řešení (tedy řešení, která by vytvořila
novou hodnotu mimo školní prostředí).
Z myšlenkového nastavení studentů i učitelů bylo zřejmé, že většina aktivit ve škole byla vnímána jako
činnost povinná, spíše než činnost, ve které by byli studenti osobně zainteresovaní a mohli ji propojit se
svými zájmy, která by jim umožnila být kreativní a radovat se ze samotného procesu učení. Většina učitelů
využívala jen málo nástrojů, které by umožnily proměnit hodiny v zábavnější zážitky, naopak čelili velkému
tlaku na zvládnutí velkého množství učiva. Několik učitelů, kteří měli na starost vedení aktivit mimo školní
osnovy, se věnovalo studentům se zájmem o specifické technické předměty, ale čas vyhrazený pro tyto
otevřenější aktivity byl velmi omezený na úkor povinných osnov.
Pokud jde o náplň předmětů podle vzdělávacího systému a priorit institucí, na regionální úrovni středních
Čech jsou střední školy vystaveny tlaku, aby pokryly desítky různých předmětů, často velmi
specializovaných a pro většinu lidí nevyužitelných v budoucím zaměstnání, jako např. předměty týkající se
specializovaného tématu metalurgie železa. To vytváří velmi ambiciózní rozvrhy se spoustou témat, kterými
se třídy musí zabývat, a velký tlak na učitele i studenty.
Ruku v ruce s přetížením předmětů a přehršlí informací jde nedostatečné povědomí a využívání projektově
založených metod s flexibilní organizační formou výuky. Jen málo učitelů mělo ponětí o tom, jak vytvořit
projektové třídy, a ti, kteří ponětí měli, měli velmi málo času a prostoru na jejich realizaci ve formálním
prostředí tříd, protože studenti byli příliš zaneprázdněni jinými předměty.
Zdá se tedy, že na institucionální úrovni regionu a školy bylo k dispozici málo informací o tom, jak využít
projektové vzdělávání, které pomáhá vytvářet flexibilní organizační formu výuky, ve které se mohou studenti
učit základní předměty, ale zároveň rozvíjet své zájmy, ale také uspět ve standardizovaných přijímacích
testech na vysoké školy.
Tyto problémy se netýkají jen Středočeského kraje. Jsou typické pro většinu školských systémů
celosvětově, jsou zakořeněny v paradigmatu 20. století o organizaci vzdělávacího systému a teprve nyní
začíná vyvstávat naléhavá potřeba změny, aby bylo možné vyhovět potřebám nové znalostní ekonomiky.
Vzhledem k tomu, že změnit vzdělávací systémy je náročné a obtížné, přetrvávají tyto problémy napříč
světem. Pro Středočeský kraj je však zásadní, aby začal tyto problémy řešit s nejvyšší prioritou, silným
vedením a flexibilním a dobře navrženým postupem, a docílil tak transformace svých systémů. V opačném
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případě je budoucnost celého regionu jako silného účastníka globálních inovačních sítí, které budou
vládnout nové ekonomice, vážně ohrožena.
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2. Kontext pro zdůvodnění návrhu projektu
Jednou z klíčových oblastí změny RIS3 strategie Středočeského kraje je oblast „Lidé pro inovace“. Pro
radikální rozvoj inovačního ekosystému je nezbytný rozvoj silných inovačních kompetencí v regionu. Návrh
a implementace SIC DigiEduLab 2019 koresponduje s touto oblastí změny, konkrétně naplňuje strategické
cíle “1: Zlepšit kapacitu vzdělávacího systému tak, aby generoval talentované, kreativní a podnikavé lidi
pro trh práce budoucnosti“ a “3: Zlepšit kompetence pedagogických pracovníků na všech úrovních
vzdělávání”.
Projekt SIC DigiEduLab 2019 pro svůj návrh a implementaci využívá maker vzdělávání. Maker vzdělávání
rozvíjí vědecké a technické kompetence i kompetence pro celoživotní učení, dvě sady kompetencí, které
jsou klíčové pro rozvoj budoucích inovátorů. Rozhodnutí o zaměření pilotního projektu na maker vzdělávání
vychází z potřeby posílit současný vzdělávací systém ve Středočeském kraji spojením vědeckých a
technologických kompetencí s měkkými kompetencemi pro 21. století, které jsou relevantní pro inovativní
práci.

2.1 Kontext vzdělávacích strategií a rámců
Výzva transformace vzdělávacího systému je uznávána na úrovni České republiky i na evropské úrovni, a
to nejen těmi, kteří usilují o pokrok v inovačním ekosystému, ale i samotnými vzdělávacími autoritami.
Dalším krokem bude diskuse nad strategiemi a doporučeními vlády ČR a Evropského parlamentu, která
stanovují celoživotní učení za hlavní osu transformace vzdělávacího systému, která je nezbytná, pokud
mají lidé být připraveni na novou společnost a ekonomiku. Tyto strategie a rámce poskytují pevný základ
pro rozvoj aktivit potřebných pro naplnění výše zmíněné klíčové oblasti změny „Lidé a inovace“ a poskytují
projektu SIC DigiEduLab 2019 odůvodnění a politické nástroje, které budou účinnými a praktickými nástroji
pro formulování těchto politik k transformaci vzdělávacího systému ve Středočeském kraji a ČR obecně.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako hlavní orgán, který rozvíjí vzdělávací politiku v ČR,
stanovilo za hlavní prioritu transformace vzdělávacího systému ve své „Strategii politiky vzdělávání ČR do
roku 2020“ (2015) celoživotní učení. Tento dokument vysvětluje, že rozvržení strategie je „koncipováno
jako obecný základ pro tvorbu politiky vzdělávání v České republice,“ tedy prakticky hlavní směrnicí pro
transformaci systému vzdělávání na všech úrovních, přičemž celoživotní učení je hlavní osou této
transformace:
“Tato strategie předpokládá, že pro nastávající období musí být stanoven omezený počet priorit,
které by tvůrci politiky měli systematicky prosazovat. Obecně řečeno, politika vzdělávání v České
republice směřuje k vzdělávacímu systému založenému na konceptu celoživotního učení.”
Důvodem, proč Strategie pro politiku vzdělávání 2020 ustanovuje celoživotní učení za hlavní národní
prioritu pro transformaci systému vzdělávání, je snaha „naplnit prvořadý účel vzdělávání: osobní rozvoj,
který přispívá k vyšší kvalitě lidského života, zachování a rozvoj kultury jako systému sdílených hodnot,
snaha o aktivní občanství jako předpoklad demokratického řízení a příprava na zaměstnání.“ (MŠMT,
20151).
Transformace vzdělávacího systému směrem k rozvoji kompetencí celoživotního učení tedy připravuje „lidi
pro inovace“ a v širším měřítku umožňuje občanům ČR zapojit se plně do nové informační společnosti a
znalostní ekonomiky. Evropský parlament vydal v roce 2006 „Doporučení Evropského parlamentu a Rady
ze dne 18.12.2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení2” a poté v roce 2018 Rada Evropské
unie své Doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení aktualizovala3, protože kompetence
1

Strategie politiky vzdělávání České republiky do roku 2020, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2015.
DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18.12.2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní
učení, Evropský parlament a Rada, (Oficiální prohlášení Evropské unie, 2006/962/EC)
3
Doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení ze dne 22.5.2018 (Rada Evropské unie, 2018, oficiální
prohlášení EU, 2018/C 189/01)
2
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pro celoživotní učení byly uznány za zásadní pro zapojení všech lidí do nové informační společnosti a
znalostní ekonomiky. Doporučení se snažilo představit velkou výzvu pro všechny Evropany a globální
společnost, a sice že pro „flexibilní přizpůsobování se rychle se měnícímu a vysoce propojenému světu“ je
nezbytné „vybavit každého člověka širokou škálou klíčových kompetencí“. Doporučení vyzdvihlo 8
klíčových kompetencí: komunikaci v mateřském jazyce i v cizích jazycích, vědu a techniku, digitální
kompetence, učení se učit, sociální a občanské kompetence, podnikavost a kulturní povědomí a projevy.
Přestože se seznam kompetencí může zdát příliš ambiciózní na způsob myšlení ve 20. století, reflexe
požadavků na práci ve znalostní ekonomice velmi rychle potvrzuje, že pro to, aby člověk v konkurenci
tohoto ekonomického prostředí uspěl, jsou kompetence ve všech těchto oblastech neustále vyžadovány
v každodenním životě.
V Evropě i celosvětově existuje vážný problém související se vzrůstající poptávkou po pracovních místech
ve STEM oborech (přírodní vědy, technika, technologie a matematika) ve srovnání s počtem lidí, kteří
disponují potřebnými kompetencemi pro tyto pracovní pozice. Kariéra v těchto oborech je odmítána, a to
zejména kvůli faktorům souvisejícím se slabými výsledky, kterých studenti matematiky a vědy během svého
akademického života dosahují.
Aktivity tradičního vzdělávacího systému jsou kromě toho na hony vzdálené realitě profesního a
produktivního života. Matematické, vědecké a technické předměty často navrhují hypotetické nebo ideální
případy, které ve studentech nepodporují kompetence pro kritické myšlení, řešení problémů nebo kreativitu
a inovace, tedy kompetence, které jsou vysoce ceněny v ekonomice 21. století. Problém je ještě mnohem
větší při pohledu na předchozí scénář z genderového hlediska, protože zapojení žen v těchto oborech je
ve srovnání s muži výrazně nižší.
Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) „budou technologie vznikající
v bezprostřední budoucnosti, jako např. internet věcí, nanotechnologie, datové analýzy, umělá inteligence
a automatizace, výrazně měnit způsob života, práce i studia. Poroste tedy poptávka po odbornících z dosud
neexistujících oborů, které budou vycházet z matematiky, fyziky, chemie, biologie a dalších vědeckých
oborů. Proto je v zájmu škol a průmyslu mít plán, jak se co nejlépe do této digitální společnosti dostat a
zapojit“.
Studie Generation STEM, kterou provedla Girl Scouts (2012), přináší několik zjištění, která by mohla
pomoci navrhnout strategie, které by motivovaly a inspirovaly dívky k většímu prozkoumání kariérních
možností ve STEM oborech. Mezi nejdůležitější zjištění patří:
•
•

•

•

•

Dívky jsou přirozeně zvídavé, projevují vrozený zájem o procesy učení a řešení problémů (problém
tedy není v nedostatku zájmu o tyto oblasti).
Ženy chtějí pomáhat lidstvu a měnit svět. (Zapojení STEM oborů umožňuje lidstvu navrhovat
holistická řešení k řešení problémů týkajících se lidstva, speciálně těch, které analyzuje agenda
OSN 2030).
Dívky, které se zajímají o STEM obory, mají také zájem o více znalostních oblastí a kariérních
příležitostí. STEM obory jsou pro ně jednou z možností, nikoliv jedinou možností. (Čím více zažijí
zkušeností, které propojí STEM obory s jinými disciplínami, tím smysluplnější bude pro dívky
prozkoumávat STEM).
V těchto oborech jsou jasně vnímány genderové překážky, a to může být klíčovým faktorem, proč
pro dívky STEM obory nejsou prioritní. (Genderové bariéry se netýkají pouze zastoupení, ale i
nerovnosti na pracovištích, platových podmínek a příležitostí profesního rozvoje).
Dívky, které mají silný zájem o kariéru ve STEM oborech, jsou obvykle studentky s nadprůměrnými
výkony, které mají silnou podporu dospělých ve svém okolí a s těmito obory osobní zkušenost.
(Podpora dospělých je důležitá nejen v rodině, ale i ve škole a společnosti obecně).

Podle příspěvků z výročního zasedání Světového ekonomického fóra 2016 „jsme na pokraji technologické
revoluce, která výrazně změní způsob života, práce a interakce s ostatními.“ Čtvrtá revoluce neboli
takzvaná „digitální revoluce“ smaže hranice mezi fyzickým světem, virtuálním světem a biologickou sférou.
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Připojení miliard zařízení k internetu vytvoří nepředstavitelné možnosti co se týče procesování, ukládání a
přístupu k informacím, jakož i generování dat. Studie „Digitální dividenda“, kterou provedla Světová banka
(2016), také varuje, že neuvěřitelně rychlý pokrok technologií ve větší míře ovlivní pracovní pozice, a proto
by měly být analyzovány kompetence, které budou vyžadovány pro efektivní zapojení do této nové
společnosti, a v případě potřeby by měly být tyto kompetence neustále zlepšovány.
Vzhledem k této lavině změn je nutné přehodnotit roli vzdělávání. Protože cílem je vyškolit odborníky, kteří
budou schopni tomuto novému světu čelit. Bezpochyby se budou muset změnit metody, do škol se musí
dostat technologie a měly by být prioritizovány „měkké“ kompetence, jako např. řešení problémů,
divergentní myšlení, spolupráce a kreativita.
Investice do iniciativ zaměřených na dívky a mladé ženy ve STEM oborech se vyplatí, což dokazují tyto tři
argumenty:
•
•

•

Možnost spravedlivější společnosti s rovnými příležitostmi pro osobní a profesionální rozvoj můžu
i žen.
Možnost přispět k Agendě OSN 2030 o dosažení genderové rovnosti mezi muži a ženami, což
pomůže s řešením naléhavějších problémů, jako je genderové násilí páchané na ženách nebo
problémů veřejného zdraví způsobených nerovností ve vzdělávání.
Možnost radikálně zvýšit celosvětový HDP a tím konsolidovat ekonomiku našich národů.

Na základě těchto údajů vyvstává naléhavá potřeba zapojit více žen do uvedených znalostních oblastí. Aby
to však bylo možné, musí se změnit současné vnímání těchto disciplín.
V souvislosti s vybavením členských států EU těmito klíčovými kompetencemi pověřila Evropská komise
své Společné výzkumné středisko (JRC), aby vyvinulo program pro vytvoření referenčních rámců, které
pomohou urychlit vytváření politik a programů na národní a lokální úrovni. Tyto referenční rámce nemají
být pro členské státy striktními normami ani vnucovat určitý úhel pohledu. Spíše se snaží propojit desítky
dalších rámců z celého světa, které se zabývají rozvojem kompetencí pro celoživotní učení, jako je základní
rámec celoživotního učení (lifEComp)4, digitální kompetence pro občany (DigiComp5), digitální kompetence
pro učitele (DigiCompTeach6), kompetence výpočetního myšlení (CompuThink7), kompetence pro efektivní
digitálně—kompetentní organizace (DigiCompOrg Schools8) a podnikatelské kompetence (EntreComp9).
Stručně řečeno, politiky a rámce vytvořené na národní úrovni ČR a na úrovni EU, které mají za úkol
transformovat vzdělávací systém, odkazují na základní prvky paradigmatu maker vzdělávání, kterými jsou
propojení vědeckých a technických kompetencí a kompetencí pro celoživotní učení v praxi.
Maker vzdělávání rozvíjí kompetence pro celoživotní učení jako jsou adaptabilita, spolupráce, komunikace,
sebeučení, kritické myšlení a řešení problémů. Toto paradigma zároveň nutí studenty rozvíjet technické
kompetence jako prototypování, počítačové myšlení a makerství.

4

Kampylis, Panagiotis, Yves Punie, a Jim Devine. “Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework
for Digitally-Competent Educational Organisations - DigCompOrg Framework.” Zpráva JRC Science for Policy. Seville:
Joint Research Centre (Seville site), 2015.
5
Vuorikari, Riina, a Yves Punie. “DigComp 2.0: The Digital competency Framework for Citizens.” Zpráva JRC Science
for Policy. Seville: Joint Research Centre (Seville site), 2016.
6 Redecker, Christine. “European Framework for the Digital competency of Educators: DigCompEdu.” Joint Research
Centre (Seville site), 2017.
7
Bocconi, Stefania, Augusto Chioccariello, Giuliana Dettori, Anusca Ferrari, Katja Engelhardt, Panagiotis Kampylis, a
Yves Punie. “Developing Computational Thinking in Compulsory Education.” Zpráva JRC Science for Policy. Seville:
Joint Research Centre (Seville site), 2016.
8
Kampylis, Panagiotis, Yves Punie, a Jim Devine. “Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework
for Digitally-Competent Educational Organisations - DigCompOrg Framework.” Zpráva JRC Science for Policy. Seville:
Joint Research Centre (Seville site), 2015.
9
Bacigalupo, Margherita, Panagiotis Kampylis, Yves Punie, a Godelieve van Den Brande. “EntreComp: The
Entrepreneurship competency Framework for Citizens.” Joint Research Centre (Seville site), 2016.
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Pokud je maker vzdělávání správně pedagogicky řízeno v praxi, stává se hnací silou rozvoje pokročilých
vědeckých a technických kompetencí umožňující vytváření složitějších aplikovaných projektů a u studentů
rozvíjí kompetence k podnikání a inovacím založené na adaptabilitě, spolupráci, komunikaci, sebeučení,
kritickém myšlení a řešení problémů.
Z těchto důvodů je přiměřené používání paradigmatu maker vzdělávání pevným základem pro rozvoj
kompetencí potřebných pro inovace a urychluje transformaci vzdělávacího systému.

2.2 Kontext inovačního ekosystému
Paradigma Open Innovation 2.0 (OI2) přijaté Evropskou komisí v roce 201310 bylo zvláště důležité v tom
smyslu, že se zaměřilo na navyšování neformálních vzdělávacích míst (např. komunitních center) s maker
iniciativami, kde mohou občané svobodně tvořit a naplňovat tak své vlastní potřeby i potřeby komunity.
Tímto způsobem přispívá maker kultura k přechodu od měst s triple-helix ekonomikou, vláda, průmysl a
akademická sféra/výzkum, které demokratický systém nezohledňovaly, k městům s quadruple-helix
ekonomikou, která zahrnuje helix občanské společnosti a zdůrazňuje zapojování a sdružování jednotlivců
tak, aby interakce mezi čtyřmi helixy mohla podpořit udržitelný, inteligentní a inkluzivní růst.11 Obrázek č. 3
ukazuje čtyři elementy, které tvoří quadruple helix, ve vztahu k maker kultuře a neformálním vzdělávacím
místům, jako základ pro vysvětlení komplexního systému, který ukazuje interakce různých aktérů.

