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ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE VE VÝUCE NA 2. STUPNI Z Š 

TECHNICAL BUILDINGS BLOCKS IN BASIC EDUCATION 

 

 

DOSOUDIL Jakub, ČR 

 

Abstrakt  

Dnešní školský systém se na základních školách orientuje na co nejlepší vybavenost 
informačními technologiemi. Zatímco na rukodělné práce či praktické činnosti, kde se mohou 
stavebnice využívat, se již takový zřetel nebere. V tomto článku se zaměřujeme na stav výuky 
technicky orientovaných předmětů a na výuku praktických činností, kde se na většině škol 
technické stavebnice používají. V tomto článku bude uveden průzkum několika škol 
v Olomouckém kraji, kde se stavebnice někdy používaly, nebo stále používají. Bude zde 
prezentován stav výuky s technickými stavebnicemi také v předmětu Fyzika. V článku se také 
zaměřujeme na vlastnosti některých stavebnic, jejich efektivnost ve výuce a nutnost jejich 
užití v technicky zaměřených předmětech.  

 

Abstract 

Today's education system at elementary schools focused more on the best equipment of 
information technology then another things. On the craftsmanship and practical activities, 
where we can the technical buildings blocks use, has been such an account does not. In this 
article we focus on the status of teaching technically oriented subjects and practical activities, 
where teachers in most schools use technical building blocks. In this article will be presented 
the survey at several schools in the Olomouc region, where the building blocks ever used or 
still use. There it will be presented status of teaching with buildings blocks, in subject of 
physics too. It will be pointed out some features of buildings blocks, their effectiveness in 
teaching and level of need for their use in a technically oriented subjects. 

 

Úvod  

Elektrotechnické stavebnice mohou na některé děti působit možná trochu složitě. 
Elektrotechnika totiž není snadno zapamatovatelným a pochopitelným učivem. Toto téma, 
včetně elektroniky, se na ZŠ vyučuje hlavně v předmětech fyzika, praktické činnosti a 
v kroužcích zaměřených výhradně na elektroniku. Bez použití názorně demonstrační metody 
či použití experimentu ve výuce je edukační proces, pro učitele a samotné žáky, o dost 
složitější. Abstraktnost pojmu elektrotechnika a všech pojmů, které spadají do tohoto odvětví, 
je značná. Bez názorného předvedení některých jevů a zákonů probíhajících v obvodu by 
jejich pochopení a zapamatování nebylo možné. 

Pomůcky použité ve výuce mohou být samozřejmě jiné nežli stavebnice. Mezi pomůcky 
musíme zahrnout i učebnici, pracovní sešity a cvičnou tabuli. Tyto materiální didaktické 
prostředky mohou být velice nápomocné pro pochopení učiva. Učebnice a pracovní sešity 
mohou být efektivně ilustrovány, mohou obsahovat spoustu užitečných cvičení s užitím 
technických součástek a žáci si mohou potřebná schémata kreslit na tabuli a do sešitů ve 
všech možných variantách. Ovšem nikdy nemůže žádná učebnice či sešit nahradit samotnou 
technickou stavebnici. Její didaktické schopnosti a možnosti jsou nepostradatelné, ale velkou 
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měrou také záleží na jejím typu, stáří a způsobu použití. Jejím vlastnostem, technické 
specifikaci a použití v edukačním procesu na základní škole se budeme nyní věnovat. 

