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Abstract: 

Programming lessons appear especially in upper classes of elementary schools or at 
high-schools. However, it progressively gets into the lessons at the first stage of 
elementary schools or even to kindergartens in the form of similar programmable toys. 
Such programmable toys are meant to develop not just algorithmic thinking, spatial 
orientation, creative thinking, but namely problem solving. The base is formed as a 
complex problem, pupils learn to divide it into minor parts and work with them. 

The obtained findings come from experience and empirical measuring which was 
executed in a kindergarten in Klatovy and also by two groups from elementary schools 
in Pilsen region. Everything was obtained based on a random selection. The robotic 
toys were used to find out the success rate of children while completing the given tasks 
and to observe the ways of their procedure. While performing the tasks, girls showed 
higher success rate of accomplishing them although they required more time to do so, 
as they checked the program setting more and worried more about making an error. 
For further research, a larger sample of children is going to be tested to confirm our 
hypotheses – focused on differences between programming by men and women. 
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Úvod 

Robotické hračky jsou v současnosti poměrně aktuální záleţitost. Objevují se varianty 
jak pro zábavu, tak i ke vzdělávání. Oba typy jsou dostupné v běţných obchodech.  
Nejčastěji jsou k dostání interaktivní hračky reagující na podněty od dětí nebo přímo 
robotické hračky, které se dají i programovat. Mnoho z nich pouţívá dálkové ovládání a 
lze naprogramovat jen některé funkce. V prodeji jsou i takové, které bez 
naprogramování umí pouze několik předpřipravených činností, které se aktivují stiskem 
tlačítka. Je důleţité, aby rodiče pro nejlepší dovednostní rozvoj dítěte vybírali vhodnou 
robotickou hračku a nejednalo se pouze o věc na dálkové ovládání (Pokud nebyla 
cílem nákupu věc na DO). Změna přichází i v ovládání. Většina hraček nabízí aplikace 
pro smartphony a tablety, nejčastěji tak pro iOS a Android, někdy i s GUI pro tvorbu 
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programu. My se chceme zabývat programovatelnými hračkami určenými pro rozvoj 
dětí (např. matematické dovednosti, prostorové vnímání a algoritmizace). 

Zjištění 

Autoři (nejen zde zmínění) se dle zjištěných výzkumných studií zaměřují na několik 
směrů. Jedná se buď o samotné vyuţívání za účelem zlepšení algoritmického myšlení 
(zlepšení schopnosti programování) nebo rozdíly mezi dívkami a chlapci při řešení úloh 
z programování, a to celé v kontextu STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) pro podporu zájmu o tyto obory v dospělosti za účelem zlepšení 
konkurenceschopnosti ve vývoji vědy a techniky. O této problematice se v ČR jiţ hovoří 
a v jiných státech EU je to podobné. Projevuje se to momentálně nedostatkem 
pracovníků pro technické obory Refernet (2018). Cílem je tak zapojit děti zábavnou 
formou do prostřední informačních technologií (algoritmizace) jiţ od mateřské školy. 

Tímto se zabýval například Sullivan, Kazakoff & Bers (2013) ve své studii (N=37) 
začleněním intenzivního týdenního robotického kurzu v mateřské škole (New York). 
Vyuţíván byl programovací jazyk Cherp a LEGO WeDo. Za pomocí robotů měly děti 
vytvořit jednoduchou recyklační linku. Jedná však o to, ţe „Výsledky studie poskytují 
předběţné důkazy, ţe děti z mateřské školy mohou navrhnout, postavit a 
naprogramovat robota po jediném týdenním intenzivním kurzu s roboty.“ Sullivan, 
Kazakoff & Bers (2013) Výzkum rovněţ uvádí i další pozitiva začlenění robotiky do 
výuky, ale i problémy s tím spojené.  