10 Hoyer, B. (2012). Unlocking the Digital Future through Open Innovation: An Intellectual Capital Approach. A Critical
Analysis of Open Innovation as Structural Capital, Evropská komise, DG informační společnost a média, Brusel.
11
Carayannis, E. & Campbell, D. (2017). Les systèmes d'innovation de la quadruple et de la quintuple propulsion.
Innovations, 54 (3), 173-195. doi: 10.3917 / inno.pr1.0023.
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Obr. č.3. Zastoupení quadruple-helix ekosystému,
zahrnující maker kulturu a třetí strany.12

Úroveň inovací v území se může měřit podle určitých ukazatelů, zejména díky přehledu o výkonu v oblasti
vzdělávání, infrastruktuře, obchodu a v politickém kontextu. Tyto elementy vstupují do komplexního
ekosystému, který byl v průběhu let konsolidován, přenáší znalosti mezi generacemi a vytváří kulturu
inovací. Tyto dimenze odrážejí interakce mezi různými hráči v ekosystému, které reprezentují 4 helixy na
obrázku výše.
Maker kultura je součástí české společnosti, o čemž svědčí např. každoroční organizace velké veřejné
akce s názvem Maker Faire Prague, která je propojena s průmyslem i akademickou sférou. Jedná se o
událost, která ukazuje vliv makerství na různých úrovních, od zábavního průmyslu po technologicky
zaměřené prototypování. Tento druh iniciativy by mohl být silnější, kdyby spojil společné úsilí čtyř typů
aktérů (průmysl, akademická sféra, vláda a uživatelé) tak, aby podpořil rozvoj a transformaci vzdělávacích
procesů založených na maker vzdělávání.

2.2.1 Projekt Smart Akcelerátor
Tato sekce zdůrazňuje, že pilotní projekt “SIC DigiEduLab – Digital Innovation Lab” splnil jak kritéria
stanovená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výzvě pro Smart Akcelerátor II, tak všechny
podmínky stanovené ve smlouvě se Středočeským inovačním centrem, které spolu se Středočeským
krajem Smart Akcelerátor II realizuje.
Podmínky se týkají následující aktivity: ověření pilotního projektu (ověření funkčnosti podpůrného nástroje,
role jednotlivých účastníků a zájem cílové skupiny). Pilotní projekt byl inspirován výsledky aktivity twinning
12

Sanabria-Z, J. (2018). A competency-based model for Maker Lab networks. 1. Konference na téma maker kultura,
Univerzita Concordia, Montreal Canada, 18-19 November.
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projektu Smart Akcelerátor I. Reagoval na některé potřeby identifikované v RIS3 strategii Středočeského
kraje a jeho cílovou skupinou byli středoškolští studenti, ačkoliv zároveň ovlivnil i učitele jako mediátory
znalostí.
Tato zpráva zároveň naplňuje podmínku udržitelnosti projektu, neboť jejím cílem je detailní popis
prováděných aktivit, vyhodnocení výsledků těchto aktivit a vzhledem k úspěchu pilotního projektu také plán,
jak rozšířit implementaci napříč regionem.

2.2.2 Výsledky z návštěv ekosystémů: místní Maker kontext
V průběhu návštěv ekosystému a zjišťování kontextu projektu došlo k pochopení toho, že maker iniciativy
jsou v České republice sice přítomny, stále však existuje propast mezi komunitou a jejím transformačním
vlivem na školy. Událost Maker Faire Prague je bezesporu velmi slibným úspěchem, který odráží dopad
místně vedených technologicky zaměřených projektů. Integrace osvědčené praxe do školského systému
však vyžaduje víc než jen zavedení makerspaces jako experimentálních laboratoří. Je nutné, aby
implementace byla uzpůsobena školním podmínkám a potřebám, je nutné navrhnout pokročilou strategii,
která bude postupně zavádět maker kulturu mezi studenty, učitele a školská zařízení.
Vytvoření makerspaces uvnitř školy (nebo dokonce vytvoření sítě makerspaces) je logickým prvním krokem
k přilákání studentů a učitelů do centra experimentování a učení. Pro jakoukoliv instituci je to skvělý start
umožňující prozkoumat potenciál makerství, ale v žádném případě to nezaručí úspěšnou integraci maker
myšlení do školní komunity, protože to vyžaduje víc než jen disponovat 3D tiskárnami a laserovými
řezačkami pro volné použití. Je tedy zapotřebí analýza prostředí, která zohlední úroveň technologické
připravenosti komunity, pedagogická paradigmata, školní osnovy, kontext dané lokality a umožní navrhnout
vhodnou cestu, která může z aspektů maker kultury vytěžit maximum. Dokonce i tehdy se bude jednat o
model, který se neustále vyvíjí a musí být neustále pozorován a podporován řadou strategií, které budou
definovat hlavní účel programu a měřit jeho dopad.

2.3 Kontext workshopu pilotního projektu
2.3.1 Střední průmyslová škola jako cílová instituce
Rozhodnutí realizovat workshop na škole technického typu bylo výsledkem pozvánky, kterou dostali
ředitelé škol ze středních Čech, aby se zúčastnili pobytu ve městě Jalisco v Mexiku. Když byl projekt ve
fázi navrhování, kontaktoval SIC odbor školství krajského úřadu s žádostí o doporučení potenciálně
zainteresovaných ředitelů škol, kteří by měli zájem zúčastnit se studijní cesty do Mexika. Odbor školství
poskytl seznam 5 škol, přičemž ředitelé průmyslových škol v Čáslavi a Kutné Hoře s účastí souhlasili.
Zároveň doporučil zástupce Akademie techniky 4.0 (soukromý makerspace v Rakovníku) řediteli SIC
střední průmyslovou školu v Rakovníku. Nakonec to byla právě Střední průmyslová škola Emila Kolbena
v Rakovníku, ve které se workshopy uskutečnily.
Střední průmyslové školy (technické střední školy) nabízejí profesně orientované vzdělávání. Čtyřleté
studium je zakončeno maturitní zkouškou a maturitním vysvědčením. Absolventi mohou následně
pokračovat ve studiu na vysoké škole. Střední průmyslová škola Emila Kolbena nabízí 3 oblasti
specializace (studium trvá 4 roky): 1) elektrotechnika; 2) strojírenství; 3) informační technologie (IT).
Maturitní zkouška se na všech středních školách skládá ze dvou částí: 1) obecná část společná pro
všechny školy a 2) specifická zkouška lišící se pro každou školu. Obecná část zahrnuje zkoušku
z minimálně 3 předmětů, a to z českého jazyka, literatury a cizího jazyka nebo matematiky. Specifická
zkouška zahrnuje dva nebo tři předměty, o kterých si rozhodne každá škola individuálně. Příkladem
specializace technické střední školy je obchod (obchodní akademie), stavebnictví (SPŠ stavební), doprava
(SPŠ dopravní), elektrotechnika (SPŠ elektrotechnická), zdravotnictví (střední zdravotnická škola),
pedagogika (pedagogické lyceum), zemědělství (střední zemědělská škola), informační technologie
(střední odborná škola informatiky), management (SOŠ managementu).
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Pokud jde o školy na krajské úrovni, popisuje RIS3 strategie situaci takto (SWOT analýza – Lidské zdroje
pro inovace a VaV, str. 6-11):
•

•
•

Vzdělávání na základních a středních školách připravuje žáky a studenty pro poptávku na
budoucím trhu práce nedostatečně. Kompetence absolventů jsou často v rozporu s poptávkou
zaměstnavatelů a nepodněcují mladé lidi, aby se ucházeli o práci ve firmách.
Vybavení základních a středních škol není dostatečně modernizováno. Často chybí moderní IT
infrastruktura, nástroje nebo vybavení školních laboratoří.
Propustnost akademického vzdělávání a praxe pro vysokoškolské pedagogy je minimální.

2.3.2 Popis kontextu Střední průmyslové školy Emila Kolbena
Technické školy jsou známé svou schopností rozvíjet určité praktické kompetence. Střední průmyslová
škola Emila Kolbena na svých webových stránkách uvádí, že poptávka po jejich absolventech převyšuje
počty absolventů a že absolventi buď pokračují ve studiu nebo se přímo nechají zaměstnat.
Většina technických škol, SPŠ Emila Kolbena nevyjímaje, nabízí dobře zavedené laboratoře včetně
digitální tvorby, výrobních technologií, výrobní robotiky, výrobních montážních linek a automatizačních
systémů atd.
Pro účast na workshopu byli vybráni studenti 3. a 4. ročníku ve věku mezi 16 a 18 lety, a to z toho důvodu,
že právě tito studenti jsou dostatečně studijně vyzrálí, aby se mohli workshopu zúčastnit a zároveň mohl
být vyhodnocen dopad workshopu, pokud jde o změny v jejich výkonu a postojích. Dle očekávání pro
tradiční technickou školu byla převážná většina účastníků muži.
Ze zkušenosti z Maker Challenge 2019 mezi českými technickými středními školami a Střední školou č. 19
z Univerzity v Guadalajara bylo zřejmé, že týmům z Rakovníku se vedlo dobře v programování a vizualizaci
(pro děti ze základních škol vytvořili VR vzdělávací hru), nicméně projevili nedostatek efektivních
komunikačních kompetencí a podnikatelského ducha. Proto byly při přípravě workshopu zohledněny také
tyto poznatky.
Pokud jde o ekosystém vybrané školy, v blízkosti Rakovníku se nachází komunitní centrum s názvem
Academie Techniky 4.0 (http://www.technikum-academy.cz/), které nabízí služby zaměřené na mateřské a
základní školy včetně podpory při předkládání žádostí o projekty evropských a národních fondů, pronájem
prostoru pro 3D tisk, coworkingové workshopy, pronájem učebních pomůcek/interaktivních dotykových
panelů JAWIQ a 3D tiskáren, prodej 3D tiskáren včetně příslušenství pro vzdělávání i volný čas a scanování
pro 3D tisk. Dále nabízí profesní školení učitelů v rámci Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, konkrétně v oblasti Člověk a svět práce a Člověk a jeho svět, a to pod vedením IT oddělení
Mendelovy univerzity v Brně; a volnočasové aktivity zaměřené na robotiku, kreativní workshopy, 3D tisk a
modelování.
Pro přístup k dalšímu podobnému vybavení (hackerspaces a makerspaces) musí studenti cestovat až do
Prahy, kde se mimo jiné nachází Brmlab (https://brmlab.cz/), Prusa Lab (https:// https://prusalab.cz/), The
Cave: IoT Hacker prostor (https://thecave.cz/), Maker prostor FutLab (https://futlab.cc/en/), a Institut
Kryptoanarchie (https://www.paralelnipolis.cz/institut-kryptoanarchie/).
Zkušenosti z workshopů mezi studenty a učiteli zvýšily povědomí o těchto iniciativách v jejich okolí a
umožnily jim přizpůsobit maker vzdělávací koncept kontextu školy.
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3. Návrh projektu
3.1 Základy návrhu projektu
Návrh pilotního projektu vycházel z rámce globální znalostní ekonomiky a potřeb Středočeského kraje
generovat inovátory, kteří budou kraj úspěšně rozvíjet po ekonomické a společenské stránce. A to pomocí
snižování rozdílu mezi kompetencemi, které studenti získají ve škole, a těmi, které potřebují pro profesní
úspěch. Jsme svědky významné změny v informační společnosti. Nová ekonomika a nové průmyslové
technologie hrají čím dál výraznější roli v osobním, sociálním a pracovním prostředí jednotlivců13. Aby se
občané a aktivní členové ekonomiky mohli zapojit, je zapotřebí rozvinout nové kompetence pro celoživotní
učení.
Návrh tohoto projektu se zaměřuje na inovativní vzdělávací strategie vyvinuté speciálně pro prostředí
21. století. Naše metoda se konkrétně zaměřuje na kompetence pro celoživotní učení jako je adaptabilita,
spolupráce, komunikace, samostudium a kritické myšlení, které jsou součástí klíčových kompetencí
celoživotního učení lifEComp rámce Evropské unie14.
Navzdory pochopení mezery v současných kompetencích a existenci špičkových vzdělávacích strategií,
stále vyšší počet výzkumných pracovníků a odborníků říká, že stávající vzdělávací systém nedokáže
adekvátně připravit studenty na výzvy dnešního světa.15 Tento typ vzdělávání je velmi důležitý a v tradičním
vzdělávacím prostředí zaměřeném na rozvoj STEAM oborů a kompetencí celoživotního učení často
přehlížený. Tudíž na pozadí návrhu tohoto kurzu je záměr, aby fungoval jako intenzivní doplňkové
vzdělávání k tradičnímu vzdělávání v technických středních školách.
Aby mohli studenti uspět, a to jak v současnosti, tak v budoucnosti, musí vzdělávací systém přejít od
širokého objemu předávaných a očekávaných znalostí k rozvoji klíčových kompetencí pro celoživotní učení,
které budou aplikovatelné na inovace a podnikání, což je také vyžadováno z pohledu rozvoje ekonomiky a
inovačního ekosystému Středočeského kraje. Tyto nové vzdělávací požadavky podpořily celosvětový růst
vzdělávacích přístupů v oblasti přírodních věd, techniky, technologie, umění a matematiky (STEAM).
Integrované přístupy slouží u studentů jako přístupové body pro rozvoj tolik potřebných STEAM kompetencí
a kompetencí celoživotního učení při řešení problémů jako je dostupnost a genderová inkluze v oblastech,
které se na tyto činnosti zaměřují.
Ačkoliv se tento program zaměřuje na rozvoj STEAM kompetencí a kompetencí pro celoživotní učení,
vytváří také základy k rozvoji inovátorských schopností studentů. Technické a vědecké dovednosti a
dovednosti pro celoživotní učení staví na stejnou úroveň. Základem programu je STEAM kompetence
zaměřená na počítačové myšlení, která může být aplikována na počítačové a technické principy, které jsou
přítomny v mnoha systémech. Řešené projekty zahrnovaly základy počítačových věd a systémového
myšlení. Zahrnovaly praktické používání senzorů s mikrokontroléry, využívání veřejných databází a online
dat (internet věcí) i úvod do umělé inteligence (AI) a aplikaci AI v moderním světě. Základní školení
využívající tyto základní nástroje počítačové vědy umožnilo studentům obohatit jejich prototypy o funkční
prvky, které můžeme vidět v reálných profesionálně používaných řešeních a systémech.

3.2 Detailní vysvětlení pilotního projektu
Podstata návrhu pilotního projektu “Digital Fabrication Lab – SIC DigiEduLab” je založena na vytváření
komplexních zkušeností v rámci technologického vzdělávání. Cílem je rozvoj kompetencí pro celoživotní

13

Doporučení ke klíčovým kompetencím celoživotního učení z 22.5.2018 (Rada pro EU, 2018, oficiální dokument EU,
2018/C 189/01)
14
Caena, Francesca. “Developing a European Framework for the Personal, Social & Learning to Learn Key
competency (LifEComp).” Joint Research Centre (Seville site), 2019.
15Rotherham, Andrew J., a Daniel T. Willingham. ""21st Century Skills" Not New but a Worthy Change." Americká
federace učitelů. Jaro 2010. Přístup 16.1.2019.
https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/RotherhamWillingham.pdf.
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učení v socioekonomickém prostředí založeném na moderních technologiích. Tyto kompetence by měly
zůstat relevantní i poté, co studenti budou mít vlastní kariéru a od institucí středoškolského vzdělávání se
posunou dál. Projekt zdůrazňuje zejména měkké dovednosti a celoživotní kompetence, než aby se
zaměřoval na konkrétní technologie. Umožňuje studentům růst a přizpůsobovat se měnícímu se
technologickému prostředí pomocí nástrojů pro kreativní tvoření.
Principy Maker vzdělávání mohou být aplikovány na širokou škálu STEAM oborů, proto zůstává relevantní
pro studenty během celé jejich kariéry bez ohledu na oblast zaměření. Důraz na měkké dovednosti spolu
se základními tvrdými technickými dovednostmi jako je programování, znalost software, hardware a
digitální tvorba dává studentům základ pro lepší pochopení světa technologií, ve kterém se nachází. Cílem
tohoto programu je poskytnout všem studentům příležitost vstoupit do této globální architektury, kde se
mohou naučit:
•
•
•

Vyvíjet nástroje a techniky, které usnadní jejich vývoj.
Experimentálně pochopit a aplikovat přístupy ve světě, který je obklopuje.
Efektivně komunikovat s ostatními.

Většina aktivit a programování v rámci týdenních workshopů se zaměřuje na měkké dovednosti, jako
je řešení problémů a trénink vůdčích schopností. Toto školení bylo zaměřeno na nástroje pro
vyhodnocování a komunikaci nápadů a vzdělávání lidí, kteří budou připraveni přispívat k rostoucímu
inovačním ekosystému. Tímto způsobem je možné se zaměřit na učení s širokou škálou různých vývojářů,
expertů a techniků.

3.3 Návrh projektu
Pilotní projekt byl navržen podle Gradual Immersion Method (GIM)16 (složená ze tří fází: seznámení,
společné tvoření, veřejná prezentace). Jedná se o transformačně senzitivní formu tvořivosti a zkoumání
procesu učení, zahrnující tvoření ve spolupráci členů týmu. GIM se zaměřuje na koncepty jako je
seznámení, reflexe, technologické osvojení, vnímání a kreativní poznání. Výsledkem je posloupnost
výukových objektů, která odhaluje vnímání účastníků během procesu jako tvůrců funkčních digitálních
prototypů, zatímco celková metoda charakterizuje jejich vnímání v kontextu současného učení.
Fáze GIM zahrnují také odstupňované opakování s porozuměním tomu, že opakováním si člověk fixuje to,
co se učí. Workshopy pro učitele i pro studenty byly vedeny pomocí stejných technik, s vědomím toho, že
školení ocení a pochopí jak zkušenější účastník, bez ohledu na dosažené kompetence, tak začátečník
zcela bez zkušeností. Workshop je nastaven tak, že účastníci mohou očekávat zcela novou otevřenou
zkušenost, využít a sdílet své znalosti i nabyté poznatky s celou skupinou, která se workshopu zúčastní.
Workshop se také snažil zdůraznit užitečnost a možný dopad vytvořených nápadů a vytvořit komunitu,
která dokáže řešit problémy a sdílet nápady společně i nad rámec původního školení. Ačkoliv byly oba
workshopy pro učitele i studenty téměř identické co se obsahu týče, jejich cíle byly odlišné, což ukazují níže
uvedené harmonogramy (viz obr. č. 4 a 5).
Školení učitelů se soustředilo na mediaci pomocí pedagogických nástrojů založených na maker
vzdělávání a zaměřených na rozvoj kompetencí pro 21. století. Školení mělo za cíl poskytnout pedagogům
aktivity a obsah, které mohou použít ve svých běžných hodinách a ujistit se, že každý pedagog rozumí
tomu, co je na pozadí používaných metod.
Workshop studentů měl za cíl podpořit ve studentech zájem o celoživotní učení, používání metody design
thinking a technologické nástroje. Cílem tohoto programu bylo provést žáky procesem prototypování a
zajistit každému jednotlivci smysluplnou zkušenost a zároveň příležitost k praktickému tvoření.