 

Zařazení elektrotechnických stavebnic 

Elektrotechnické a všeobecně technické stavebnice se při použití ve vyučovacím procesu 
automaticky zařazují do okruhu učebních pomůcek popř. do okruhu materiálních 
didaktických prostředků. Pojem didaktické materiální prostředky se nejčastěji charakterizuje 
dle jiného takto: „Za tyto prostředky je možné považovat vše, co kromě mluveného slova, 
používá pedagog či žák ve vzdělávacím procesu, tedy při přímé pedagogické práci, nebo při 
řízeném samostudiu žáků.“  (1, str. 7). Na stejnou linii jako školní či učební pomůcky se řadí 
i pojem didaktická technika. „Didaktická technika je soubor vizuálních, auditivních, 
audiovizuálních a jiných přístrojů a technických systémů využívaných k vyučovacím účelům.“  
(1, str. 9). Jedná se o zařízení, které jsou potřebné pro prezentaci učiva (např. dataprojektor, 
počítač, zpětný projektor, atd.). Technická stavebnice je užitečnou didaktickou pomůckou. Je 
to jedna z mála věcí použitých ve výuce, kterou si dítě může pořídit domů a ve svém volném 
čase se jí věnovat. Pro její vlastnosti se může stát oblíbenou u mnoha žáků. Také u žáků všech 
možných věkových kategorií.Většina žáků se s elektrotechnickou stavebnicí setká na základní 
škole a proto je našim úkolem dbát na to, aby toto setkání bylo jen příjemné a podpořilo žáka 
k dalšímu studiu této problematiky.  

 

Elektrotechnické stavebnice a jejich vlastnosti 

Pod pojmem stavebnice je možné si představit velkou řadu věcí, ale vždy mají tyto věci 
společný základ. Už jen pojmenování tohoto objektu nám něco napovídá. Slovo stavebnice je 
od slova stavět. Tudíž se jedná o objekt, který můžeme stavět, slouží k nějakému účelu 
pomocí stavění, nebo k nějakému účelu slouží objekt, který se ze stavebnice postavit dá. 
Z definice A. Chamilla se dá stavebnice definovat jako pomůcka, která umožňuje na základě 
dané předlohy, a nebo též vlastní představy sestavit zařízení vymezené danými součástkami 

a jejich konstrukcí (4, str. 
64). Můžeme také dále 
uvést dělení dle (3, str. 13) 
na obr. 1. Je zde patrné, že 
se ve výuce neužívají 
pouze elektrotechnické 
stavebnice, ale i řada 
dalších. Stavebnice jsou 
komplexní pomůckou, 
která učiteli může být 
v každé situaci nápomocna 
a ulehčit mu vysvětlování 

učiva a výklad látky.  

 

Samotné elektrostavebnice můžeme jednoduše definovat takto: jedná se o soustavu 
prvků, které mohou a nemusí být mobilní a slouží k vzájemnému propojování za pomoci 
vodičů, nebo prostřednictvím nepájivého pole, do kterého se jednotlivé komponenty 
zasouvají, vkládají nebo uchycují. Výsledkem většiny elektrostavebnic je většinou elektrický 
obvod v mnoha podobách. Můžeme také uvést definici z (3, str. 14) „Elektrostavebnice je 
materiální edukační médium tvořené komplexem komponent sloužících k realizaci 

STAVEBNICE 

KONSTRUKČNÍ 

ELEKTROSTAVEBNICE 

PRO OPTIKU 

PRO MECHANIKU 

PRO JINÉ ZAMĚŘENÍ 

Obrázek 1: Dělení stavebnic pro výuku 
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elektrických obvodů na různé úrovni variability.“ Dále by bylo vhodné uvést definici od D. 
Nováka, která velice vystihuje podstatu stavebnic. „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.“ (2, str. 10).  

Elektrostavebnic je celá řada a lze je rozdělit dle několika kritérií. Pro naše potřeby si 
uvedeme pouze to nejzákladnější dělení. Dle jejich náročnosti a typu uživatele je lze dělit na 
stavebnice pro začátečníky, pro pokročilé a pro velmi pokročilé. Dále se mohou dělit dle 
úrovně vzdělání na stavebnice pro základní školství, střední školství a vysoké školství. Nyní 
dle (3, str. 42) uvedeme základní dělení stavebnic dle jejich typu spojů a umístění součástek. 

