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Resumé 
Příspěvek je zaměřen na problematiku využívání elektrotechnických stavebnic a počítačových 
programů simulujících jejich činnost na základních školách. Stručně charakterizuje 
elektrotechnické stavebnice, jejich aplikaci při modelování elektrických obvodů a metodiku 
vzniku konfigurace samostatných funkčních jednotek nebo zapojovacích jednotek. 
V návaznosti na to pak seznamuje s organizací, průběhem a výsledky pedagogického 
průzkumu, provedeného formou dotazníkového šetření mezi pedagogickými pracovníky 
základních škol. 
 
Abstract 
This paper discusses the topic of electrical kits and computer programs that simulate their 
activity in elementary schools. It briefly describes electrical kits, their application at modeling 
of electrical circuits and methodology of creation of separate functional units or connection 
units configuration. Following this the study acquaints with organization, process and results 
of the pedagogical survey, which was performed by questionnaire among pedagogical 
workers in elementary schools. 
 
ÚVOD 
 
     Elektrotechnika a kybernetika patří k oborům, které se v současnosti velmi rychle 
rozvíjejí, zároveň však jejich abstraktnost vyvolává zvláštní důraz na koncepci výuky 
příslušně orientovaného učiva na základním školském stupni. Současně s tím vystupuje do 
popředí značný význam materiálních didaktických prostředků; k nejvýznamnějším z nich pak 
patří elektrotechnické stavebnice. 
     Elektrotechnická stavebnice je taková soustava nosných prvků, funkčních prvků 
a funkčních částí, určených k jednorázovému nebo opakovanému sestavení různého počtu 
obvodů, která je jako celek určena svými didaktickými a technickými parametry. 
     České základní školy jsou dodnes vybaveny elektrotechnickými stavebnicemi z bývalé 
centrální rozesílky, byť již morálně a technicky zastaralými. Na československé základní 
školy byly centrálně distribuovány tyto elektrotechnické stavebnice: 

1. Souprava pro elektřinu, 
2. Elektrotechnická stavebnice Z 3/III, 
3. Stavebnice pro technické práce a základy techniky v 8. roč. ZŠ, 
4. Elektromontážní souprava. 

     První ze stavebnic umožňovala získání základních poznatků při zapojování elektrického 
obvodu sestávajícího z baterie, spínače a žárovky, a to v rámci výuky přírodovědy ve čtvrtém 
ročníku základní školy. Druhá stavebnice byla koncipována pro výuku technických prací 
a technických praktik  v pátém a šestém ročníku, zatímco další byla určena pro technické 
práce a základy techniky v osmém ročníku základní školy. Poslední ze stavebnic byla 
zaměřena na elektroinstalační obvody, probírané taktéž v osmém ročníku. Všechny tyto 



stavebnice lze použít i v rámci aktuálních 
k dispozici celá řada moderních stavebnic, které poskytují daleko širší didaktické možnosti.
     Každý elektrický obvod ve 
jednotlivé aktivní a pasivní prvky
těchto subsystémů na ideální (zdroj nap
a skutečné (zdroj, odporník, cívka, kondenzátor, žárovka, svítivka, tranzistor, tyristor, 
elektromotor apod.), můžeme rovn
stavebnici zavést korespondující systém, jehož subsystémy jsou zavedeny na jejích 
jednotlivých samostatných funk
Vzhledem k tomu, že v tomto př
jevu ve struktuře reprodukujícího jevu, lze hovo
dvojí transformaci, jak je znázorn
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Elektrotechnické stavebnice Z 3/III jsou k dispozici na 12 % škol. Kromě toho se na školách 
ž další elektrotechnické stavebnice, jak je patrné z grafu 2. 
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     Jak již bylo uvedeno, kromě klasických elektrotechnických stavebnic se na školách stále 
častěji využívají jejich fikce, vytvořené prostředky výpočetní techniky. Počítačové programy 
simulující elektrotechnické stavebnice využívají více než dvě třetiny respondentů  majících 
tyto programy k dispozici (71 %), avšak jsou jen na 18 % základních škol. Více než polovina 
všech respondentů (51 %) při výuce využívá volně dostupné applety, tedy programy, běžící 
v kontextu jiných programů. 
 
ZÁVĚRY 
 
     Využívání klasických elektrotechnických stavebnic ve výuce má několik nesporných 
výhod. Žáci jsou při práci s nimi více motivováni k činnosti, rozvíjí se u nich jemná motorika 
a senzomotorické dovednosti. Abstraktní pojmy z oblasti elektrotechniky se pro žáky stávají 
konkrétními i proto, že si mohou podrobně prohlédnout jednotlivé elektrotechnické součástky. 
Vzhledem k tomu, že školy mají menší počet stavebnic, než je počet žáků ve třídě, pracují 
žáci ve skupinách. Zde může buď učitel navodit problémovou situaci anebo taková situace 
přímo nastane a žáci ji musejí řešit. Tím se rozvíjejí také jejich komunikační dovednosti 
a schopnost vzájemné spolupráce. 
     Z didaktického pohledu je významné, že klasické elektrotechnické stavebnice názorně 
ukazují propojení teorie s praxí, a to jak staticky (kupř. z hlediska vzhledu součástek), tak 
i dynamicky (kupř. z hlediska analogického fungování sestavených elektrických obvodů). 
     Většina učitelů by v budoucnosti elektrotechnické stavebnice chtěla dále využívat. Na 
základě svých zkušeností se domnívají, že jde o materiální didaktický prostředek, který 
zefektivňuje výchovně vzdělávací působení na žáky při výuce učiva elektrotechniky a prvků 
učiva kybernetiky na školách. Elektrotechnické stavebnice, které se v současnosti nacházejí 
na českých školách, jsou však přibližně čtvrt století staré a je nezbytná jejich obměna; jednak 
z důvodů jejich přirozeného opotřebení, ale i proto, že je třeba nahradit je za nové typy. 
     Ve výuce nalézají čím dál více uplatnění i počítačové programy simulující funkci 
elektrotechnických stavebnic a applety. Jejich základní výhodou je, že relativně drahé 
elektrotechnické součástky a přístroje jsou znázorněny prostřednictvím zobrazovací jednotky 
počítače, což je levnější a snadněji rozšiřitelné z pohledu elektrických obvodů, které lze 
takovými stavebnicemi realizovat (kupř. Stavebnice Edison). Tyto typy stavebnic umožňují 
sestavení prakticky nezničitelných elektrických obvodů a snadněji se s nimi pracuje též 
handicapovaným žákům. Nevýhodou je pouhá fikce obvodů a neprocvičování motoriky žáků.  
     Výběr typů elektrotechnických stavebnic pro výuku učiva elektrotechniky a prvků učiva 
kybernetiky na základních školách by měl být vyvážený a volený podle místních potřeb každé 
školy. Samozřejmě se též odvíjí od finančních možností jejího zřizovatele. 
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