16
Sanabria, J. C. (2015). The Gradual Immersion Method. Procedia Computer Science Volume 75, 2015, Str. 369374. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915037205
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Školení učitelů
Úvod + rychlé prototypování
+ mikrokontroléry 1

Mikrokontroléry + rychlé
prototypování

Zjistění potřeb uživatelů +
nápady

Řešení založené na ověření
tvrzení

Nápady + zpětná vazba +
prezentace

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek
VEŘEJNÁ PREZENTACE

Shrnutí + výzva

Shrnutí + výzva

Ověření řešení problému

Projektový koučink + ověření

oběd

oběd

GIM➜
8:00-8:30

SEZNÁMENÍ➜
Představení školení + vzdělávání 4.0 +
práce budoucnosti

SPOLEČNÉ TVOŘENÍ➜

Shrnutí:
Obvody, sensory + ovladače

8:30-9:00
9:00-9:30

Pedagogická metoda na pozadí
workshopu

Arduino:
Obvody, sensory
+ ovladače (využití "C")

9:30-10:00
10:00-10:30
Zakončení projektu (AR & 3D)
10:30-11:00
11:00-12:00

oběd

Základy Design Thinking (DT) pro
řešení problému
+
DT Workshop
+
techniky empatie

Zakončení projektu
(Analýza problému + definice
uživatele)
oběd

oběd

Zakončení projektu
(Návrh řešení + rychlé prototypování)

Empatie v praxi: zjistěte potřeby
uživatelů, vyjděte do ulic.

12:00-12:30
RIAC:
Obvody, sensory + ovladače (využití
13:00-13:30
SNAP!)
12:30-13:00

Souhrnná prezentace
(+ zpětná vazba od hostů)
Prototypování

13:30-14:00

Souhrnný workshop

14:00-14:30
Zakončení projektu (RIAC)

Prezentace projektu

Postřehy

Postřehy

Zakončení projektu DT (High level
řešení)
Obecné postřehy (+ deník)

14:30-14:45
14:45-15:00

Postřehy

Postřehy

Obr. č.4. Agenda pro workshop učitelů: (den 1-2, 3-5)
Školení studentů

GIM➜
8:00-8:30

Seznámení s elektronikou a
prototypovacími platformami

Porozumění problému +
postřehy uživatelů

Nápady + prototypování na
papíře

Pondělí
SEZNÁMENÍ➜

Úterý

Středa
SPOLEČNÉ TVOŘENÍ➜

Úvod do workshopu

Prototypování

Prezentace

Čtvrtek

Pátek
VEŘEJNÁ PREZENTACE

Úvod do mapování myšlenek
Porozumění kontextu výzvy

8:30-9:00
9:00-9:30

1.kolo mapování myšlenek
Úvod do nástroje Arduino

Výměna názorů

Prototypování s prototypovacími
sadami

Zakončení prototypování

Znovudefinování problému
9:30-9:50

Myšlenková mapa

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00

Úvod do nástroje Robot in a Can
(RIAC)
oběd

12:00-12:30

Příprava na rozhovory
Prototypování na papíře (2D)
Zkušební rozhovory ve škole
oběd

Prototypování s prototypovacími
sadami
oběd
Pokyny pro přípravu prezentací

Test prototypů z papíru (3D)

Úvod do RIAC
Rozhovory

Prototypování s prototypovacími
sadami

Příprava prezentací
oběd
Souhrnná prezentace
(+ zpětná vazba od hostů)

10min přestávka

10min přestávka
Úvod do RIAC

Úprava papírového prototypu

Prototypování s prototypovacími
sadami

Test papírového prototypu

Testování prototypů s uživateli

Plán prototypu a pokusu

Postřehy

Rozhovory

13:30-14:00
14:00-14:30

oběd

Příprava na rozhovory

12:30-12:50

13:00-13:30

Příprava prezentací

10min přestávka

10min přestávka

Shrnutí projektu (RIAC a Arduino)

Souhrnná prezentace (+ zpětná vazba
od hostů)

Obecné postřehy (+ deník)

14:30-14:45
Uživatelské profily
14:45-15:00

Postřehy

Obr. č.5. Agenda pro workshop studentů: (den 1-2, 3-5)

3.4 Detailní popis návrhu projektu
Vzhledem k tomu, že workshopy byly založeny na metodě Gradual Immersion Method (GIM, jejich aktivity
byly rozděleny do fází 1) seznámení (pondělí); 2) společné tvoření (úterý, středa, čtvrtek) a veřejná
prezentace (pátek). Každý den byly navíc jako součást GIM představeny výukové soubory navržené jako
krátké úplné cykly výuky a učení (cíl, úvod, výuková aktivita a prezentace pro zpětnou vazbu). Denní aktivity
jsou popsány níže.
Fáze 1) SEZNÁMENÍ: Cílem bylo seznámit účastníky s elektronikou a prototypovacími platformami. Tato
fáze zahrnuje následující aktivity:
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●

Představení nástroje Socratic wheel. Účastníci se seznámili s nástrojem Socratic wheel pomocí
praktického cvičení a byli vyzváni k vyplnění požadovaných výzkumných informací před spuštěním
programu.

●

Cvičení na kreativitu (asociativní obrázky, výzva navrhnout “vynález” na základě náhodně
zvolených předmětů, alternativní využití předmětů, nekompletní údaje, hádanky). Použitím různých
cvičení na testování kreativity lze také změřit učební styly studentů ve třídě. Tato cvičení také
pomáhají k zapojení účastníků do kreativní činnosti, účastníci si osvojí kreativní chování a budou
lépe připraveni na následující aktivity zaměřené na design thinking. Tato fáze by měla také
zahrnovat shrnutí nejrůznějších nápadů od účastníků, z nichž mohou vzniknout nové jedinečné
nápady. Funguje to také jako skupinové cvičení, které účastníkům umožní komunikovat abstraktní
myšlenky. Tyto aktivity je vhodné zařadit na začátku každého dne, nebo po návratu z obědové
pauzy.

●

Diskuze na téma “Jak měřit inovace”. Jako opakující se téma v průběhu celého školení je tento
diskuzní bod navržen tak, aby zapojil účastníky do konverzace na téma měření dopadu různých
inovačních projektů a porozumění faktorům, které je nutné vzít v potaz.

●

Představení programu a pravidel. Jak můžeme vytvořit optimální vzdělávací prostor? Jaké jsou
možné techniky time managementu? Představení metody Pomodoro a vysvětlení, že jednotlivé
aktivity ve třídě budou časově omezeny (za využití stopek). Facilitátoři a účastníci si společně
stanoví několik pravidel, aby vzniklo studijní / pracovní prostředí, které co nejlépe odráží nastavení
celé skupiny.

●

Mikrokontroléry a digitální tvorba. Zapojení a použití Breadboard (nepájivé pole je opakovaně
použitelná pomůcka k navrhování prototypů elektrických obvodů a pro experimentování). Senzory
k zapojení. Digitální kódování (vstup / výstup). Analogové signály. Výzvy. Účastníci si osvojí
základy kódování, které jsou potřebné pro pochopení většiny základního využití mikrokontroléru
v moderních technologiích. Seznámení s nástroji Arduino (základy programování a elektrické
obvody) a Robot in A Can (základy programování a elektrické obvody).

Fáze 2) SPOLEČNÁ TVORBA: Cílem této fáze je pochopit problém, který bude řešen, získat podněty od
potenciálních uživatelů s cílem vytvořit základ pro společnou tvorbu. Tato fáze zahrnuje následující aktivity:
●

Představení Cílů udržitelného rozvoje OSN, na základě kterých jsou identifikovány potřeby lidstva.
Účastníci si vyberou jeden z celosvětově nejpalčivějších problémů, který budou dále zkoumat.
Představení rozsahu vzdělávací výzvy a procesu prototypování v průběhu školení.

●

Výběr výzvy. Studenti jsou rozděleni do týmů. Týmy začínají diskutovat a zvolí oblast nebo téma
týkající se jednoho z Cílů udržitelného rozvoje OSN.

●

Metoda Design Sprint (je časově omezený proces rozdělený do pěti fází, který využívá metodu
Design thinking s cílem snížení všech rizik při uvedení nového produktu, služby na trh nebo i řešení
spojená s řízením firem). Úvod do metody Design Sprint používané společností Google a dalšími
předními průmyslovými inovátory.

●

Využívání technologií k řešení problémů. Technologie je nástroj, který může být použit na určité
problémy. Ne všechny problémy však lze řešit pomocí stejného nástroje. Zde nastíníme, jak mohou
být různé výzvy řešeny pomocí technologií.

●

Zkoumání kontextu výzev. Cíle udržitelného rozvoje poukazující na celosvětové problémy. V této
části se snažíme výzvu zasadit do lokálního kontextu a hledat problémy, kterým čelí lokální
komunita.

●

Použití nástroje Canvas k vytvoření kontextu počátečního problému. Studenti začnou mapovat své
myšlenky jako tým za použití Canvas a poznámek, které zapisují na lepící papírky (post-it).

●

Identifikace bílých míst. Inovace vzniká v bílých místech, kde zatím neexistuje řešení. Techniky
k identifikaci těchto bílých míst, které je třeba dále prozkoumat.
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●

Příklady a inspirace využívající aplikované technologie (reálné příklady). Ukázka reálných příkladů
inovativních řešení, která byla použita na existující problémy. Videa a použité příklady jsou
uzpůsobené zájmům účastníků.

●

Znovu definování problému. Často se setkáváme se zablokovaným kreativním myšlením, pokud
používáme omezený mindset založený na vlastních nabytých znalostech. Zde studenti použijí
techniky, které jim umožní identifikovat omezenost vlastního porozumění a problémy znovu
definují.

●

Příprava na rozhovory (pokyny a tipy pro rozhovory). Účastníci obdrží pokyny týkající se osvědčené
praxe při přípravě otázek pro rozhovory.

●

Rozhovory a sběr dat. Identifikace lokálních expertů, které by bylo možné kontaktovat a využít pro
interview tak, abychom získali relevantní data týkající se definovaných problémů. Účastníci v tuto
chvíli musí vystoupit ze své komfortní zóny. Rozhovory a sběr od členů své komunity jim pomůže
s nalezením řešení daného problému.

●

Analýza problému. Proces analýzy problému začíná využitím dat a výzkumem. Tento krok procesu
předchází jakémukoliv návrhu nebo generování řešení, je primárně zaměřen na pochopení
problému.

Fáze 3) PROTOTYPOVÁNÍ A VEŘEJNÁ PREZENTACE: Cílem této fáze je vytvořit funkční prototypy,
odprezentovat je před publikem a získat zpětnou vazbu.
●

Vytváření uživatelských profilů. Tato technika se používá pro třídění dat nasbíraných z interview a
vytváření profilů potenciálních uživatelů navrhovaných řešení.

●

Maker kompetence. Příležitost pro školitele představit různé maker kompetence, například CAD
modelování pomocí programu Tinkercad, různé techniky rychlého prototypování, jako je 3D tisk,
G-kód a použití CNC strojů.

●

Výměna názorů a mini-prezentace. Tento proces pomůže týmům zdokonalovat své myšlenky a
nápady tím, že je sdílí s ostatními týmy a dostávají zpětnou vazbu.

●

Mapování myšlenek. Techniky mapování myšlenek používané pro sdílení a zdokonalování nápadů
v nastavení týmu.

●

Náčrtky myšlenek. Tvoření hrubých 2D a 3D náčrtků nápadů.

●

Prototypování na papíře. Low-tech prototypování umožňující první testování před vývojem
softwaru.

●

Prototypování. Účastníci mají příležitost uplatnit své maker kompetence v kombinaci s využitím
mikrokontrolérů, a tvořit tak prototypy pomocí aplikované technologie.

●

Principy designování. Úvod do heuristiky designu a UX designu.

●

Rozšířená realita. Za využití 3D modelu vytvořeného pomocí softwaru CAD a CoSpaces AR
získáme výkonný vizualizační nástroj pro model v rozšířené realitě.

●

Zkoušky & testování. Každý tým navrhne způsob testování a otestuje své prototypy.

●

Návrh plakátů a prezentace výsledků projektu. Prezentace projektů za využití plakátu před širším
publikem.

3.5 Metodika
Program založený na Gradual Immersion Method byl navržen tak, aby přinesl autentické zkušenosti
z učení. Autentické učení klade důraz na využívání otevřených problémů, které studentům umožňují „naučit
se učit“ prostřednictvím společného výzkumu v rámci komunity. Lekce jsou navrženy tak, aby student byl
centrem dění. Studenti jsou motivováni k tomu, aby řídili svou vlastní zkušenost z učení. Zároveň tím, že
se jedná o celý proces, jsou studenti více motivováni se zapojit.
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Učení je individuální zkušenost, a proto by tedy vzdělávací proces měl nejdříve pracovat se schopnostmi,
které již studenti mají, nabízet různé cesty pro generování řešení prostřednictvím různých výukových
přístupů, a nakonec povzbudit studenty, aby uvažovali o svých rozhodnutích a převzali odpovědnost za
pozitivní i negativní výstupy společně vytvořených řešení.
Tento přístup dává studentům nástroje pro porozumění základům programování, elektroniky a technikám
digitální tvorby. Studenti využijí tyto dovednosti při vytváření široké škály různých projektů. Ruku v ruce
s nástroji měkkých dovedností, které pomáhají při rozvíjení myšlenek a vytváření struktur, provádí studenty
technikami řešení problémů.

3.6 Technologie
Technologie zvolené pro toto školení jsou pečlivě vybírány, aby poskytly široký přehled aplikací digitální
tvorby. Účastníci těchto workshopů používali kombinovaně Robot-in-a-can (RIAC) a Arduino
mikrokontroléry, aby se v rámci intenzivního školení rychle seznámili se základními tématy počítačové vědy
a hardwaru. Účastníci se také seznámili s technologiemi rozšířené reality, 3D designu, 3D tisku a dalšími
nástroji pro rychlé prototypování.
Mikrokontroléry jsou základní technologií v moderním světě a nachází se v mnoha zařízeních, která se
denně používají. Tato zařízení představují pro maker vzdělávání skvělou volbu, neboť práce s nimi
vyžaduje různorodé dovednosti pro 21. století, jako jsou programování, zapojování elektrických obvodů a
designování. Prostředí mikrokontrolérů se skládá ze tří částí:

Senzory

Mikrokontrolér

Ovladače

Sensor je zařízení, které
detekuje a reaguje na určitý typ
vstupu z fyzického prostředí.
Konkrétním vstupem může být
světlo, teplo, pohyb, vlhkost, tlak
nebo řada dalších faktorů.

Malý programovatelný počítač,
speciálně navržený pro
spouštění malých programů pro
čtení ze senzorů a zápis dat do
ovladačů v závislosti na
programování jeho algoritmu.

Ovladač je součást stroje
zodpovědná za pohyb nebo
ovládání mechanismu nebo
systému. Může se jednat o
přesný spalovací motor nebo
servo motor nebo jiný typ
ovladačů jako například relé
nebo vodní čerpadlo.
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Obr. č. 6. Verze 1.6 Evelab mikrokontrolér.

Robot In A Can (RIAC) je integrovaný mikrokontrolér navržený pro intuitivní učení. Má zabudovanou
barevnou led kontrolku, světelný senzor, gamepad ovladač, ovladač pro dvoutaktní motory a destičku pro
vytváření obvodů. Souprava RIAC je snadno pochopitelná a jednoduchá na sestavení. Funguje bezdrátově
s blokovým programováním drag and drop za využití WiFi. Tento nástroj je také kompatibilní s koncepty
IoT (internet věcí), což pomáhá studentům pochopit potenciál těchto technologií a vytváří důvěru. Ke
školení byl tento nástroj vybrán, protože umožňuje vytvářet rychlé prototypy a facilitátorům pomáhá
jednodušeji řešit problémy se studenty.

Obr. č. 7. Sada Robot In A Can, přehled komponentů.

Arduino je další technologií, která byla vybrána k použití v tomto programu. Arduino je nejpopulárnější
platforma pro experimentování s elektronikou a vytváření DIY (Do it yourself) projektů. Jedná se o cenný
nástroj, který v posledních letech formoval maker prostředí. V rámci Arduina se vytvořila živá online
komunita a rozsáhlý repertoár zdrojů pro studenty, kteří tam mohou volně experimentovat a tvořit tisíce
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projektů. Seznámení se se základy Arduina je pro studenty a učitele užitečné, aby se dokázali zorientovat
v rozsáhlých dostupných online zdrojích.
●

RIAC i Arduino jsou kompatibilní s online softwarovými platformami jako jsou Tinkercad (výkonný
nástroj pro přípravu programů v jazyce C), https://snap.robotinacan.com a vyspělejší integrovaná
vývojová prostředí (IDE) jako Eclipse, Netbeans a Xcode.

●

RIAC a Arduino lze použít pro širokou škálu vzdělávacích potřeb za předpokladu vhodných
učebních osnov a proškolení učitelů.

●

Obě platformy umožňují učitelům navrhovat učební osnovy vhodné pro učební cíle, kterých chtějí
dosáhnout.

●

RIAC poskytuje potřebné nástroje a školení k vytváření snadno dostupných STEAM vzdělávacích
zážitků.