 

  

 

 

Výsledky průzkumu na základních školách v olomouckém kraji 

V tomto článku uvedeme malý průzkum, který byl realizován na několika základních 
školách v celém Olomouckém kraji. Bylo osloveno více než 90 náhodně vybraných škol na 
území kraje a návratnost nebyla velká, pouze 15 škol. Na osmi základních školách stavebnice 
nebyly přítomny vůbec, a nebo škola neměla zájem se zúčastnit průzkumu. Tudíž nemůžeme 
brát konečný počet sedmi škol, na kterých byl proveden průzkum jako relevantní. Pro naše 
potřeby, jako náhled do problematiky a zjištění stavu výuky se stavebnicemi, je ale tento 
počet více než dobrý a to hlavně z hlediska kvality zjištěných skutečností. 

Průzkum byl realizován prostřednictvím rozhovoru s učiteli. Jejich aprobační předměty 
byly ty, kde se elektrotechnické stavebnice či součástky používají. Stavebnice se v pěti 
případech používaly na školách v předmětu fyzika a pouze ve dvou případech v předmětu 
praktické činnosti. V předmětu fyzika se elektrotechnické stavebnice užívají hlavně při výuce 
témat: elektrický obvod, rozvětvený a jednoduchý elektrický obvod, galvanometr, měření 
napětí proudu a odporu a ověření ohmova zákona, dále magnetické pole cívky, či funkci 
transformátoru. Většina stavebnic byla velmi značného stáří, žádná nebyla ovšem mladší 20 
let. Nebylo výjimkou, aby byla stavebnice stará 30 let. Učitelů se bylo tázáno, zda-li se na 
jejich škole chystá nákup jakýchkoli technických stavebnic pro účely výuky. Ve všech 
případech byla odpověď záporná. Nejčastějším uváděným důvodem byly finanční možnosti 
školy. Jelikož se dnešní školství všeobecně potýká s nedostatkem financí na školní pomůcky, 
není to překvapivé, že na tak specifický druh didaktického materiálního prostředku, jakým je 
technická stavebnice, nezbývají peníze.  

Elektrotechnické 
stavebnice 

SE SOUČÁSTKAMI PEVNĚ 
UMÍSTĚNÝMI NA NOSNÉ 

DESCE 

SE SOUČÁSTKAMI 
ZAPOUZDŘENÝMI NEBO NA 

NOSNÝCH ŠTÍTCÍCH 

S VOLNÝMI SOUČÁSTKAMI 
PRO ZAPOJOVÁNÍ FO 

PROPOJOVACÍCH POLÍ 

Obrázek 2: Kategorizace stavebnic dle umístění 
součástek 

Elektrotechnické 
stavebnice 

S NEROZEBÍRATELNÝMI 
SPOJI 

S ROZEBÍRATELNÝMI 
SPOJI 

S OVÍJENÝMI SPOJI S PRUŽINOVÝMI SPOJI 

SE ZÁSUVKOVÝMI 
SPOJI 

S MAGNETICKÝMI 
SPOJI 

SE ŠROUBOVÝMI 
SPOJI 

Obrázek 3: Kategorizace dle typu spojů mezi prvky 
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Společnosti, které se zabývají dodáváním školních pomůcek na základní školy, 
pravidelně zasílají řediteli a učitelům katalogy s nabídkami pomůcek. Na stavebnice se klade 
spousta požadavků, nejen z hlediska způsobů použití, zajímavosti, zpracování, ale také 
bezpečnosti. Proto je důležité, aby všechny tyto vlastnosti stavebnice měly. Z tohoto důvodu 
pak mohou stavebnice mít vyšší hodnotu, než kterou školy akceptují. Dalšími důvody vysoké 
ceny stavebnic mohou být velká konkurence na trhu a malá poptávka, ale to je již předmětem 
zájmu jiné oblasti vědy. Většina učitelů se v oblasti nabídky technických stavebnic dobře 
orientuje, ovšem z již zmíněných finančních důvodů si je nemohou pořídit. 

