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Východiska: Využívání počítačem řízených strojů ve vzdělávání přináší celou řadu problémů, ale naše zkušenosti 
a zkušenosti ze zahraničí ukazují, že jsou tyto problémy marginální v porovnání přínosu v oblasti rozvoje široké 
palety kompetencí, potažmo gramotností. V roce 2017 autor publikoval článek s názvem Specifika vzdělávací 
oblasti Člověk a svět práce z hlediska potenciálu pro rozvoj digitální gramotnosti, kde zmiňuje nutnost práce na 
tvorbě modelu implementace počítačem řízených strojů do vzdělávání a realizaci výzkumů v této oblasti s přímým 
dopadem do praxe. Článek autora z roku 2014 3D tisk v přípravě budoucích učitelů přinesl první zkušenosti ze 
zahraničí a prezentoval výsledky konkrétních projektů zabývajících se implementací 3D tiskáren do výuky 
a otevřel další otázky i směrem k metodám práce. 
 

Cíle: Cílem studie je analyzovat vybrané metodické postupy využívající podpory počítačem řízených strojů, 
zejména 3D tiskáren v procesu vzdělávání. Sekundárním cílem je vytypovat problematické oblasti ve vzdělávání 
učitelů v tomto tématu. 
 

Metody: Hlavní metodou je rešerše dostupných pramenů v podobě časopiseckých článků, či výstupů z tematicky 
zaměřených konferencí a jejich obsahová analýza zaměřená na výsledky vedoucí k naplnění cíle. Minoritními 
zpracovávanými prameny jsou zprávy o činnosti, metodách a přístupu ve formě online článků v rámci profesních 
webů (hnutí Makers, výrobci SW a HW, školy). Geopoliticky je oblastí zájmu zejména rozvinutá část Asie 
a technologicky rozvinuté země (USA, Izrael, Evropa…) 
 

Výsledky: Ukazuje se, že tradiční výuka, jak ji známe i z našeho školství pouze rozšířená o možnosti počítačem 
řízených strojů ve formě jakéhosi motivačního elementu apod., nevyužívá plnohodnotně a efektivně potenciálu 
uvedených zařízení v procesu vzdělávání. Omezujícími faktory u nás zůstává přílišná uzavřenost vzdělávacích 
oblastí, slabý interdisciplinární přístup a IT kompetence učitelů. Oproti tomu metody online učení, BYOD nebo 
DIY spolu s mixem tradiční výuky nebo prvků obrácené třídy (flip teaching) mají v této oblasti vysoký potenciál 
(Chong at all, 2018; DeLozier & Rhodos, 2017 aj.) 
 

Závěr: Zkušenosti z praxe a výzkumy mapující ochotu využívat zmiňovaná zařízení ve výuce ukazují pozitivní 
náladu ve směru efektivní implementace počítačem řízených strojů (Chong at all, 2018). Naše rámcové vzdělávací 
programy i teď před revizí umožňují inovaci výuky, ovšem stále je systém svazován konvenčním přístupem 
některých (mnohdy klíčových) učitelů či neprogresivní vysokoškolskou přípravou učitelů budoucích (např. 
aprobace učitelů). Aktuální situace kolem pandemie COVID 19 ukazuje, že schopnosti pedagogické praxe 
překonávají, pokud dochází ke vhodné stimulaci, všechna pozitivní očekávání. 
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