Obr. č. 8. Sada Arduino se všemi komponenty

Programování Arduino a Arduino C bylo použito na samém začátku workshopu, aby uživatelé pochopili,
jak funguje programování mikrokontrolérů na základní úrovni. Použití Arduino C je snadnější a rychlejší,
pokud začínáme s vývojem firmwaru pro vestavěné systémy, ale pro začínající programátory může být
docela výzvou. Účastníci začali tím, že hledali online zdroje, aby byli schopni dokončit jednoduché úkoly,
jako je rozsvícení a zhasnutí LED kontrolky a přečtení dat z ultrasonického vzdáleného senzoru. Tímto
způsobem účastníci pochopili principy kódování na pozadí těchto jednoduchých projektů a také se
seznámili se zdroji, jež mohli používat v průběhu celého workshopu.
Poté, co si účastníci vytvořili základní představu, byl RIAC použit k rychlému a snadnému zavádění témat
pomocí softwaru typu drag-and-drop s názvem Snap!, což uživatelům umožňuje porozumět konceptům
hardwaru mikrokontrolérů a základním dovednostem kódování. Účastníci se následně mohou naučit
programovat v jazyce C pomocí Arduino IDE. Pokročilé použití Arduina v programovacím jazyce C je však
velmi obtížné v tak omezeném časovém rámci, jakým bylo týdenní školení.
Kromě toho, že je programovací jazyk Snap! dobrým nástrojem pro pochopení základů programování
mikrokontrolérů, může být také využit pro psaní vlastních funkcí JavaScriptu, což z něj činí velmi výkonný
a flexibilní nástroj. Využívání těchto rozšířených funkcionalit jako jsou databáze a internet věcí bylo také
27

zásadní v části školení zaměřené na tvrdé dovednosti. Pro tato témata jsme použili webové služby jako
jsou Adafruit mqtt, tedy Message Queuing Telemetry Transport, což je jeden z nejběžněji používaných
protokolů v IoT projektech, a Thinkspeak pro předávání zpráv do online databází, do kterých se mohou
ukládat data ze senzorů a být tak vzdáleně přístupná. Toto demonstruje proces, při kterém lze data
z mikrokontrolérů ukládat online pro účely vzdáleného zpracovávání.
K prokázání této funkcionality je sada RIAC nastavena tak, aby protokolovala data ze světelného sensoru
online do Adafruit mqtt. Grafické ztvárnění dat ze sensoru pak mohou studenti vidět na svých počítačích
nebo mobilních telefonech, neboť data jsou publikována na internetu v reálném čase. Další RIAC sada je
připojena k internetu pro dodatečnou demonstraci užitečnosti této funkcionality. Jedná se o mikrokontrolér
naprogramovaný na čtení z Adafruit mqtt online databáze, pokud by světelná hodnota klesla pod určitou
prahovou hodnotu, je mikrokontrolér naprogramován tak, aby rozsvítil světlo. Tímto je demonstrována
propojenost mikrokontrolérů, které spolupracují na vytvoření systému upozornění, který využívá sílu webu.
Pokud bude mikrokontrolér se světelným čidlem umístěn ve tmě kdekoliv v Evropě, další mikrokontrolér
kdekoliv na světě se rozsvítí (za předpokladu, že existuje internetové spojení). Tato ukázka ilustruje nejen
sílu Snap! a systému RIAC, ale také užitečnost databází a technologie, která je na pozadí vývoje internetu
věcí.
Dalším názorným cvičením, které ilustruje důležitou novou technologii, byl „systém rozpoznávání pizzy“
s využitím umělé inteligence a počítačového vidění. V této ukázce studenti a facilitátoři pomocí umělé
inteligence a softwaru Snap! společně sestaví algoritmus, který určí, zda obrázek patří do kategorie 1 nebo
2. Umělá inteligence je poté trénována mnoha obrázky pizzy z kategorie 1 a rozličnými jinými předměty,
než je pizza, z kategorie 2. Poté dostane umělá inteligence přístup k živému přenosu z webové kamery na
notebooku a pomocí algoritmu je schopná určit pravděpodobnost toho, že to, co aktuálně vidí, je nebo není
pizza. Jedná se o demonstraci s velkým dopadem, kterou lze provést za méně než půl hodiny, a ukázat tak
studentům, jak mohou počítačové vidění umělé inteligence začlenit do svých vlastních projektů.
Používáním Snap! se studenti seznamují s aplikací umělé inteligence RIAC, která běží na Snap! softwaru.
Tento modul umělé inteligence využívá rozhraní Microsoft Google a IBM pro umělou inteligenci (rozhraní
pro programování aplikací) a také místní algoritmus umělé inteligence (spuštěný v prohlížeči) schopný
rozpoznávat vzory. Tuto umělou inteligenci lze vytrénovat v datech jako jsou obrázky, text a audio bez
nutnosti připojení k internetu. To dává studentům příležitost dozvědět se víc o výcviku umělé inteligence
na typově různých datech, aby se mohla rozhodovat pomocí vlastních algoritmů a projektů.
Sada RIAC je skvělým nástrojem pro seznámení studentů s projekty založenými na internetu věcí. RIAC
ve své podstatě využívá populární ESP8266 mikrokontrolér. Díky wifi schopnostem sady RIAC se jedná o
skvělou volbu pro zkoumání IoT projektů, které využívají dálkové ovládání nebo samostatné připojení
k internetu. Firmware RIAC funguje jako open source (otevřený zdroj) a je vytvořen v programovacím
jazyce C. Pro pokročilejší projekty a výukové programy jej lze upravit.
Základem sady RIAC je eBrain mikrokontrolér. Tato na zakázku vyrobená vývojová sada je založena na
ESP8266 procesoru od společnosti Espressif. Jedná se o 80 MHZ mikrokontrolér s plným wifi front-endem
(jako klient i přístupový bod) a zásobníkem Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) včetně
podpory Domain Name System (DNS). Sada využívá Electronic Stability Program ESP 8266-12F WiFi
Module mikrokontrolér (podrobně viz část 7.3.1).
Sensory a ovladače poskytnuté účastníkům workshopu obsahují:
●

Ultrazvukový snímač vzdálenosti

●

Mikrofon

●

Tlačítko (okamžitý snímač)

●

Pasivní infračervený snímač pohybu

●

Dotykový sensor se 12 vstupy
28

●

Senzor teploty

●

Senzor vlhkosti

●

Senzor vlhkosti půdy

●

Potenciometr (otočný ovladač)

●

Teplota ponorné kapaliny

●

Sensor síly (FSR)

●

Piezoelektrický snímač vibrací

●

Akcelerometr

●

Bzučák (piezoelektrický bzučák)

●

Různé sensory plynu (vodík, alkohol, CO2, oxid uhelnatý)

●

Světelná dioda

●

RGB barevná LED

●

Krokový motor

●

Stejnosměrný motor

●

Servomotor

●

Vodní čerpadlo

●

220V relé

●

Zobrazení segmentů 7/8/12/16

3.6.1 Software

Obr. č. 9. Snímek obrazovky softwarové platformy Snap!

Robot In A Can Snap! (programovací prostředí drag-and-drop)
S prototypovací sadou Robot in a Can doporučujeme spárovat software Snap!. Snap! (dříve BYOB)
je vizuální drag-and-drop programovací jazyk. Jedná se o rozšířenou reimplementaci Scratch
(projekt Celoživotní školka v laboratoři MIT Media Lab), která umožňuje vytvářet vlastní bloky.
Obsahuje také seznamy a procedury první kategorie17 a pokračování18. Díky těmto přidaným
schopnostem je vhodný pro úvod do počítačové vědy pro studenty středních a vysokých škol.
(https://snap.robotinacan.com)
Arduino IDE (programovací prostředí C)

17
18

https://snap.berkeley.edu/about.html#firstclass
https://snap.berkeley.edu/about.html#continuations
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Otevřený software Arduino (Integrated Development Environment, IDE) usnadňuje psaní kódu a
jeho nahrávání na desku. Funguje ve Windows, Mac OS X i Linux. Prostředí je napsáno v jazyce
Java a je založeno na procesování a dalším otevřeném softwaru. (https://www.arduino.cc/)
Rozšířená realita využívající CoSpaces Edu (online/app AR vývojový nástroj)
Přizpůsobitelný jakémukoliv předmětu a úrovni, CoSpaces Edu umožňuje studentům vytvářet jejich
vlastní 3D výtvory, animovat je pomocí kódu a zkoumat je ve virtuální a rozšířené realitě.
(https://cospaces.io/)
Tinkercad (online software)
Tinkercad je bezplatná online sbírka softwarových nástrojů, které pomáhají lidem po celém světě
myslet, tvořit a vyrábět. Ideální úvod do Autodesk, lídra v oblasti 3D designu, inženýrství a
zábavního softwaru. (https://tinkercad.com)
Služba Adafruit MQTT
Adafruit IO (Input/Output) je systém pro využití dat. Zaměřuje se na jednoduché použití a umožnění
snadného propojení dat s minimem potřebného programování. Input/Output systém (IO) zahrnuje
klientské knihovny obalující naše aplikační programovací rozhraní Representational state transfer
(REST) a Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). IO je postaven na Ruby on Rails a
Node.js (https://adafruit.io)
Služba Thingspeak
ThingSpeak je služba analytické platformy IoT, která umožňuje agregovat, vizualizovat a
analyzovat živá data v cloudu. Do ThinkSpeak můžeme poslat data ze svých zařízení, vytvářet
okamžitou vizualizaci živých dat a posílat upozornění. (https://thingspeak.com/)
Služba eCraft2Learn
Projekt eCraft2Learn měl za cíl zkoumat, navrhovat, pilotovat a ověřovat ekosystém založený na
digitální tvorbě a maker technologiích pro vytváření počítačově podporovaných artefaktů. Projekt
cílil na posílení individuálního vzdělávání v oblastech přírodních věd, techniky, technologie, umění
a matematiky (STEAM) a podporu rozvoje dovedností pro 21. století, které zvýší začlenění a
zaměstnatelnost mladých lidí v EU. Ekosystém eCraft2Learn podporuje jak formální, tak
neformální učení poskytováním vhodné digitální tvorby. (https://project.ecraft2learn.eu/)
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4. Obecné výsledky
V České republice bylo sledováním aktivit a výkonnosti během pilotního programu dosaženo celé řady
výsledků. Sběr dat zahrnoval různé oblasti, od návštěv v ekosystému, workshopů až po následné kroky,
které jsou zdokumentovány v podobě fotografií, seznamů, ukázek, prezentací, nástrojů a videí celého
procesu.

4.1 Seznamy účastníků školení a projektů
Níže je uveden seznam účastníků. Následuje popis vytvořených projektů včetně osob, které se projektu
účastnily a obrázků jejich prototypů.
Tabulka č. 1. Seznam učitelů – účastníků školení

#

Učitel

Společnost

Předmět

1 Michal Beneš

SPŠ Emila Kolbena

Computer Aid Design

2 Petr Lelovski

SPŠ Emila Kolbena

Mechatronika

3 Monika Nguyenová

SPŠ Emila Kolbena

Angličtina

4 Nick Cusack

SPŠ Emila Kolbena

Angličtina

5 Griffin Trau

SPŠ Emila Kolbena

Angličtina

6 Vitalii Shevchu

SPŠ Emila Kolbena

Elektronika

7 Vojtěch Delong

GZW Rakovník

neuvedeno

Tabulka č. 2. Seznam studentů – účastníků workshopu

#

Student

Společnost

1

Justýna Kestnerová

SPŠ Emila Kolbena

2

Jiřina Vloková

SPŠ Emila Kolbena

3

Roman Sladký

SPŠ Emila Kolbena

4

Fanda Linke

SPŠ Emila Kolbena

5

Jan Kusa

SPŠ Emila Kolbena

6

Libor Kankrlík

SPŠ Emila Kolbena

7

Petr Koran

SPŠ Emila Kolbena

8

Marek Dubina

SPŠ Emila Kolbena

9

Ondrej Watchtel

SPŠ Emila Kolbena

10

Matej Křenek

SPŠ Emila Kolbena

11

Jiří Pešek

SPŠ Emila Kolbena
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12

Josef VLK

SPŠ Emila Kolbena

13

Kateřina Koláčková

SPŠ Emila Kolbena

14

Jolana Soldánová

SPŠ Emila Kolbena

15

Tomas Kratoehui

SPŠ Emila Kolbena

16

Mairan Saidak

SPŠ Emila Kolbena

17

Lukáš Kindl

SPŠ Emila Kolbena

18

Ondřej Holý

SPŠ Emila Kolbena

19

Lukáš Trnka

SPŠ Emila Kolbena

20

Marek Zelenka

SPŠ Emila Kolbena

21

Miloslav Svoboda

SPŠ Emila Kolbena

22

Jan Vodrážka

SPŠ Emila Kolbena

Tabulka č. 3. Seznam facilitátorů proškolených pro účely workshopu

#

Facilitátoři

Společnost

1 Filip Zika

SPŠ Smíchov, Praha

2 Inna Artemová

Universidad de Guadalajara, Mexiko

Projekt: Check-in systém pro děti

Obr. č. 10. Projekt učitelů, tým č. 1

V tomto projektu byl vyvinutým prototypem check-in systém typu Radio Frequency Identification (RFID),
který by dětem umožnil přihlásit se do systému na různých místech v rámci své lokality. Rodiče by poté
obdrželi upozornění, a byli tak informováni o tom, kde se jejich děti aktuálně nachází a v jakou chvíli se
děti přihlásili na různých místech. Snížil by se tím stres rodičů, kteří nemají přehled o pohybu svých dětí.
Navržený systém navíc nevyžaduje použití mobilního telefonu. Děti by se do systému hlásily na různých
místech pomocí karty, aniž by musely vlastnit nákladné zařízení. Tato skupina řešila problém
nedostatečného pohybu dětí venku mimo domov a nízké míry samostatnosti, zejména menších dětí.
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Skupina postavila svůj nápad na rozhovorech s řadou rodičů, kteří uváděli strach a obavy jako hlavní
důvod, proč nenechávají svým dětem větší volnost a všude je doprovázejí. Tým vytvořil online systém
s databází, která sleduje čas a místo přihlášení do systému a posílá aktualizace do mobilní aplikace,
kterou tým naprogramoval. Vyrobili také prototyp dvou přihlašovacích stanic se čtečkami karet, které
dokáží zjistit, kdo konkrétně se v daném místě přihlásil a dokáže vysledovat identitu osob, které se
přihlásily, čas a místo přihlášení a příslušnou protistranu, která měla být o přihlášení informována.

Projekt: Past na norky

Obr. č. 11. Projekt učitelů, tým č. 2

V rámci tohoto projektu konzultoval tým různé odborníky v oblasti biologie a ekologie v regionu. Jejich
cílem bylo identifikovat invazivní druhy zvířat, které způsobují problémy v místním ekosystému.
Prostřednictvím svého výzkumu zjistili, že všudypřítomným problémovým druhem v regionu je norek a
identifikovali tak tohoto problémového tvora jako cíl svého projektu.
Tým vyrobil specifickou past, která pomocí kamerového systému počítačového vidění umělé inteligence
detekuje zvířata, která pastí projdou a určuje, která zvířata zachytí a která nikoliv. Systém umělé
inteligence byl trénován na vzorku fotografií různých zvířat žijících této v oblasti, která by se v pasti mohla
ocitnout. Tento systém je rovněž propojen s databází, která dokáže vést záznamy o tom, která zvířata
pastí prošla, aby bylo možno monitorovat populaci malých živočichů v ekosystému. Past je
naprogramována a trénována na sadě různých siluetových klipartových fotografií norků. V momentě, kdy
rozezná siluetu norka, kartonové dveře prototypu se za pomoci servomotoru automaticky zavřou.
Následně past odešle upozornění místním ekologům s informací o zachycení norka. Ti pak norka odchytí
a past může být resetována a znovu použita.
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Projekt: Systém detekce asijských brouků tesaříků

Obr. č. 12. Projekt učitelů, tým č. 3

Tým konzultoval téma asijských tesaříků s vlastníky půdy, zemědělci a odborníky na lesnictví v oblasti
zemědělství a papírenského průmyslu. Výsledkem bylo zjištění, že asijští tesaříci ohrožují populaci
stromů v regionu. Tým se proto rozhodl hledat levné řešení, které by mohlo být použito zemědělci a
vlastníky půdy na ochranu stromů v této oblasti. Vytvořili počítačový senzorový systém, který by mohl být
připojen k největším stromům v jednotlivých částech lesa. Zařízení by byla vybavena vibračními sensory
a specializovanými mikrofony, které by zachycovaly páření hmyzu a detekovaly specifické frekvence,
které brouci vydávají při požírání spodní vrstvy kůry stromů. Tato skupina postavila funkční prototyp a
model, na kterém trénovali umělou inteligenci tak, aby rozeznávala zvuky různých brouků a zasílala
výstrahu do počítačové databáze v případě, že by byl strom v ohrožení. To by lesníkům v této oblasti
umožnilo detekovat problematická ohniska dřív, než se problém rozšíří na další stromy v lese.

Projekt: Spin to get in

Obr. č. 13. Projekt studentského týmu č.1

Tato skupina na základě mnoha interview na ulici s náhodnými kolemjdoucími zjistila, že většina lidí
nemá ponětí o energetické krizi, se kterou se region potýká. Stanovila si za cíl zvýšit povědomí o
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alternativních zdrojích energie s nadějí, že by pomocí marketingu a demonstrací mohli zapojit širokou
veřejnost do inovací potřebných v energetickém průmyslu.
Skupina postavila miniaturní elektronický prototyp s 3D tištěným modelem s cílem vytvořit interaktivní
marketingový prototyp. Na mnoha veřejných místech musí lidé platit za použití toalety, tento nástroj by
byl umístěn v těchto veřejných prostorech a dal by lidem možnost použít toaletu zdarma, avšak předtím
by museli elektřinu odpovídající nákladům na její použití vyrobit simulací jízdy na kole. Zároveň by při
tom sledovali reklamu o současné energetické krizi a alternativních zdrojích energie. Zařízení se skládá
z jízdního kola připojeného na elektrický dynamo systém, který při jízdě na kole generuje elektřinu, a z
obrazovky, na které se zobrazují statistiky a reklama.
Studenti postavili dynamo (stroj pro převod mechanické energie na elektrickou) za použití elektrického
motoru připojeného k počítačovému systému vybavenému děličem napětí a software, který zobrazuje
v grafech množství generované elektřiny. Jakmile generovaná elektřina překročí prahovou hodnotu,
model zobrazí zelené světlo, což znamená, že uživatel nyní může použít toaletu.

