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Východiska: Programování počítačem řízených strojů je v dnešní době spíše záležitost odborných středních škol, 
kam je v rámci přípravy na budoucí povolání toto učivo zařazováno. V následujících letech lze ovšem předpokládat 
značný rozmach robotizace nejen v průmyslu, ale i v běžném životě. Lze předpokládat, že nejdéle v následujícím 
desetiletí začnou stroje nahrazovat spoustu lidských činností. Již dnes jsme svědky toho, jak je mnohdy člověku 
nebezpečná práce nahrazována roboty. Z uvedeného plyne, že je potřeba připravit mladou generaci na 
vědeckotechnický růst v oblasti člověkem řízených strojů – robotů a vytvořit tak technicky vzdělanou generaci.  
 

Cíle: Základní otázkou je stanovení vhodnosti, do jaké úrovně školství vložit edukačního proces zaměřený na 
programování počítačem řízených strojů. Prozatím se předpokládá, že s výukou programování počítači řízených 
strojů by se mělo začít co možná v nejdříve, tzn. na základní škole, neboť tím se zvyšuje šance na objevení 
technicky zaměřených talentů z řad žáků základních škola a zároveň se tím zvyšuje i motivace se dále věnovat 
technickým oborům. 
 

Metody: Studium vhodné literatury, vědeckých prací, vytvoření rešerše a vlastní přehledové studie jež se vážou 
k problematice programování počítačem řízených strojů na různých úrovních vzdělávání.  
 

Výsledky: V současném okamžiku po prostudování a shrnutí dostupných zdrojů lze konstatovat, že všichni autoři 
kladou velký důraz na programování počítačem řízených strojů. Takřka vůbec se zdroje a jejich autoři nevěnují 
rozhodnutí na jakou edukační úroveň je vhodné výuku programování počítačem řízených strojů zařadit. Všichni 
se shodují v důležitosti zařazení do výuky technicky zaměřených předmětů. Na základě těchto výstupů rozhodují 
vlády mnohých zemí o zařazení do výukových plánů. Předpokládá se potřeba výchovy technicky znalé populace, 
jež bude schopna ovládat a programovat stroje. V opačném případě hrozí, že rozmach nadcházející průmyslové 
revoluce bude „brzděn“ malým množstvím technicky kvalifikovaných pracovníků. Zároveň je v edukačním 
procesu kladen důraz na mezipředmětovou provázanost především s matematikou.  
 

Závěr: Za hlavní přínos můžeme považovat navržení metodiky pro výuku programování a práce s počítačem 
řízených strojů již na základní škole a její ověření v praxi. Toto považujeme za velmi důležité, neboť by se mnozí 
žáci mohli již v raném věku na základně získaného zájmu rozhodnout pro studium technických oborů na střední 
škole. 
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