Z dotazů mířených na oblíbenost a užitečnost stavebnic by se dalo vyvodit několik 
zajímavých závěrů. Na školách se nacházelo několik druhů stavebnic a na mnoha z nich byly 
totožné.  

 

1. Žákovská souprava pro pokusy z elektřiny 

2. Elektromontážní souprava 

3. Elektronik 1 

4. Stavebnice Z 3/III 

Druhy stavebnice, řazené dle 
četnosti použití na ZŠ 

5. MEZ elektronik 02 

Obrázek 4: Tabulka užitých stavebnic ve výuce na ZŠ 

   

Většina stavebnic pocházela z centrálního skladu učebních pomůcek, které dodávalo 
Komenium. Těmito stavebnicemi byly Žákovské soupravy pro pokusy z elektřiny. I když byly 
značného stáří, na školách se užívají do dnešní doby. Z názorů učitelů není hlavním důvodem 
dlouhého užívání těchto stavebnic nedostatek financí, ale také jejich kvalita. Z didaktického 

hlediska jsou totiž tyto starší 
stavebnice kvůli jejich 
jednoduchosti a dobrému 
zpracování velice vhodné pro 
výuku. Jako je patrné na obrázku 
č. 5, jedná se o stavebnici se 
zásuvkovými spoji a 
s pohyblivými komponenty. Tato 
stavebnice se osvědčila jako 
dobrá didaktický pomůcka pro 
vysvětlování látky a pochopení 
učiva. Při sestavování obvodu 
totiž žák vidí jednotlivé části 
obvodu a může si je libovolně 
přesouvat všemi směry. Výsledný 
obvod pak není tolik chaotický 
ani při použití většího počtu 
vodičů. Spoje jsou realizovány 

prostřednictvím vodičů, které mají tzv. banánkové koncovky. Tyto spoje lze nejen lépe spojit, 
snadněji a rychleji, ale také je jednoduchá jejich údržba. I samotné destičky, na nichž je 

Obrázek 5: Efektivnější druh stavebnice – Žákovská 
souprava pro pokusy z elektřiny 
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umístěna součástka, není těžké opravit i pro samotného učitele. Vše lze jednoduše zaletovat 
nebo ručně spojit. Protože Komenium dodávalo před dvaceti lety velký počet sad této 
stavebnice a stavebnice je opravdu velmi odolná, na školách stále setrvává a je vhodná do 
výuky. Jelikož jsou její funkční bloky dostatečně velké, vodičů je dostatek a k dosažení cílu 
výuky je zapotřebí menší množství součástek, mezi staršími stavebnicemi nemá konkurenci. 

Nyní si uvedeme stavebnice, které naopak, dle názoru učitelů, tak vhodné do výuky 
nejsou. Nejprve si uvedeme jejich obrázky, abychom mohli popsat jejich výhody a nevýhody. 

 

  

 

Na obrázcích č. 6 a č. 7 jsou uvedeny dvě stavebnice, které nejsou tak vhodné pro výuky 
témat spojených s elektřinou a elektrotechnikou. Jak již bylo řečeno, stavebnice, která je 
názorná, jednoduchá a obsahuje velké zapojovacími bloky, má lepší možnosti pro její využití 
ve výuce. Stavebnice Elektronik 1 je sice zajímavou stavebnicí, lze pomocí ní realizovat velké 
množství obvodů, zapojování není tak složité jak by se mohlo zdát, ale bohužel i tak má 
nevýhody, které ji staví na zadní příčky použitelnosti. Nevýhodou stavebnice jsou její bloky, 
které mají velmi malé rozměry. Děti totiž mohou bloky jednoduše ztratit, rozbít nebo 
nevhodně použít. Nevýhodou stavebnice je také to, že uživatel nevidí přímo součástku, kterou 
zapojuje do obvodu. Stavebnice navíc musí být vždy zapojována do plastového pole, které 
kostky navzájem propojuje mechanickým zasouváním do připravených pozic, což je velice 
prostorově náročné. Stavebnice je sice zajímavá, ale bohužel použitelná pouze pro nadšence 
v oboru elektrotechniky, do kroužků a laboratoří, ale ne do běžné výuky.  