Projekt: Mobilní kontejner

Obr. č. 14. Projekt studentského týmu č. 2

Tento tým studentů po řadě interview s místními obyvateli a podnikateli zjistil, že velkým problémem pro
lidi v regionu jsou přeplněné kontejnery na tříděný odpad. Tříděný odpad je odvážen nepravidelně a
místem pro umísťování tříděného odpadu jsou komunální kontejnery, které jsou často příliš plné, aby je
obyvatelé nebo firmy mohli použít.
Prototyp Chytrého kontejneru se skládá ze snímače hmotnosti a ultrazvukového snímače vzdálenosti
připojeného k mikropočítači. Tento prototyp pomocí internetu hlásí váhu a míru zaplnění do vzdálené
databáze. Tímto způsobem mohou odpadové firmy na dálku dostávat oznámení o zaplnění různých
kontejnerů, které je třeba vyvézt, a díky tomu mohou optimalizovat své trasy a časy odvozů v různých
čtvrtích.
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Projekt: Znuděná deska (Bored board)

Obr. č. 15. Projekt studentského týmu č. 3

Tento tým vedl interview a sbíral data od občanů na autobusové zastávce. Výsledky dle jejich názoru
naznačují, že většina lidí čekajících na autobus se nudí. To je vedlo k myšlence vytvoření pasivního
systému na hraní her a zobrazování reklam či inzerátů, který by začal fungovat, jakmile by na zastávku
přišli lidé.
Tento systém využívá ultrazvukový sensor vzdálenosti k určení momentu, kdy se lidé nacházejí poblíž.
Jakmile někdo stojí v blízkosti prototypu, sensor vzdálenosti spustí na obrazovce počítače novou hru.
Uživatelé pak mohou začít hrát hru, než přijede jejich autobus. Ovládací prvky hry tvoří velký
potenciometr, který tým zapojil, a vlastní 3D vytištěný ovladač, který tým navrhl zabudovat do jednotky.
Hra se automaticky pozastaví a čeká na dalšího uživatele, aby se znovu aktivovala a spustila v místě,
kde předchozí osoba skončila.

Projekt: Leave a leaf

Obr. č. 16. Projekt studentského týmu č. 4
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Tato myšlenka vznikla s cílem motivovat občany k výsadbě stromů a znovuzalesnění odlesněných
oblastí. Studenti zkoumali možnost vytvoření aplikace, která by uživatelům platila za vysazení stromu
v určené lokalitě. Tato lokalita by byla vzdáleně monitorována a bylo by možné počítat a ověřovat, kolik
stromů a kterými uživateli aplikace bylo vysazeno, aby mohli dotčení uživatelé následně obdržet finanční
odměnu.
Tento prototyp se skládá z robota, který by se klikatě pohyboval a opisoval tvar „S“ ve vyznačené oblasti
a automaticky počítal „stromy“. Robot používá sensor světla a detekce infračerveného objektu k určení
okamžiku, kdy se robot nachází vedle „stromu“, aby následně spočítal počet modelových stromů
umístěných ve vyznačené oblasti.

Projekt: Jednoduchý přepínač

Obr. č. 17. Projekt studentského týmu č. 5

Po provedení průzkumu tento tým zjistil, že továrny v regionu spotřebovaly více než 50 % elektřiny,
kterou má region k dispozici. To je vedlo k závěru, že by bylo nejefektivnější vložit rozhodnutí o správě
energie do rukou továren. Poté navrhli systém, který by dokázal přepínat mezi solární energií a
využíváním energie ze sítě v závislosti na dostupnosti solární energie a aktuálním napětí v elektrické síti.
Software by pak mohl řídit výstup zdrojů energie za účelem optimalizace dodávek energie do továrny.
Tento tým postavil modelový prototyp, který dokáže měřit napětí vycházející z napájecího zdroje baterie
pomocí děliče napětí. Jako model představující energii z městské rozvodné sítě používal 9 voltovou
baterii, ale také až 4 AA baterie, které lze jednoduše vyjmout nebo přidat a simulovat tak měnící se
množství elektřiny generované solární sítí. Použil část kódu, kde bylo možné změnit prahovou hodnotu
k určení množství energie, kterou „továrna“ v daném okamžiku potřebuje. V závislosti na prahové
hodnotě nastavené v softwaru by se aktivovalo relé, které by rozhodlo, zda bude zátěž „továrny“ lépe
zvládnutelná energií solární nebo z městské sítě. Tento prototyp se skládal z teoretického, avšak
funkčního modelu, který ilustroval, jak by tento systém mohl fungovat ve větším měřítku.
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Projekt: Tavič plastů

Obr. č. 18. Projekt studentského týmu č. 6

Tento tým, podobně jako další týmy, v průběhu interview zjistil, že kontejnery na recyklovaný odpad
v okolí jsou často plné, a lidé je tak nemohou plně využívat. Tým zjistil, že nejobjemnějšími položkami
v kontejnerech jsou často plastové lahve. Dále také zjistil, že je nepravděpodobné, že by se mohla zvýšit
frekvence odvozu odpadu.
To vedlo k myšlence vytvořit stroj, který by plastové lahve na místě roztavil a zformoval je do cihel.
Takové stroje by mohly být umístěny na různých místech v okolí a mohly by vyrábět cihly využitelné ve
stavebnictví. Tento tým při testování tavení různých recyklovatelných plastů experimentoval s použitím
topného prvku, který se nachází uvnitř tavné pistole. Ve svém prototypu také úspěšně postavil dopravní
pás poháněný mikrokontrolérem. Vzhledem ke komplikovanosti myšlenky tým nebyl schopen funkční
prototyp dokončit.

Projekt: Chytrý koš

Obr. č. 19. Projekt studentského týmu č. 7
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Když členové tohoto týmu prováděli svá interview, všimli si, že mnoho shromážděných dat poukazuje na
to, že oblasti kolem popelnic a kontejnerů jsou považovány za neupravené nebo že občané nemají
tendenci řádně nakládat se svými odpadky. Tento tým se rozhodl, že za účelem zachování čistého
prostředí kolem popelnic by mělo být používání popelnic a kontejnerů zábavnější, což by také občany
motivovalo řádně nakládat se svými odpadky.
Tento prototyp se skládal ze systému rozpoznávání hlasu a automatického programování syntézy řeči
zabudovaného do mikrokontroleru vybaveného ultrazvukovým snímačem vzdálenosti. Když uživatel
odhodí odpadek, ultrazvukový senzor vzdálenosti zachytí pohyb v koši, což spustí počítačový program,
který řekne vtip, položí otázku nebo přehraje zábavný zvuk.

Přestože měli studenti i učitelé příležitost představit dílčí výsledky svých projektů kolegům z týmu a týmu
expertů, v rámci třetí fáze metody GIM – seznámení se, konkretizace, prezentace výsledku – byla
uspořádána otevřená prezentace k představení jejich finálních projektů. Studenti a učitelé vysvětlili své
projekty před publikem složeným ze zástupců školy, národního vzdělávání, firem, představitelů Maker
iniciativ a médií.
Otevřená prezentace sloužila nejen k informování účastníků o dosažených výsledcích týmů, plnila také
metakognitivní funkci, kdy vysvětlování myšlenek širšímu publiku účastníkům pomohlo syntetizovat a
definovat celou trajektorii jejich učení pomocí zkušeností. Tento metakognitivní přístup je silným aspektem,
který přispívá k celoživotnímu osvojování si kompetencí získaných vykonáváním činností. Přestože je
představení procesu tvorby jakémukoliv publiku vždy pozitivním momentem, pro závěrečnou prezentaci
vysoce profilovanému publiku platí, že se jedná o moment, který vytváří profesionální atmosféru a posouvá
prezentující na hranici svých limitů tak, aby podali co nejlepší výkon.
První otevřená prezentace, na které se představili nejdříve proškolení učitelé, proběhla na konci prvního
týdne. Publikum se skládalo ze zástupců národních vzdělávacích institucí, firem a akademické sféry. Druhá
otevřená prezentace se konala na konci druhého týdne a zahrnovala studentské projekty a projekty dalších
učitelů, kteří procházeli školením v druhém týdnu. V publiku byli zástupci národních vzdělávacích institucí,
průmyslu a akademické sféry, jejichž názory jsou popsány níže.
▪ Velvyslankyně Mexika, její Excelence Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, společně s Charge
d’Affaire se zúčastnili poslední otevřené prezentace, navštívili učebnu, aby se seznámili
s procesem učení, i hlavní prezentační halu. Její Excelence poblahopřála studentům k jejich
projektům.
Řada kladných komentářů k projektu zazněla také z řad zástupců Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Národního pedagogického institutu:
▪ Pan Ondřej Neumajer, poradce MŠMT pro digitální vzdělávání řekl: “Bylo to opravdu skvělé,
velmi se mi líbila metodika. Je to přesně ten druh aktivity, který může studenty, učitele a celé
vzdělávání posunout směrem k dovednostem pro 21. století." Vyjádřil také svůj zájem o podporu
úsilí SIC o akreditaci metody.
▪ Pan Radek Hylmar, zástupce Národního pedagogického institutu ČR, řekl: “Pilotní projekt
kombinuje několik různých metod a přístupů: Maker kulturu, metodu GIM, vzdělávání učitelů,
sebehodnocení, nízkonákladový přístup atd., celý proces běží a výsledky jsou obrovské, jak pro
studenty, tak pro učitele."
▪ Zástupci společností Lasselsberger a Eberspächer, kteří se školou spolupracují na dalších
projektech, vyjádřili svou podporu rozšíření této metody na celou školu i další školy. Zmínili také,
že kromě technických dovedností, které jejich firmy mohou své zaměstnance naučit, hledají do
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svých firem lidi, kteří mají dovednosti pro celoživotní učení. Slovy pana Pavla Hvězdy ze
společnosti Lasselsberger: “Myslím, že tento způsob výuky u studentů podporuje dovednosti
nezbytné k rozvoji jejich vlastního podnikání, jako je kreativita a proklientský přístup. Prezentované
studentské projekty byly nápadité a měly potenciál být převedeny do praxe".
▪ Pan Ivan Sobička, jeden z organizátorů Maker Faire Prague, řekl:
“Zaměření Digital Fabrication Lab je dle mého názoru něco, co v českém vzdělávacím systému
stále chybí. Z mé zkušenosti jako organizátora Maker Faire Prague festivalu vidím, že kutilství (DIY
projekty) a vynalézavost jsou v nás Češích zakořeněné, ale máme mezery ve schopnosti
spolupracovat a prezentovat naše projekty. Narůstá počet školních projektů, ale učitelé očividně
potřebují lepší metodiku. Zúčastnil jsem se závěrečné prezentace projektů v Rakovníku a bylo
jasné, že tento workshop fungoval: studenti museli zkoumat své nápady, komunikovat s lidmi a
týmem expertů, diskutovat a zpochybňovat samotný projekt. Důležitou součástí je prezentace
veřejnosti."

Prezentace studentů

Prezentace učitelů

Velvyslankyně Mexika

publikum

Obr. č. 20. Prezentace projektů a zúčastněné strany

4.2 Studijní zkušenosti studentů
Studijní zkušenosti studentů byly získány pomocí níže uvedeného nástroje Socratic wheel a rozhovorů
provedených se vzorkem studentů. Nástroj se snažil zachytit vývoj jejich vnímání sama sebe před a po
workshopu, zatímco účelem interview bylo zaznamenat jejich zkušenosti v podobě dojmů po workshopu.
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4.2.1 Analýza dat z nástroje Socratic Wheel
Nástroj, který byl použit pro měření learning experience studentů, je znám pod názvem Socratic Wheel.
Tento nástroj umožňuje studentům hodnotit některé kompetence na škále 0-5 (viz obr. č. 21).

Obr. č. 21 Nástroj Socratic Wheel pro sebehodnocení kompetencí.

Osm kompetencí pro sebehodnocení bylo vybráno z hlediska toho, jaké kompetence celoživotního učení a
technické kompetence by měli studenti a učitelé v rámci tohoto projektu rozvíjet: adaptabilita, komunikace,
spolupráce, řízené učení, kritické myšlení, prototypové myšlení, tvoření a informatické myšlení. Tabulka č.
4 popisuje jednotlivé dovednosti.
Tabulka č. 4. Hodnocené dovednosti pomocí nástroje Socratic Wheel.

Kompetence

Popis

Adaptabilita

Tato dovednost odkazuje na schopnost jedince změnit své chování, směr
nebo přístup k věcem tak, aby to odpovídalo nové situaci. Schopnost
přizpůsobit se změnám.

Komunikace

Tato komplexní dovednost má několik součástí, od aktivního naslouchání
po jasnost a stručnost v okamžiku představování myšlenky konkrétnímu
publiku.

Spolupráce

Tato dovednost se týká práce s ostatními lidmi, pokud chceme něco
vytvořit.

Řízené učení

Tato dovednost odkazuje na schopnosti, které si studenti osvojí za účelem
řízení vlastního vzdělávacího procesu. Jedná se o klíčovou kompetenci pro
zajištění celoživotního učení.
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Kritické myšlení

Tato dovednost odkazuje na intelektuálně disciplinovaný proces aktivní a
obranné konceptualizace, aplikace, analýzy, syntézy a/nebo hodnocení
informací získaných pozorováním, zkušeností, reflexí, uvažováním nebo
komunikací.

Prototypové myšlení

Tato dovednost odkazuje na schopnost využívat stovky rychlých a levných
iterací prototypů a experimentů založených na simulaci tak, abychom
ověřili, že nejen vytváříme produkt správně, ale také, že vytváříme správný
produkt.

Makerství

Tato dovednost se týká schopnosti efektivně integrovat různé technologie
a/nebo nástroje tak, aby bylo možné něco vyrobit.

Informatické myšlení

Tato dovednost odkazuje na schopnost přistoupit ke komplexnímu
problému, pochopit jej a vyvinout možná řešení s využitím různých technik
používaných ve vývoji software, jako dekompozici, rozpoznávání vzorů,
abstrakce a algoritmy.

Během pilotního projektu byl nástroj Socratic Wheel použitý dvakrát. Poprvé před samotnou intervencí, aby
bylo možné získat data o výchozím stavu kompetencí mezi studenty, a podruhé v průběhu posledního dne
workshopu, aby bylo možné porovnat obě sady dat a identifikovat změny ve vnímání vlastních kompetencí
studenty.
Sebehodnocení proběhlo se studenty, kteří se účastnili celého workshopu. První měření proběhlo
19.11.2019, poslední 22.11.2019. Výsledky ukazuje obrázek č. 22:

Obrázek č. 22. Graf studentských kompetencí rozvinutých během workshopu
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Modrá čára zobrazuje průměrné výsledky v prvním vzorku a červená čára ukazuje konečný výsledek po
workshopu.
V tabulce č. 5 můžeme vidět průměr měření podle jednotlivých dovedností a přírůstek mezi vzorkem 1 a
vzorkem 2.
Tabulka č. 5 Průměr měření podle jednotlivých dovedností a přírůstek mezi vzorky.