Dále jsme se zabývali rozdíly mezi dívkami a chlapci, jak přistupují k programování. 
Podobné myšlenky jsou řešeny i v zahraničí např. ve studii (n=45) Sullivan & Bers 
(2016). Zabývali se jak rozdíly v úspěšnosti v programování, tak přístupu dětí 
k technologiím dle pohlaví. Byl proveden kvalitativní výzkum za pomocí rozhovorů. 
Zjistilo se, ţe děti uţ i v tomto věku uvaţují a rozdělují, která zařízení jsou pro holky a 
kluky. Podle našeho úsudku z podrobností ve studii by byl ještě vhodnější větší vzorek 
věcí a především barev. U některých zařízení v tom, pro koho je určeno, rozhodovala 
dle nás barva zařízení. V programování neexistovaly ţádné významné rozdíly mezi 
chlapci a dívkami v jednoduchých programovacích úkolech. Chlapci byly výrazně lepší 
ve sloţitějších úlohách. 

Pilotáţ u dětí MŠ a 1. st ZŠ 

Naše pilotáţ probíhala v Klatovské MŠ v rámci vedení bakalářské práce a druhá část u 
1. a 2 stupně ZŠ (z Plzeňského kraje) v rámci návštěvy dětí ze ZŠ na pedagogické 
fakultě. V obou případech byla zvolena stejná metodika. Pouţívaly se robotické včelky 
„Bee-Bot“ a podloţky běţných rozměrů a pro MŠ byly s mírnými úpravami.  

Cílem bylo rozvíjení a ověření algoritmického myšlení – za pomocí řešení zadaného 
problému pro robotickou včelku. Ověřování pak probíhalo vţdy zadáním a plněním 
úkolu, kdy jsme měřili čas, abychom zjistili, za jak dlouho dokáţe splnit zadaný úkol.  

Z pohledu současné programátora to je jeden z běţných zadávaných úkolů. Opravit 
problém v programovém kódu v časovém limitu. Pro vývoj aplikací je však více času. 
Někdy ale nemáme čas déle přemýšlet z důvodu obnovení systému po pádu aplikace 
z důvodu chyby. Další způsob měření je pak vysvětlen ke konci článku.  

Nejprve jsme děti seznámili s funkcí robotické hračky Bee-Bot. Důleţité bylo objasnit 
její ovládání, funkce a také jakého cíle mají dosáhnout. Vzhledem k velikosti vzorku 
v MŠ (N=8, 4 dívky, 4 chlapci, věk 5 let) byla zvolena metoda pozorování a měření 
času při plnění úkolů. 

Pro cvičení byly pouţity čtyři typy podloţek (nejjednodušší, jednoduchý, mírně obtíţný, 
obtíţný.) Měření času probíhalo od začátku po splnění úkolu – projetí z bodu A do bodu 
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B. Pro měření, které proběhlo 3x byla pouţita obtíţnost mírně obtíţná s názvem „ovoce 
a zelenina“. Následně děti plnily úkol přesun z jednoho pole na druhé.  

 

Tab. 1: Výsledné časy (střední hodnoty) v MŠ (Staňkovská, 2018) 

 Dívky Chlapci 

První kolo  123 s 105 s 

Druhé kolo  102 s 77 s 

Třetí kolo  111 s 67 s 

Průměrný čas  112 s 83 s 

 

Další testování probíhalo na pedagogické fakultě, při návštěvě dětí v rámci projektu. 
(N=29). Jednalo se u skupiny dětí z 1. a 2. ročníku ZŠ – příleţitostný výběr (13 dívek a 
16 chlapců). Včelky jsou primárně určeny pro MŠ (dle výrobce pro děti věku 3+), ale je 
to pouţitelné ještě i u těchto dětí z hlediska vzdělávání i poutavosti. Ţáci nejprve 
trénovali práci s Bee-Botem a následně byla vyhlášena soutěţ ke splnění projetí 
zadané cesty. Nelze srovnávat 1. a 2. ročník, podloţky (sloţitost cesty) byly rozdílné 
(pro 1. ročník niţší náročnost). Měření času probíhalo od začátku po splnění úkolu. 