Další stavebnicí je MEZ Elektronik – 02. Tato stavebnice má velikou výhodu v tom, že je 
vše na jednom místě, nehrozí vám ztracení nějakého dílu a stavebnice je velice skladná 
v praktickém kufříku. Spoje jsou realizovány pomocí pružinových kontaktů, do nichž žák 
nakloněním pružiny skřípne vodič. Realizace tohoto spoje vyžaduje uživatelovu zručnost 
a přemýšlení. Z pedagogického hlediska je to správně, že žák musí při spojování součástek 
kreativně myslet, ovšem výsledný sestavený obvod u této stavebnice je velice nešikovný. 
Pokud sestavujete sebejednodušší obvod, po zapojení všech kontaktů na poli stavebnice, 
vznikne velice nepřehledná změť vodičů a správnost zapojení obvodu lze velice těžko 
překontrolovat. Navíc samotný žák ani neví, co vlastně zapojil a sám si nemůže udělat 
zpětnou vazbu. Navíc při případné nefunkčnosti obvodu je hledání chybného spoje velice 
problematické. Z konstrukčního hlediska je tato stavebnice dobrá, ale z didaktického, pro 
použití ve výuce zcela vůbec. 

Tento problém, s nenázorností výsledného zapojení má další velká řada 
elektrotechnických stavebnic. Ty jsou pak pro výuku téměř nepoužitelné a lze je pak předložit 

Obrázek 6: Stavebnice Elektronik 1 Obrázek 7: Stavebnice MEZ Elektronik 02 
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jen žákům do různých zájmových kroužků, nebo elektrotechnickým nadšencům do domácího 
použití. 

 

Závěr 

Učitel fyziky na dnešní menší základní škole v olomouckém kraji bohužel nemá mnoho 
možností, jak pojmout výuku elektřiny v předmětu fyzika. Pokud již nemá funkční školní 
pomůcky pro výuku tohoto tématu a finanční situace školy mu nedovolí si nové pomůcky 
pořídit, je odkázán pouze na použití učebnic a sešitů. Existují sice počítačové programy, které 
simulují zapojování obvodů ve virtuálním prostředí, ale ty nedokážou nahradit skutečné 
zapojování obvodů na lavici. Výsledná historicky známá radost z rozsvěcení žárovky při 
sepnutí spínače je nenahraditelná.  

Nejvhodnější pomůckou při této výuce jsou stále elektrotechnické stavebnice a to 
i přesto, že jsou na mnoha školách starší než 25 let. Stále plní svoji funkci. Jsou názorné, při 
zapojování podporují kreativitu dítěte, jeho technické myšlení a zájem o technické spektrum 
společnosti. I když distributoři nabízí nové stavebnice a komponenty pro výuky, škola si je 
z důvodů nedostatků financí stejně nemůže dovolit. I kdyby měla financí dostatek, využily by 
se stejně na jiná potřebná místa ve škole, protože pro výuku o elektřině, aplikovanou na 
základní školství, jim plnohodnotně vystačí staré Elektromontážní soupravy pro pokusy 
z elektřiny. Na složitější témata stejně škola nemá dostatek časové dotace a pro žáky je již 
základní učivo o elektřině hodně složité. Poněvadž se výuka o elektřině nikdy z žákovských 
učebnic nevytratí, jedná se o příliš důležitou kapitolu přírodních věd, je našim úkolem výuku 
v této oblasti zkvalitňovat. Stavebnice, fungující již téměř tři dekády, nebudou sloužit věčně 
a bude nutná jejich inovace. O ni musíme usilovat. Výuka se stavebnicemi by totiž mohla 
podnítit zájem o obor v mnoha studentech, kteří by pak mohli být velkým přínosem pro vědu 
a výzkum naší společnosti.  
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