Důležité poznatky z tohoto experimentu:
1) Zvýšení bylo zaznamenáno u všech kompetencí.
2) Většina kompetencí měla přírůstek 1 a více jednotek na škále 0-5 použité pro toto měření.
3) Tři kompetence s nejvyšším přírůstkem jsou: Adaptabilita (1,345), Kritické myšlení (1,316) a
Prototypové myšlení (1,212)
4) Tři kompetence s nejnižším přírůstkem jsou: Makerství (0,555), Komunikace (0,591) a Informatické
myšlení (0,649)
Zajímavá zjištění:
Je zajímavé, že rozvoj byl zaznamenán zejména v dovednostech kritického myšlení. Studenti již vědí, že
se jedná o běžnou dovednost pro měření jejich výkonu, nicméně s touto zkušeností také vidí, že tato
dovednost má reálné využití při řešení problémů.
Další důležitý výsledek souvisí s dovednostmi prototypového myšlení (přírůstek 1,212). Příčinou může být
skutečnost, že před touto zkušeností se studenti nikdy nesetkali s přístupem „learning by doing“, který je
hlavním pilířem maker vzdělávání. Tento přírůstek ukazuje, jak je pro studenty důležité aplikovat teorii
v praxi navrhováním a vytvářením rychlých prototypů a je také důkazem, že si studenti praktického učení
váží.
Následující dovednosti měly přírůstek nižší: makerství, komunikace a informatické myšlení.
Makerství vykázalo poměrně nízký nárůst (0,555). Při zkoumání této dovednosti mezi studenty se ukázalo,
že úplně nevěděli, co tato dovednost znamená, protože se jedná o nový koncept, který není součástí jejich
školní kultury. Z naší předchozí zkušenosti vyplývá, že jakmile se maker vzdělávání stane součástí školní
kultury, dojde nejen k docenění této dovednosti, ale stane se také referenčním bodem při navrhování
„learning experience“ učiteli a studenty.
Nízký přírůstek vykázala také komunikační dovednost (0,591). Podle našeho názoru, na základě datové
analýzy a rozhovorů s účastníky, je tento nárůst spojen s jejich zkušeností se sbíráním informací od
reálných uživatelů, a to prostřednictvím interview venku v ulicích mimo prostory školy. I když je tedy nízký,
opravdu si tohoto přírůstku vážíme, protože poukazuje na to, že se jednalo o smysluplnou zkušenost. Na
druhou stranu je třeba zdůraznit, že poslední měření bylo provedeno před zkušeností s představováním
konečných výsledků před publikem. Domníváme se proto, že přírůstek by byl mnohem větší, pokud by toto
měření proběhlo až na samotném konci workshopu.
Poslední poznámka se týká informatického myšlení (0,649), které i přesto, že vykázalo přírůstek nižší než
další kompetence, má zvláštní hodnotu, protože se jednalo o první zkušenost studentů s výpočetními
platformami, sensory a dokonce elektronikou. Vzhledem k tomu, že jsme z celého týdne strávili technickým
tréninkem pro obě platformy (Arduino a RIAC) pouhé 4 hodiny, je tento přírůstek opravdu významný.
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4.2.2 Dojmy studentů po workshopu
Pro učitele i studenty byly po workshopu naplánovány interview jako součást návrhu následných kroků.
Kvůli ochraně osobních dat byly studenti osloveni prostřednictvím svých učitelů, kteří při kontaktu působili
jako prostředníci.
Po ukončení interview s učiteli proběhl první pokus o kontaktování studentů, a to v únoru 2020, tedy cca 2
měsíce po akci. Časový odstup měl zajistit to, že od účastníků získáme stěžejní dojmy. Oslovení studentů
pro následné interview nicméně neproběhlo podle plánu kvůli celé řadě faktorů, které ovlivnily jejich účast,
jako např. plánované návštěvy škol, množství dalších aktivit atd. Podařilo se oslovit pouze 2 studenty,
přičemž jeden z nich vyplnil dotazník a druhý absolvoval interview.
Na konci dubna 2020 však došlo k druhému pokusu o kontaktování, tentokrát za využití SIC jako
prostředníka. Studentům byla dána k dispozici řada termínů, na které však bohužel nebyla žádná odezva.
Tentokrát je vina přičítána globální pandemii Covid-19, v rámci které přešli studenti SPŠ Emila Kolbena na
online výuku, stejně jako ostatní studenti v téměř celé Evropě, což u studentů opět způsobilo přetížení
aktivitami v kombinaci s nutností přizpůsobit se virtuálnímu učení.
Pro doplnění předchozí části, ve které se hovořilo o nástroji Socratic Wheel, jsou níže prezentovány
poznatky dvou studentů. Interview se zaměřoval na vytvoření profilu studentů, abychom mohli lépe pochopit
kontext, ve kterém se ně maker vzdělávání působilo. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem ovlivnil vzdělávací
program jejich zájmy a jakými způsoby uplatňují strategie, které se naučili.
Jeden student byl dotazován prostřednictvím online hovoru a jeden pomocí dotazníku. Z jejich komentářů
bylo zřejmé, že několik studentů nyní využívá mikrokontroléry Robot In A Can a Arduino a představují je
žákům jedné z místních základních škol. Zdálo se, že někteří studenti jsou vysoce motivovaní ke
zdokonalování svých programovacích dovedností a snaží se uplatnit v programování a herním designu.
Jeden ze studentů se například nikdy v minulosti nezabýval obvody a nyní projevil zájem o další zkoumání
elektroniky a počítačového hardwaru. Tento student se také následně zúčastnil hackathonu s využitím 3D
tištěného designu a obvodů integrovaných s mikrokontrolérem k vytvoření robota, který je navigován
v bludišti.
Kromě koníčků jako je hra na kytaru a hudba začali někteří studenti sledovat online Makery nebo začali
sami programovat. Pro některé z nich je těžké sledovat online výukové programy pro domácí obvody,
protože používané materiály je často obtížné získat.
Studenti zmínili, že školení si opravdu užili: „Projekt byl skvělý. Poprvé v životě jsem doopravdy chtěl být
ve škole. Všichni si to užili. Konečně jsme mohli něco vytvořit, ne se jen učit.“ Jeden ze studentů několikrát
zdůraznil touhu učit se více o předmětech, které je skutečně zajímají, nicméně že jim v tomto škola ne vždy
poskytuje dostatečnou svobodu. Silně vnímali, že tréninkový program byla příležitost procvičit si řešení
problémů s využitím dovedností, které později v životě opravdu využijí. Vyjádřili zájem v dalším vzdělávání
v oblasti technologií a elektroniky a touhu pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole.
Tento program se zaměřoval především na přípravu prototypů a jejich prezentování v rámci posledního
dne. Harmonogram byl velmi nabitý a studenti byli pod tlakem, co se dokončení prototypů a jejich
prezentací týče. Proto nebyla závěrečná interview a sběr dat provedena bezprostředně po ukončení
programu. Pro další implementace navrhujeme, aby tato část programu byla prováděna ve třech fázích tak,
aby byl zajištěn sběr dat od účastníků.
Fáze sběru dat o počátečních dojmech by měla proběhnout v týdnu následujícím po školení. Následovala
by druhá fáze formou interview, a to v čase o 2 měsíce později, která by sledovala počáteční dynamiku
školení učitelů i studentů. Konečně poslední fáze formou interview by se mohla uskutečnit na samotném
konci školního roku, tedy přibližně o 6 měsíců později. Výsledkem by bylo větší množství dat a vytvoření
představy o tom, jak často během školního roku měli studenti příležitost použít dovednosti ze školení, ať
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už ve škole nebo mimo ni. Třífázový sběr dat by mohl lépe ilustrovat části workshopu, které zanechaly
nejsilnější dojem a dovednosti, které byly pro jednotlivé studenty nejvhodnější.
Interview by měla proběhnout ve skupinách, což by zajistilo jednodušší organizaci účasti studentů a
pomohlo učitelům v roli mediátorů. Tento proces by mohl být povinný, předem odsouhlasený všemi
účastníky a dohodnutý během školení. To zajistí, že bude možné měřit metriky dopadu i několik měsíců po
skončení programu.

4.3 Zjištění vyplývající z analýzy učebních deníků učitelů
V době, kdy probíhal workshop pro učitele, byli učitelé požádáni, aby v průběhu workshopu zapisovali svůj
postup a postřehy do učebního deníku. Cílem bylo nasbírat údaje o jejich zkušenostech, za účelem získání
jakýchkoliv úvah, nápadů a závěrů o strategiích maker vzdělávání, které by mohly být později
implementovány v českém vzdělávacím systému. Shrnutí těchto závěrů je popsáno níže.
Zjištění z grafu KWL (Know/Want-to-learn/Learn). Abychom mohli sledovat předchozí znalosti, cíle učení a
nakonec to, co se účastníci naučili, jejich reflexe je dokumentována pomocí odpovědí na otázky „Co už
vím? Co se chci naučit? Co jsem se naučil?“:
Co už vím? Učitelé potvrdili, že nemají povědomí o maker vzdělávání ani o pedagogických
metodách a technikách, které se v rámci maker vzdělávání používají.

Uvedli však, že jsou nadšení z filozofie DIY (Do it yourself). Znají přístup projektového vyučování
a mají zkušenosti s prototypováním.
Potýkají se zejména s nedostatkem znalostí, jakým způsobem motivovat a inspirovat studenty při
práci na technicky zaměřených projektech.
Zajímavé postřehy: Na začátku workshopu mezi učiteli panovala nedůvěra ve studenty, co se týče jejich
motivace učit se nové věci, zejména související s technikou.
Co se chci naučit? Učitelé psali o tom, že by se chtěli dozvědět více o pedagogických strategiích
maker vzdělávání a o technikách, jak začlenit nové nástroje do stávajících osnov. Zajímali se o
příklady dobré praxe z oblasti maker vzdělávání a využívání jednoduchých platforem pro vývoj
prototypů. Také se chtěli dozvědět o efektivních technikách, jak motivovat a nadchnout své
studenty.
Zajímavé postřehy: I přes nedůvěru v kompetence studentů a jejich motivaci byli učitelé připraveni získat
co nejvíce nástrojů, které jim tento workshop mohl nabídnout. Zájem měli zejména o strategie, které by
zvýšily zapojení studentů.
Co jsem se naučil? Učitelé uvedli, že po absolvování workshopu mají více zkušeností s efektivním
prototypováním. Vědí také více o nových systémech a stylech učení. Jeden učitel uvedl: „Chápu
nyní lépe procesy učení, ale i speciální učební potřeby mých studentů“.

Zmínili, že objevili nové způsoby prezentování studijních výsledků studentů a systém učení, který
nemusí být použit výhradně pro technické vzdělávání, ale také jako obecná strategie pro mnoho
předmětů.
Zajímavé postřehy: Tyto závěry jsou relevantní, protože souvisí s některými hlavními učebními cíli
workshopu:

●

„Mám nyní zkušenost s efektivním prototypováním“. [Prototypové myšlení bylo jednou
z kompetencí, kterým se v tomto workshopu věnujeme]

●

„Chápu nyní lépe procesy učení, ale i speciální učební potřeby mých studentů“. [Dva důležité
závěry. Zaprvé, zohlednění učebních potřeb studentů před navržením učební zkušenosti znamená,
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že se nacházíme v oblasti uživatelsky zaměřeného myšlení. Zadruhé, toto myšlení umožní
individualizaci učení v krátkodobém horizontu.

●

„Objevil jsem nový způsob prezentování studijních výsledků studentů“. [To přispívá k rozvoji silných
komunikačních kompetencí mezi studenty, což byla jedna z hlavních kompetencí, kterou měl
workshop rozvíjet].

●

„Objevil jsem systém učení, který nemusí být použit výhradně pro technické vzdělávání, ale také
jako obecná strategie pro mnoho předmětů“. [To v dlouhodobém horizontu přispěje k možnosti
plánování víceoborových projektů a také k zavádění dalších inovací ve škole].

Hlavní výzvy, na které učitelé své studenty připravují. Učitelé zmínili, že nejdůležitějšími
výzvami, na které své studenty připravují, jsou technické kompetence, které budou potřebovat
v technologicky založeném světě, ve kterém nyní žijeme a budeme žít i v budoucnu; kompetence
pro život v moderní společnosti; důležité hodnoty jako jsou pokora a zdvořilost. Všichni odkazují
na kritické myšlení jako klíčovou kompetenci pro současnou společnost.
Zajímavé postřehy: Učitelé uvedli, že nejdůležitějšími výzvami, na které své studenty připravují, jsou
technické kompetence, které budou potřebovat v technologicky založeném světě, ve kterém nyní žijeme a
budeme žít i v budoucnu. Když porovnáme toto s nedostatkem zájmu většiny studentů, je to opravdu
zajímavé, protože ne všechny studenty přitahuje a zajímá technologický design. Na základě našich
zkušeností z předchozích implementací byla motivace a inspirace studentů vždy spojena s otázkou „PROČ
se to učím?“ místo otázky „CO se to učím?“.
Učitelé také zmínili, že se u svých studentů snaží rozvíjet takzvané „měkké kompetence“, což je jedním
z jedinečných diferenciačních bodů tohoto workshopu.

O silných stránkách studentů. Učitelé psali o kompetencích, které považovali za silnou stránku
svých studentů. Uvedli, že studenti jsou velmi zdatní v oblasti technologií, že jsou extrémně
kreativní a že dokáží snadno rozvinout nové kompetence a uplatnit je v dalších oblastech znalostí.
Zajímavé postřehy: Zde je několik klíčových aspektů: I když jsou studenti velmi zkušení, co se technologií
týče, zabývají se jimi jako spotřebitelé, nikoliv jako producenti. Jednou z nejdůležitějších rolí učitelů v této
nové éře vzdělávání je stát se koučem, který bude spolupracovat se svými studenty během procesu. Tedy
musíme využít této znalosti používání technologií tak, aby studenti měli možnost objevovat nové nástroje,
a nakonec byli schopni navrhovat a tvořit, nejen konzumovat. Na druhou stranu učitelé zmínili kreativitu
jako jednu z kompetencí, kterou jejich studenti mají. V této souvislosti je důležité tuto kompetenci
identifikovat, nicméně klíčové je využít ji. Podle nejnovější zprávy Světového ekonomického fóra o
budoucnosti pracovních míst bude kreativita jednou z nejcennějších kompetencí pracovníků v 21. století.
Zaručením učebních zkušeností, které podporují rozvoj kreativity, umožníme našim studentům stát se
konkurenceschopnými v nové kreativní ekonomice.

Kompetence, které studenti musí více rozvíjet. Učitelé se shodli, že jejich studenti potřebují více
rozvíjet tyto kompetence: spolupráce, kritické myšlení, komunikace. Jedná se o kompetence, které
se běžně označují za „měkké dovednosti“, ale přesněji se jedná o kompetence pro celoživotní
učení.
Zajímavé postřehy: Pokud analyzujeme ty kompetence, které vykazovaly větší přírůstek v nástroji Socratic
Wheel, uvědomíme si, že se jedná o tytéž kompetence, které učitelé považovali za nutné u studentů
rozvíjet. Dává proto smysl, že workshop pro učitele se konal o týden dříve než workshop pro studenty.
Tento pohled je zásadní, protože použitím těchto metod by učitelé byli schopni dosáhnout většího rozvoje
kompetencí v době, kdy se zabývají stávajícími osnovami.

Maker myšlení. Jako součást našeho workshopu s učiteli jsme představili rámec maker myšlení a
schopnosti/dovednosti, které se rozvíjejí spolu s tímto novým myšlením:
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Obr. č. 23 Maker myšlení. Co se stane, když ho studenti rozvinou? (Spencer, J. 2019). Když děti rozvinou maker
myšlení. http://www.spencerauthor.com/classroom-makerspace/maker-mindset-001-2/

Učitelé zmínili, že rozvoj maker myšlení by jejich studentům mohl pomoci zejména propojit nápad
a stát se řešiteli problémů, více se zapojovat do učení a přemýšlet divergentně.
Zajímavé postřehy: Podle názorů učitelů na začátku workshopů byla jedním z nejobávanějších aspektů
úroveň angažovanosti, kterou studenti v hodinách vykazují. Varovali nás dokonce před možnými potížemi,
kterým bychom mohli během workshopu se studenty čelit. Nicméně naše zkušenost byla naprosto odlišná.
Během studentského workshopu jsme zaznamenali hned několik momentů vysoké angažovanosti. Na
začátku týdne jsme pochopitelně čelili řadě potíží v momentě, kdy jsme studenty vyzvali, aby přicházeli
s různými nápady, ale to bylo naprosto pochopitelné vzhledem k jejich dosavadní zkušenosti. Pokud
studenti zvyklí víceméně plnit zadané úkoly bez možnosti „kriticky myslet a dívat se na věc z jiného úhlu“
(„think outside the box“) a najednou přesně to po nich chceme, musí si projít touto zkušeností. Je také
pravda, že studenti uváděli obtíže v momentě, kdy se snažili propojit různé nápady a zároveň přijít
s inovativním řešením, nicméně v tomto případě se jedná o kompetence, které musí být trénovány
pravidelně ve všech třídách. Představením různých inovačních technik jako jsou“ „connect & combine“
nebo „shape and adapt“ se proces myšlení u studentů stává flexibilním, a tedy schopným různorodého
tvoření.

4.4 Shrnutí zkušeností s platformami Arduino a RIAC
Učitelé se shodli, že používání obou platforem je jednoduché. Byli požádáni, aby přišli s návrhy, jak tyto
technologie integrovat do různých projektů.
O integraci platforem do studijních zkušeností studentů. Učitelé byli požádání, aby přišli
s nápady, jak by tyto technologie a metody integrovat do projektů pro své studenty. Nezmínili
konkrétní projekt, nicméně shodli se na tom, že by dali studentům možnost zvolit si, které problémy
chtějí řešit. Kromě toho uvedli, že by chtěli navrhnout multidisciplinární projekty, a to se zapojením
různých učitelů a předmětů. Dohodli se na plánování projektů, které se zaměří na rozvoj
kompetencí studentů.
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Zajímavé postřehy: Je nutné zmínit, že ačkoliv byli učitelé převážně technicky zaměření, při navrhování
různých projektů pro studenty se nezaměřovali ani na čistě technické aspekty, ani na obsah, který by
projektově zaměřeným přístupem mohli pokrýt, ale na kompetence, které měli v úmyslu mezi svými
studenty rozvíjet. Studentům by dali možnost zvolit si problém, který chtějí řešit. To ukazuje na významnou
změnu ve vzdělávacím paradigmatu učitele a přechod od učebního procesu zaměřeného na osnovy k
přístupu, který se zaměřuje na studentskou zkušenost a rozvoj kompetencí.

O důležitosti porozumění problému před samotným řešením. Učitelé zmínili, že je zásadní
problému nejprve porozumět a teprve poté jej začít řešit nebo přijít s řešením. Shodli se na tom, že
tento přístup by řešitelům problémů mohl poskytnout na řešení jiný pohled.
Zajímavé postřehy: Zde je nejpodstatnější moment, kdy učitelé zmínili, že „pochopení problému může
řešitelům problémů poskytnout různé pohledy na možná řešení“. To ukazuje, že učitelé jsou nakloněni práci
v multidisciplinárním týmu, což studentům umožní pochopit, že žijeme v multidisciplinárním světě, a že tedy
analýza a řešení problémů z různých pohledů je nejen žádoucí, ale nezbytná. Toto pochopení učitelům
umožní zavést procesy design thinking do své každodenní praxe.

O zkušenosti porozumění uživateli. Učitelé se shodli, že porozumění uživatelům je velice
důležité, neboť se jedná o potenciální zákazníky konkrétního řešení. To platí také tehdy, když
„navrhujeme uživatelská rozhraní“ nebo uvažujeme o funkčním designu. Učitelé zmínili empatii
jako důležitou dovednost, kterou jejich studenti potřebují rozvíjet. Toho mohou dosáhnout
prostřednictvím výměny rolí v týmu v rámci projektu. Zmínili také, že uživatelé obecně neví, co
chtějí, takže studenti musí být empatičtí, aby uživatelům pomohli definovat jejich problémy a
potřeby.
Zajímavé postřehy: Podle Světového ekonomického fóra je empatie jednou z nejdůležitějších kompetencí
celoživotního učení ve vztahu k 4. průmyslové revoluci, nicméně vzdělávací systémy jí bohužel nepřisuzují
patřičný význam. Začleněním metod jako je maker vzdělávání do učebních zkušeností by mohla být u
studentů rozvíjena empatie, což by zvýšilo jejich hodnotu v nové průmyslové revoluci.

Zkušenosti z rozhovorů s potenciálními uživateli. Učitelé o této zkušenosti uvedli, že byli
ohromeni vysokou kvalitou vstupů od externích expertů. Občas se ale setkali s odmítnutím ze
strany běžných uživatelů města (náhodných kolemjdoucích). Shodli se, že toto byla jedna
z nejlepších zkušeností workshopu, která „umožní studentům vyjít z uzavřeného světa školního
prostředí do skutečného světa“. Před samotnou zkušeností uvedli: „domnívali jsme se, že problémy
a potřeby uživatelů už známe, ale díky tomuto cvičení jsme si uvědomili, že nikoliv. Díky této
zkušenosti jsme v mnoha případech přehodnotili původní návrh řešení“.
Zajímavé postřehy: Pravděpodobně se jednalo o jednu z nejsmysluplnějších zkušeností z celého
workshopu, a to nejen pro učitele, ale také pro studenty. Začleněním této zkušenosti jsme se snažili přimět
učitele a studenty pochopit, že vzdělávání by mělo být všudypřítomné a neoddělitelné od prostoru, času a
konkrétních školitelů.