 

Zde máme výsledky z testování ţáků ze ZŠ. Byly to dvě malé třídy o počtu 13 a 15 dětí. 
Z tohoto důvodu jsme tak nepouţili statistickou metodu pro vyhodnocení. Z výsledků 
můţeme pozorovat větší úspěšnost dívek. 

 

Tab. 2: Úspěšnost dětí 1. a 2. třída ZŠ 

Třída Chlapci Dívky 

1 5/7 6/6 

2 6/9 6/7 

 

Tabulka časů ukazuje, ţe v případě druhé třídy jsou úspěšnější chlapci. Tato 
skutečnost je dána střední hodnotou času, kdy byl započítán pouze úspěšně splněný 
úkol. To se podařilo více dívkám z celkového počtu, avšak s delším časem. Pokud 
bychom započítali čas chlapců (neúspěšné pokusy, nebo maximální čas) byl by 
výsledek znatelně jiný. Ve srovnání s MŠ jsou zde podobné vyšší časy u dívek při 
plnění úkolu. Niţší čas dívek v 1. třídě můţe být dán jednodušším úkolem, který pak 
zvládají dívky i chlapci stejně. 

 

Tab. 3: Střední hodnota časů splnění úkolu ZŠ  

Třída Chlapci Dívky 

1 70,4 s 55,5 s 

2 62,8 s 99,7 s 

 

Diskuze 

Při porovnání obou výsledků testování na ZŠ a MŠ se zde nevyskytují významné 
rozdíly ve výsledcích. U obou měření během toho probíhalo náhodně selektivní 
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pozorování, která nám poskytlo mírné zdůvodnění výsledků. Bez ohledu na typ školy 
bylo u chlapců časté, ţe se pouštějí rychleji do zadaných úkolů, naprogramování a 
spuštění robota. Dívky jsou v takovýchto úkolech schopny cestu včelky více 
rozplánovat na jednotlivé kroky a následně zadat. To je znatelné u 1. třídy, kdy dívky 
dosahují niţších časů, protoţe je to způsobeno tím, ţe chlapci musí program opravovat 
a čas plnění se jim navyšuje. Rozdíly, zda je včelka určena pro kluky nebo holky 
nebyly pozorovány. Rozdíl byl pouze v „nadšenosti“ pro programování, i kdyţ jak bylo 
zmíněno, můţe to být způsobeno rozváţností u dívek. 

Závěr 

Na základě pilotáţe zde uvádíme nové pracovní hypotézy.  

H10: Dívky jsou úspěšnější při plnění úkolu s robotickou včelkou neţ chlapci. 

H20: Informační technologie jsou více určené pro dívky. 

Hypotézu 1 budeme pravděpodobně testovat obdobným způsobem, avšak bude 
obsahovat více typů úkolů: Jednoduchý úkol, úkol se sloţitějším algoritmickým 
postupem, úkol zaměřený na správnost řešení, úkol zaměřený na rychlost a správnost 
řešení. U hypotézy 2 budeme údaje získávat rozhovory s dětmi ohledně jejich vztahu 
k IT. Našim cílem bude samozřejmě zpřístupnit informační technologie a programování 
oběma skupinám ve stejné míře. 

Na základě našich výsledků a výsledků jiných studií (Sullivan, Kazakoff & Bers (2013) 
je znatelné, ţe děti nemají značný problém s jednoduchým programováním. V našem 
měření jsme nezaznamenali úplně neúspěšné děti nebo naprostý nezájem. Rovněţ 
jsme v našem měření nezaznamenali genderové rozdíly k přístupu k programování jako 
u zmíněného výzkumu Sullivan & Bers (2016). Je vhodné se tak zamýšlet, proč pak při 
studiu i při nástupu do zaměstnání je v IT sektoru malý podíl ţen, jak je uváděno v 
Švejdová (2017) „podle Českého statistického úřadu mezi studenty IT oboru zhruba 14 
procent ţen. 

Poděkování 

Podpořeno z:  SGS-2018-027 Inovace výuky techniky a technické výchovy na 
základních školách. 
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