Zkušenost se spoluprací v týmech a společné vymýšlení nápadů. Pokud jde o vymýšlení
nápadů jako týmový proces místo individuálního učitelé zmínili, že dokázali pracovat rychle a také
jim to umožnilo vidět problém z různých úhlů pohledů. Jak řekl jeden z nich: „nápady ostatních mě
inspirovaly a rozvinuly mé původní myšlenky“.
Důležitost prototypování. Učitelé se shodli na tom, že prototypování je nezbytné. „Umožní rychle
navrhovat a tvořit tak, abyste otestovali své nápady a vylepšili je na základě vstupů a zpětné vazby
uživatelů“. Dodali, že prototypové myšlení je zaměřené na problém, nikoliv na samotné řešení.
Prototypování umožňuje jednoduše měnit původní nápady, zlepšovat je, anebo je také opustit
v okamžiku, kdy nereagují na potřeby uživatelů.
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Zajímavé postřehy: Chceme zde zdůraznit, že učitelé považují prototypování za nezbytný nástroj, přestože
nejsou zvyklí rozvíjet tuto dovednost mezi studenty. Bez ohledu na to je také podstatné, že analýza
kompetencí studentů pomocí nástroje Socratic Wheel ukázala, že prototypové myšlení bylo jednou
z kompetencí, které vykázaly mimořádný přírůstek.

Prezentace výsledků skutečnému publiku. Učitelé opakovaně zmínili nedostatek času na
přípravu prezentací, které by tuto komplexní zkušenost shrnuly. Uvedli také, že příležitost
prezentovat výsledky skutečnému publiku považují za velmi smysluplnou. Závěrečná prezentace
měla také velký vliv na celkovou zkušenost studentů. Jeden z nich uvedl: „Poté, co jsem si prošel
tímto procesem, jsem změnil svůj pohled na učení a uvědomil jsem si, jak důležité e soustředit se
na rozvoj kompetencí.“
Zajímavé postřehy: Na závěr této analýzy můžeme poukázat na dvě věci: 1) důležitost prezentování
výsledků skutečnému publiku. Tento proces od základu mění zkušenost studentů, neboť jim umožňuje
uvědomit si, že to, na čem pracovali, má smysl pro okolní svět. 2) Změna myšlení učitelů a zaměření se na
rozvoj kompetencí namísto pouhého probírání stávajících osnov.

4.5 Další aktivity po dokončení pilotního projektu
Aktivity po dokončení pilotního projektu. V návaznosti na pilotní projekt zorganizovali učitelé střední školy
v Rakovníku měsíc po jeho ukončení svůj vůbec první školní hackathon (19.-20.12.2019). Vyzvali studenty,
aby pomocí platformy Robot In A Can vytvořili roboty, kteří by dokázali rychle proběhnout překážkovou
dráhu. Studenti navrhli roboty pro 3D tisk, kteří využívali mechanické systémy a senzory k provádění
různých úkolů, které překážková dráha obsahovala. Tyto návrhy byly v rámci online komunity sdíleny
s učiteli a studenty z celého světa.
“Projekt byl úžasný. Poprvé v životě jsem opravdu chtěl být ve škole. Všichni si to užili. Konečně jsme
mohli něco vytvořit, ne se jen učit.“
- Student, SPŠ Emila Kolbena

Různí studenti, kteří se zúčastnili pilotního projektu, nyní také mentorují mladší studenty na základní škole.
Zapojují se do učení vrstevníků a spolupráce při výuce mladších studentů a kolegů o tématech maker
vzdělávání za využití metod a technik, které jsme s nimi sdíleli, a pomocí mikrokontrolérů a materiálů, které
škole zůstaly pro účely výuky.

Obr. č. 24. Vlevo: Studenti a učitelé přinesli robotické materiály z pilotního projektu na výměnu do Skotska; Vpravo:
Hackathon v Rakovníku.

49

Návštěvy médií. Organizátoři Maker Faire Prague pozvali v termínu 9.1.2020 dva studenty a jednoho
učitele střední školy v Rakovníku do TV pořadu, aby sdíleli své zkušenosti s prototypováním pomocí
mikrokontrolérů Robot In A Can, se kterými se seznámili během workshopů.
Možné závazky. Členové expertního týmu byli přizváni k potenciální spolupráci během Maker Faire Prague
2020. Aktivitou, kterou by organizoval SIC, by byl Ideathon zaměřený na učitele, tedy jakýsi hackathon, kde
účastníci vyvíjejí funkční prototypy jako prostředky pro řešení místních problémů navázaných na
strategická odvětví regionu nebo země.
Pilotní projekt zviditelnil maker vzdělávání a jeho výsledky poukázaly na to, jak transformativní by zkoumání
nových přístupů ke konzervativním procesům výuky mohlo být.
Technické školy tradičně lákají spíše chlapce než dívky, což překvapivě stále platí v mnoha zemích po
celém světě. Existuje však mnoho iniciativ zaměřených na rozvoj inkluzivních STEAM programů, které by
mohly přinést jistou rovnováhu. Maker vzdělávání je jedním z nových paradigmat, která navrhují
multikulturní spolupráci, a to nejen při hledání interakce mezi muži a ženami, ale také při propagování
STEAM aktivit směrem k dívkám.
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5. Závěry z pilotního projektu
Pokud jde o výsledky pilotního projektu s názvem SIC DigiEduLab – Digital Fabrication Lab, iniciativa
Středočeského inovačního centra podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a odborem
školství Středočeského kraje splnila dva strategické cíle z Regionální inovační strategie Středočeského
kraje, na které se projekt zaměřoval:
1) Zlepšit kapacitu vzdělávacího systému tak, aby generoval talentované, kreativní a podnikavé lidi pro
trh práce budoucnosti.
2) Zlepšit kompetence pedagogických pracovníků na všech úrovních vzdělávání.
Cíle byly dosaženy, co se týče konceptu workshopů pro učitele a studenty, rozvoje vzdělávacích materiálů
pro učitele, hodnocení kompetencí a dopadů na osobní postoje učitelů a studentů během dvou workshopů,
dokumentování pilotního projektu a předložení této technické zprávy spolu s plánem implementace sítě
obdobných laboratoří.
Počáteční fáze projektu, která zahrnovala schůzky s regionálními autoritami, členy SIC a rozhovory
s klíčovými zúčastněnými stranami, nesloužila pouze ke kontextualizaci pilotního projektu, ale také k jeho
podpoře zúčastněnými stranami, které se zúčastnily prezentací a jsou přirozenou sítí pro budoucí vývoj.

5.1 Výzvy identifikované rámcovou analýzou a postřehy z workshopů
Po analýze aktivit prováděných během pilotního projektu byla identifikována řada výzev, které souvisejí
s prostředím školy, osnovami, pedagogickým přístupem a místním kontextem.
Výzva #1: Fyzické prostředí školy. Bylo zjištěno, že SPŠ Emila Kolbena byla vybavena stroji a vybavením,
které jsou typické pro školy zaměřené na výrobní proces. Co se týče nástrojů typických pro makerspace,
bylo zde k dispozici několik prvků: například počítačová síť pro design produktů, minimálně jedna 3D
tiskárna, CNC stroj a elektronika. Ačkoliv se jednalo o veškeré prvky, které bývají součástí prostoru pro
maker aktivity, plně vybavený maker prostor zde neexistoval.
Výzva #2: Integrace maker vzdělávání do školních osnov. Ačkoliv je integrace maker vzdělávání do
školních osnov poměrně dlouhodobý proces, do některých předmětů se může postupně dostat
prostřednictvím multidisciplinárních projektů.
Výzva #3: Pedagogický přístup. K tradiční roli učitele jako jediného nositele znalostí má konstruktivistické
maker vzdělávání značně odlišný přístup. Mediace hraje důležitou roli, učitelé přistupují ke studentům spíše
jako průvodci než autority.
Výzva #4: Nevyváženost pohlaví/větší zapojení studentů než studentek. Ve Středočeském kraji jsou
technické školy i nadále převážně chlapeckými institucemi, SPŠ Emila Kolbena není výjimkou. Následující
body je třeba vzít v úvahu, pokud budeme chtít nevyváženost překonat:
a) Dívky musí mít nějaké ženské vzory.
b) Pro úspěšné začlenění dívek a mladých žen do kreativních/tvořivých aktivit je ideální mít lidské,
fyzické a finanční prostředky.
c) Aby bylo dívkám umožněno selhat v experimentech a poučit se z vlastních chyb, doporučuje se
podporovat kontextualizované učební zkušenosti, které zvyšují jejich kreativitu.
d) Pro rozvoj pocitu sounáležitosti a vlastní důležitosti je užitečné podporovat iniciativy zaměřené
exkluzivně na ženy.
e) Aby došlo k naplnění maker vzdělávání, musí dojít k transformaci učení od zaměření na učitele na
zaměření na studenta.
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Výzva #5: Začlenění do místního kontextu. Kurzy a aktivity mohou být limitovány vybavením školy. Síť
okolních institucí a zařízení ve městě nebývá studenty a učiteli SPŠ Emila Kolbena běžně využívána pro
řešení místních problémů.

5.2 Rozsah vzdělávacích zkušeností
Jedním z poznatků, které jsme získali návštěvou regionálního ekosystému, bylo, že střední školy spadají
pod působnost Středočeského kraje, na rozdíl od základních škol, které jsou pod působností obcí. Proto
byly za partnera vybrány právě střední školy, a to jak pro konkrétní twinning s Mexikem, který byl zmíněn
výše, tak pro pilotní projekt. Zkušenosti z dvoutýdenních workshopů a následných rozhovorů vytvořily silný
precedens pro další implementaci plánu aktivit.
Na jednu stranu bylo možné vygenerovat první vzorek konkrétního vzdělávacího segmentu, tedy střední
školy, které už praktické a projektově zaměřené programy nabízí. S maker vzděláváním se ale častěji
setkáme na školách typu gymnázií, kde nejsou technologie v humanitních oblastech nijak zvlášť využívány,
a proto zavádění jakýchkoliv společných kreativních nástrojů a metodologií přináší poměrně zjevné benefity
a je snadno měřitelné. Zavádění maker vzdělávání do institucí, které už jsou prakticky zaměřené, je však
méně časté. Přístup musí být uzpůsoben tak, aby udržel rovnováhu mezi netechnickými a technickými
kompetencemi tím, že rozvíjí kritické myšlení a spolupráci, tedy poskytl studentům a učitelům komplexní
rozvoj.
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6. Doporučení
6.1 Akční plán implementace maker vzdělávání
Program by měl v ideálním případě cílit na kontinuální ovlivňování inovačního ekosystému tím, že bude
produkovat více lidí s potenciálem stát se inovátory. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je nezbytné
nastartovat a vytvořit síť studentů, učitelů a zaměstnanců napříč různými školami, kde vybudovali tzv.
makerspaces, a vědí, jak využívat maker vzdělávání pro transformaci svých každodenních aktivit ve třídě.
Důležitá je podpora institucí, které ovlivňují změnu celého vzdělávacího systému. Tato síť škol využívajících
maker vzdělávání bude také silně propojena s dalšími aktéry inovačního ekosystému jako jsou
profesionální makerspaces, maker a DIY komunita, podnikatelé a akce typu Maker Faire Prague. Součástí
komunity jsou také učitelé proškolení v maker vzdělávání a členové maker komunity s různým zázemím
jako je umění, design a specifické technologie. Propojení s širší maker komunitou ze středních Čech
učitelům a studentům umožní spojit se s rozmanitými facilitátory, předvést svou tvorbu a sdílet ji.

6.1.1 Strategické prvky
Vytvoření efektivního plánu maker vzdělávání zahrnuje následující strategické prvky: zmapovat území,
vytvořit místní tým a klíčová partnerství, založit síť maker vzdělávání a následně rozvíjet síť maker
vzdělávání.

Zmapovat území
Abychom mohli lépe rozvíjet síť maker vzdělávání, bylo by velmi přínosné provést mapování té části
inovačního prostředí, která má co dočinění s makerstvím. Nazýváme ji „techno-kreativní sub-ekosystém“.
První mapování by bylo možné provést v řádu několika týdnů a pomohlo by objevit a zviditelnit aktéry a
aktivity synergické s maker vzděláváním ve Středočeském kraji: občanské komunity (DIY komunity a
asociace), inovační aktéry (profesionální makerspaces a v nich pořádané akce), vědecko-technické
instituce a samozřejmě vzdělávací aktivity (které sice nepoužívají pojem „maker“, ale jsou s ním silně
spojené, jako jsou volnočasové aktivity v oblasti umění, designu, techniky).
Vytvořit místní tým a klíčová partnerství
Je nutné vytvořit multidisciplinární a meziinstitucionální tým místních expertů, kteří jsou vysoce motivovaní
a flexibilní a kteří by dokázali posunout program maker vzdělávání vpřed a oslovit další učitele a
pedagogické pracovníky, kteří by se stali členy sítě. Členy tohoto prvotního týmu musejí být učitelé
z pilotního projektu, podnikatelé se zájmem o maker vzdělávání (např. Průša Lab), pořadatelé akcí (např.
Maker Faire Prague) a zástupci místní maker komunity s různým profesním zaměřením (umění, design,
technologie, inovace). Dále je nezbytné do týmu zahrnout zástupce výzkumné vzdělávací komunity, kteří
dokáží porozumět tomu, jak filozofii maker vzdělávání uplatnit v regionálním a národním kontextu a později
přispět i globální komunitě.
Založit síť maker vzdělávání
Aby maker vzdělávání mohlo transformovat praxi ve školách a v konečném důsledku celý vzdělávací
systém, doporučujeme založit a rozšiřovat síť škol, které mají velký zájem o rozvoj této vzdělávací filozofie
a praxe. Tato strategie vytvoří v delším horizontu lepší výsledky a stane se z ní samostatná součást
zdravého inovačního ekosystému. Síť je nejefektivnější způsob, jak nastolit změnu praxe ve školách a ve
vzdělávacím systému. Bylo by příliš nákladné začít se všemi školami najednou. V případě postupně
budované sítě jsou náklady o to menší, čím více škol se stane její součástí.
Založení sítě maker vzdělávání vyžaduje proškolení dvěma různými směry. Jedním z nich je proškolení
kritické masy učitelů v každé škole, která se do sítě zapojí. Druhou paralelní aktivitou je školení klíčových
aktérů, kteří rozhodují a řídí inovace ve vzdělávání.
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Pro školení učitelů v základních technikách a filozofii maker vzdělávání navrhujeme sérii workshopů
„základy makerství“, jako se to stalo v různých částech světa19. Workshopy poskytnou konkrétní a
jednoduché techniky, které učitelé mohou použít ve svých školách při svých hodinách, a zároveň se dozví
o přínosech maker vzdělávání pro zvýšení svých učitelských dovedností a profesního rozvoje.
Je důležité zajistit, aby každá nová škola, která se bude chtít do sítě zapojit, poslala na workshop určité
kritické (minimální) množství učitelů ve více méně stejnou dobu. Když budou mít učitelé ve své škole
dostatek kolegů, s nimiž budou moci společně realizovat projekty, vytváří se tím ve škole udržitelný
mechanismus, který zajistí, že se nové metody budou používat i po skončení školení v maker vzdělávání.
Podle našich zkušeností by stačili méně než čtyři učitelé, kteří by mohli změnit stávající praxi dané školy.
Šest až deset učitelů může vytvořit kritické množství, v závislosti na pozici a vlivu těchto učitelů v kolektivu.
Je také důležité, aby školy, které do sítě vstupují, měly k dispozici minimální technické vybavení potřebné
pro praktické využití maker vzdělávání a zároveň aby vedení školy učitele podpořilo ve využívání nových
poznatků v praxi.
Druhá linie školení zaměřená na vedení a klíčové aktéry vstupující do sítě se soustředí na vedení a řízení
inovací ve vzdělávání. Maker vzdělávání představuje sérií výzev pro tradiční přístup k vedení a řízení škol.
Například ředitelé škol musejí umět připravit prostředí pro multidisciplinární projekty, správně nastavit silně
standardizované testy a zároveň je kombinovat s novými pedagogickými přístupy, nebo zvládat očekávání
učitelů, studentů a rodičů, kteří ještě zcela neakceptovali nové vyučovací metody.
Rozvíjet síť maker vzdělávání
Jakmile bude existovat určité množství škol, které budou soustavně a s dobrými výsledky uplatňovat maker
vzdělávání v praxi, a tyto školy budou zároveň dobře propojeny v síti i v ekosystému, přijde na řadu rozvoj
této sítě.
Nejprve bude nutné, aby učitelé a další pedagogičtí pracovníci pokračovali v profesionálním rozvoji svých
maker vzdělávacích kompetencí. Obdobně budou vedoucí pracovníci a zaměstnanci potřebovat soustavný
koučing a školení, která jim umožní postupně transformovat své školy a celý školský systém.
Je také žádoucí mít sdílené maker prostory pro školení učitelů v maker vzdělávání. Na začátku se může
jednat o maker prostory samotných škol, později to mohou být maker prostory třetích stran. Takovýto maker
prostor pro školení by sloužil jako centrální hub pro sdílení zkušeností a posilování sítě učitelů, vedoucích
pracovníků a dalších zaměstnanců.
A konečně, školy by mohly následně otevřít své maker prostory širší komunitě ve své lokalitě, neboť mnoho
měst veřejné maker prostory nemá a občané by tak měli přístup k vlastní tvorbě. Otevření maker prostor
by samozřejmě předpokládalo současně zajistit bezpečnost pro každého, studentům a učitelům by však
umožnilo získat nové zkušenosti o potřebách a znalostech místních občanů, kteří by do maker prostor
přicházeli.

6.1.2 Postup kontinuální transformace vzdělávacího systému
Následující kategorie transformace vzdělávacího systému vychází z přístupu „Podpora efektivního učení
digitálního věku: Evropský rámec pro digitálně kompetentní vzdělávací instituce – DigCompOrg“, který byl
navržen pro vzdělávací organizace, aby se staly kompetentními v nové ekonomice a společnosti20. Mezi 7
hlavních oblastní práce patří maker myšlení, fyzická infrastruktura, postupy výuky a učení, spolupráce a

19

Davidson, A.-L. & Price, D (2017) Does Your School Have the MakerFever? – An Experiential Learning Approach
To Developing MakerCompetencies. LEARNing Landscapes, 11(1), 103-120.
20 Kampylis, Panagiotis, Yves Punie, and Jim Devine. “Promoting Effective Digital-Age Learning: A European
Framework for Digitally-Competent Educational Organisations-DigCompOrg Framework.” JRC Science for Policy
Report. Seville: Joint Research Centre (Seville site), 2015.
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networking, profesionální rozvoj, obsah a osnovy, vedení a správa. Těchto 7 oblastí funguje v kruhu jako
nepřetržitý cyklus, který podporuje transformaci škol a dává jim základ maker kultury.

Obr. č. 25. Cyklus sedmi oblastí pro kontinuální transformaci vzdělávacího systému.

1) Maker myšlení:
Doposud jsme s účastníky projektu sdíleli principy maker myšlení a hlavně benefity, které by maker myšlení
mohlo mít nejen na vzdělávací systém, ale také na celý inovační ekosystém v regionu. Dalším krokem je
šíření tohoto maker myšlení mezi těmi, kteří jej každý den mohou uvádět do praxe ve školních třídách a
v dlouhodobém horizontu tak vytvořit inovační a maker kulturu ve školách.
2) Fyzická infrastruktura:
Provádění aktivit maker vzdělávání často naráží na nedostatek plně vybavených maker prostor. Navíc
vybavení maker prostor by mělo být nastaveno konkrétním způsobem, který ve studentech vyvolá pocit, že
se nejedná o rigidní prostředí a docílí se tak rozvoje kreativity při vzájemné spolupráci.
I když má většina technických škol ve středních Čechách úžasné laboratoře a prostory pro workshopy,
důrazně doporučujeme na pozadí prostoru přemýšlet také o pedagogickém záměru. Když učitelé navrhují
studijní zážitky za využití maker myšlení, je využití prostor záměrné a reaguje na nutnost rozvíjet mezi
studenty konkrétní kompetence. Stejně jako jsou pečlivě plánovány jednotlivé hodiny, záměrně plánujeme
získávat informace o využití prostor, abychom později mohli analyzovat důležitost, jakou prostor v maker
procesu učení sehrál.
Navrhujeme také, že by tyto učební laboratoře mohly být otevřeny dalším školám v rámci komunity.
3) Postupy výuky a učení:
Pokud jde o transformaci tříd, přehodnocení vzdělávacího systému pro 21. století vyžaduje, abychom si
uvědomili, že prostor hraje v rozvoji kompetencí důležitou roli. „Rámec pedagogika-prostor-technologie”
(Pedagogy-Space-Technology, PST) byl vyvinut pro navrhování a hodnocení aktivních učebních prostor,
aby pomohl zúčastněným stranám kriticky a holisticky zvážit všechny tři aspekty a jejich interakci“
(Radcliffe, 2008). Tento rámec ukazuje tři důležité aspekty studijního zážitku a jejich vzájemný vztah.
Pedagogikou počínaje, technologie pedagogiku vylepšuje a zajišťuje zejména personalizaci učení.
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Technologie je součástí prostoru v momentě, kdy podporuje změnu pedagogiky (z pasivní na aktivní).
Můžeme změnit přístup z procesu zaměřeného na učitele na studijní zážitek zaměřený na studenta.

Obr. č. 26. PST rámec (převzato z Radcliffe, 2008, str.13)

Díky této pedagogické transformaci budou mít studenti příležitost experimentovat s maker STEAM
vzděláváním a uvědomit si své kompetence v těchto oblastech.
Dojde k rozvoji studijního zážitku, který podpoří kreativitu a umožní studentům selhat a poučit se z vlastních
chyb. Při uvádění tohoto PST rámce do praxe, musí učitelé studentům zajistit fyzicky i emočně bezpečné
prostory, aby mohli riskovat a učit se z chyb. Tím pádem si studenti budou jistější ve zkoumání nejen STEM
oborů, ale také v začleňování STEM kompetencí do ostatních oblastí.
4) Spolupráce a networking:
Průmysl. Rozšíření aktivit škol do stávajících korporací a průmyslových odvětví v okolí, jakož i do dalších
vzdálenějších entit, by studentům i učitelům mohlo přinést alternativní kreativní nápady a pomoci vytvořit
maker kulturu, která by měla generační přesah.
Maker komunita. Navázání strategického vztahu s maker komunitou je klíčovým faktorem pro dosažení
inovací ve vzdělávacím systému. Učitelé nejsou vždy technickými experty, nicméně prostřednictvím těchto
klíčových vztahů docílíme win-win situace, kdy školy mohou benefitovat z expertů v dané oblasti a maker
komunita navýší počet osob se zájmem o makerství a tvoření.
Studenti potřebují mít „vzory“ v lidech s různými zkušenostmi (nejen technickou zdatností), kteří vynikají ve
svých oborech. To lze uskutečnit fyzickým nebo virtuálním pozváním osob, které momentálně pracují jako
STEM experti, aby se staly součástí studijního zážitku v roli hostujících řečníků nebo facilitátorů. Tato
potřeba je naléhavá zejména u dívek a studentů z nižších socioekonomických prostředí.
Je nutné soustavně rozvíjet aplikovaný výzkum a udržovat šíření maker vzdělávání, aby se vytvořila silná
síť napříč formálními i neformálními kanály, a to účastí na přednáškách o studentských projektech,
mezinárodních vědeckých sítích, kongresech na téma maker kultura, a především rozvíjením lokálních i
dalších iniciativ, jako jsou Maker Challenge a Hackathon.
5) Profesionální rozvoj:
Přehodnocení role učitele. V zájmu zajištění maker a inovační kultury je nezbytné přehodnotit tradiční
profesionální rozvojový program pro učitele. Obr. č. 22 ukazuje návrh nové role učitele s ohledem na výzvy
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4. průmyslové revoluce. Učitelé by měli rozvíjet různé kompetence, aby mohli nejen předávat obsah, ale
především být schopni svým studentům osobně asistovat, celkově přemýšlet nad výukou ve třídě, kriticky
zkoumat osnovy a určit, co je podstatné, určit akademickou přesnost a expertní úroveň, vytvářet nové
nástroje pro hodnocení, zahrnovat do výuky kolaborativní studijní zážitky, zahrnovat do studijních zážitků
kompetence pro budoucnost a upravit výuku tak, aby odpovídajícím způsobem pokryla vzdělávací potřeby
studentů.

Obr. č. 27. Role učitele (Gracey, L. 2018)
https://blog.tcea.org/rethinking-learning.

Rozvoj certifikací pro rozšíření znalostí prostřednictvím sítí je postup, který může standardizovat úroveň
informací mezi různými komunitami. Je to účinný způsob šíření maker kultury s dlouhodobým efektem.
Prostřednictvím tohoto přístupu je možné posílit postavení učitelů z jakéhokoliv STEAM oboru a umožnit
tak propojení různorodých aktivit.
6) Obsah a osnovy:
Hlavním cílem souvisejícím s obsahem a osnovami je zaručit, že učitelé používají strategie a metodologie
maker vzdělávání pro pokrytí základního obsahu oficiálních osnov.
Cílem je, aby obsah a osnovy byly zaměřeny spíše na STEAM a celoživotní kompetence než na rozsáhlý
centrálně vytvořený obsah. Učitelé by také měli vytvářet inkluzivní obsah, který je atraktivní pro všechny,
včetně dívek a mladých žen. Kreativní / makerové aktivity by měly souviset s osobními zájmy studentů a
neměly by se zaměřovat pouze na technické kompetence, jako je elektronika, mechanika a programování.
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Tato změna ve škole umožní učitelům i studentům větší flexibilitu v rámci kurikulárně založené výuky, která
bude lépe odpovídat jejich zájmům a potřebám.
7) Vedení a správa:
Pro ovlivnění inovačního ekosystému je dobré zahrnout do škol a vzdělávacího systému zástupce různých
částí inovačního ekosystému, kteří by měli být zodpovědní za synchronizaci vzdělávacího systému
s potřebami trhu a společnosti. Jde o přirozený přístup k udržení aktivní rozvinuté sítě.
Tím, že bude docházet k soustavným změnám v sedmi výše uvedených oblastech, zvyšuje se
pravděpodobnost rozvoje maker kultury. Pro implementaci maker vzdělávání v regionu středních Čech je
však stále zapotřebí vypracovat na míru šitý strategický plán s cíli a výstupy, kterých má být dosaženo, a
také s navrhovanými milníky. Pořadí by nemělo být lineární, ale iterativní, včetně cyklů, jak by se všechny
zúčastněné úrovně měly navzájem posilovat.

6.2 Detailní plán
Níže je uveden čtyřstupňový plán v podobě strukturovaného doporučeného přístupu k integraci maker
vzdělávání do prostředí Středočeského kraje. Jednotlivé fáze jsou nazvány: probuzení zájmu, spolupráce,
expanze a průběžné zlepšování. Každý stupeň je propojen se sedmi oblastmi nepřetržité transformace
školského systému, jak ukazuje obr. č. 25. Tyto stupně reprezentují milníky, které označují konkrétní
metriky pro měření dopadu cíle školení a mapování úrovně přijetí. Vytváření komunit pedagogů a studentů,
kteří sdílí nápady na lokální i mezinárodní úrovni a mají podporu vůdčích představitelů vlády a
průmyslových partnerů, je součástí kritické infrastruktury pro rozvoj vzdělávacího systému. (viz tabulka č.6)
Tabulka č. 6. Čtyřstupňový plán integrace maker vzdělávání.
Stupeň 1 –
PROBUZENÍ ZÁJMU

Stupeň 2 SPOLUPRÁCE

Stupeň 3 - EXPANZE

Stupeň 4 – PRŮBĚŽNÉ
ZLEPŠOVÁNÍ

Maker myšlení Proškolit první učitele
v maker vzdělávání a
začít s procesem, kdy
tito učitelé si osvojují a
přizpůsobují nový
způsob myšlení.

První proškolení učitelé
se stávají profesionály v
maker vzdělávání. Školí
druhou vlnu učitelů v
rámci svých i ostatních
škol.

Učitelé z mnoha škol
začlenili maker praktiky
do své výuky.

Učitelé sami redefinují
maker dovednosti,
rozvíjejí své vlastní
praktiky a techniky,
objevují nové
technologie a budují
vlastní komunity.

Fyzická
infrastruktura

Přehodnocení učebních
prostor, představení
nového pedagogického
přístupu + maker myšlení.

Otevírání nových
alternativních učeben
nejen uvnitř školy, ale i
v průmyslu.
Více škol získává
základní infrastrukturu
maker prostorů.

Vytváření a otevírání
společných kreativních
prostor pro další školy a
komunitu pro konkrétní
účely.

Mapování regionálních
maker prostor.
Mapování in-house
prostorů pro makerství a
spolutvoření.
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Postupy
výuky a učení

Tipy, jak začít zavádět
maker vzdělávání do
tříd.
Sběr dat ohledně
současné praxe ve
školách.

Učitelé do hloubky studují
metody projektově
orientované výuky:
začínají
s multidisciplinárními
projekty, které přesahují
rámec jednoho ročníku.
Učitelé proškolení
v maker vzdělávání vedou
úvodní workshopy pro
všechny učitele ze své
školy, aby je seznámili
s maker vzděláváním.

Učitelé jsou schopni
navrhovat maker studijní
zkušenosti, které
zahrnou do oficiálních
osnov.
Propagují také projekty
nebo výzvy související s
problémy dané
komunity. Jejich studenti
ve spolupráci se
studenty z ostatních
škol přicházejí
s kreativními a
inovativními řešeními.

Učitelé se prakticky
stávají výzkumníky: umí
navrhnout nové studijní
zážitky, shromažďovat
data o výsledcích,
hodnotí tyto studijní
zážitky a sdílejí výsledky
s ostatními
učiteli/výzkumníky.

První učitelé se seznámí
s maker komunitou a
zdroji maker vzdělávání
online.
Identifikace učitelů, kteří
projevili zájem, a
potenciálních lídrů
iniciativ.
Vypracování mediální
strategie na podporu
maker kultury.

Budování komunity učitelů
ve školách pro
multidisciplinární projekty.
Spolupráce napříč věkem
a ročníky.
(spolupráce
multitechnických kariér).

Vytváření sítě škol
spolupracujících na
komunitních projektech.

Vytvoření mezinárodní
spolupráce v rámci
podobných projektů na
základě Agendy OSN
pro udržitelný rozvoj
2030.

Vysvětlit proškoleným
učitelům potenciální
význam maker
vzdělávání pro jejich
profesionální kariérový
rozvoj.
(Přehodnocení role
učitele – PROBUZENÍ
ZÁJMU & ZKOUMÁNÍ)

Učitelé obdrží mentoring
od profesionálů, aby mohli
začít ve třídě zavádět
praktiky maker
vzdělávání.
(Přehodnocení role učitele
– EXPERIMENTOVÁNÍ)

Učitelé porozumí, jak lze
integrovat osnovy do
studijních zážitků
formou maker
vzdělávání.
(Přehodnocení role
učitele – ZVLÁDÁNÍ A
ZLEPŠOVÁNÍ
ZKUŠENOSTÍ)
Maker vzdělávání je ze
strany většiny učitelů
vnímáno jako
kompetence potřebná
pro jejich rozvoj.

Učitelé pochopí, jak
dokumentovat studijní
zážitek v rámci maker
vzdělávání, jak získat
data a konečně jak sdílet
best practices v rámci
sítě
(Přehodnocení role
učitele –
DOKUMENTACE A
SDÍLENÍ BEST
PRACTICES)

Vytvořit multidisciplinární
projekty, které přesahují
rámec jednoho předmětu
a jsou součástí každého
z těchto předmětů.

Projektově zaměřené
vzdělávání má
v procesu učení
mnohem větší význam.
Začíná nahrazovat
tradiční vzdělávání
zaměřené na předměty.
Projekty jsou silně
navázány na

Maker vzdělávání je nyní
učiteli široce využíváno
k pokrytí základního
obsahu oficiálních osnov.
Přestává být „něčím
navíc“ a stává se běžnou
součástí tvorby obsahu a
osnov.
Obsah a osnovy jsou

Vytvoření nástroje pro
sebehodnocení učitelů,
který pomůže pracovat
s profilem učitele v 21.
století.

Spolupráce a
networking

Profesionální
rozvoj

Školní maker prostory se
otevřou pro širší místní
komunitu a začnou
pracovat s občany.

Vytvoření nástroje pro
hodnocení výuky, aby
bylo subjektům
s rozhodovací
pravomocí jasné, jaký
způsob výuky
koresponduje s profilem
učitele 21. století.

Obsah a
osnovy

Začít přemýšlet o
příležitostech pro
zavedení maker
vzdělávání do tříd nebo
o tom, jak by maker
vzdělávání mohlo
změnit způsob
fungování škol.

Rozvoj silných
partnerství s průmyslem
a širších maker komunit.
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Vedení a
správa

Získat souhlas od
zúčastněných stran
uskutečnit první školení.
Vypracování projektu
pro získání finančních
prostředků.
Vypracování úvodní
strategie pro
transformaci systému
vzdělávání pomocí
maker vzdělávání.
Zúčastněné strany
z prvních škol
poskytnou důkazy o
účinnosti.
Vytvořit prvotní zásady,
principy a pravidla, které
zajistí, že strategie
koresponduje
s potřebami ekosystémů
a její implementace je
dobře řízená.
Založit multisektorovou
komisi se zástupci
všech sektorů
inovačního ekosystému,
která bude transformaci
vzdělávacího systému
zastřešovat.

Vypracovat program
školení pro transformaci
vzdělávání.
Subjekty s rozhodovací
pravomocí ze škol z druhé
vlny dávají souhlas s tím,
aby školení absolvovalo
více učitelů.
Různí zástupci
zúčastněných stran
začínají získávat finanční
prostředky na rozvoj
víceletého programu
transformace
vzdělávacího systému.
Komise pokračuje
v aktualizaci a hodnocení
strategie a řídí její
implementaci.

průmyslové partnery.

zaměřené spíše na
STEAM a celoživotní
kompetence než na
rozsáhlý obsahový
seznam vytvořený
centrálně. Tato změna
umožňuje učitelům i
studentům větší flexibilitu
učit se na základě
vlastních zájmů a potřeb.

Je proškoleno více
vedoucích zaměstnanců
z jednotlivých škol
v rámci programu
transformace
vzdělávání.
Vedoucí pracovníci škol
vytváří partnerství
s průmyslem a maker
komunitami.
Do financování
transformace systému je
zahrnuto více partnerů
z inovačního
ekosystému.
Pokračovat v procesech
hodnocení výstupů
implementace strategie.

Vedoucí pracovníci řídí
nepřetržitou transformaci
a rozvoj škol a celé sítě.
Prvotní principy, pravidla
a procesy jsou
vyhodnoceny jako
dostatečně silné a
flexibilní.
Přetvořit správu pro
potřeby dlouhodobého
horizontu: správa by
měla umožňovat trvalou
transformaci školského
systému a umožňovat
síti škol maker
vzdělávání, aby byla
silná a flexibilní pro
nadcházející roky.

7. Další dokumentace
7.1 Média
TV Nova: https://www.youtube.com/watch?v=kPLP8WO0aKQ
Praha TV: https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11775/kraj-zkousi-novou-metoduvyuky
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7.2 Galerie fotografií
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7.3 Přílohy
7.3.1 Prezentace studentských týmů formou plakátů a vystavení prototypů v prostorách chodby.

62

7.3.2 Robot In A Can Kit a technické specifikace
Maximální napětí je 3,6V, čip má integrovaný 3,3V regulátor, aby dodával bezpečné a stálé napětí do IC.
To znamená, že piny ESP8266 I/O fungují také na 3,3V a je potřeba vyrovnat všechny 5V signály běžící
do IC. Pro programování ESP8266 je vyžadován 3,3V FTDI Basic, ale ostatní sériové převodníky s I/O
úrovněmi 3,3V by měly fungovat stejně dobře. Převaděč potřebuje kromě pinů RX a TX také linku DTR.
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• 802.11 b/g/n
• Integrovaný 32-bitový MCU s nízkou spotřebou
• Integrovaný 10-bitový ADC
• Integrovaný zásobních protokolu TCP/IP
• Podpora rozmanitosti antén
• Wi-Fi 2,4 GHz, podpora WPA/WPA2
• Podpora STA/AP/STA+AP
• Podpora funkce Smart Link pro Android a iOS zařízení
• SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IRDA, PWM, GPIO • STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
• A-MPDU & A-MSDU agregace a ochranný interval 0,4s
• Probuzení a přenos paketů za < 2ms
• Certifikace FCC, CE, a ROSH
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SIC DigiEduLab – Digital Fabrication Lab: Posilování Maker kultury pro rozvoj
klíčových kompetencí pro informační společnost a znalostní ekonomiku
Závěrečná zpráva
Středočeské inovační centrum, spolek
duben 2020

